Kraiský úřad Usteckého kraie
Velká Hradebni 3118148,400 02 Ústí nad Labem
odbor kontroly

JlD:

1515/201&KUUK

Jednacíčíslo,:477lKONl2O17

Stejnopis č. 1

2p,g5y6

o vtýsledku přezkoumání hospodaření
obec Valkeřice, lC: 00555967
za rok 2a17

Zpráva o uýsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího
přezkoumání hospodaření
na základě výsledku konečnéhopřezkoumání

a

hospodařeni.

Přezkournání hospodaření,,bylo zaháieno doručenímoznárnení..dne 11.9,2a.17

Přezkoumání se uskutečnilo v
valkeňce ve dnech:

-

obci Valkeřice se sídlem Valkeřice 299, 4a7

9.1o.2o17
9.-4.2018

na základě § 42

zákonač. 128l2a00 Sb., o obcích,

Přezkoumání vykonala kontrclní skupina:

-

Fs. Pavel Domorád

,

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Zaneta Kropáčová - kontrolor

Zástupci územníhosamosprávného celku:
- František Roller - starosta
- tíbtÉe,RolNergvá-účetní

24

Předmět přezkoumání hospodaření:
Předmětem přezkoumání isou údaje o roěním hospodaření územního cďku, tvořící součást
závěrečného úáu podle § 't7 odst. 2 a3 zákona é,25al2000 Sb,, o rozpočtových pravidlech
Územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu s § 2 odst, 1 zákona
č. 420l2aa4 Sb., o přezkoumávání hospodaření územníchsamosprávných celků a
dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů:

a)

plnění pňjmů a v,ýdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajícíchse rozpoňor4ých
prostředků,
b) finančníoperace,týkajícíse tvorby a použitípeněžních fondů,
c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územníhocelku,
d) peněžníoperace, týkajícíse sdružených prostředků vynakládaných na základě
§třtfi5uvý ť§éžiďvěťňá 8 víů€ ÚzeinnírŤ|i"délký; áŤiéě§ ťie ťákládě šm|ouvy § jinýťfii
právniclqými nebo fuzickými osobami,
e) finanění operace, týkajícíse cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
hospodařenía nakládání s prostředky poskytnutýmiz Národního fondu a s dalšími
prostředky ze zahraničíposkytnutými na základě mezinárodních smluv,
g) vyúňovánía vypořádání finančníchváahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtůmkrajů,
k rozpo§ům obcí, kiiným rozpo§ůrn, ke státním fondům a k daším qsobám.

0

Předmětem přezkoumání dále je dle § 2 odst, 2 zákona ě,421,2aa4 Sb,:
a.} nakladaní a hos,pod,aření s.rnaietkem,v.e vla*nie*ví úzernníhoealkll,
b) nakládánía hospodaření s majetkem státu, s nímžhospoďaři územnícelek,

c)

zadávání a uskutečňováníveřejných zakázek, s výjimkou úkonůa postupů
přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,
d) stav pohledávek azávazků a nakládánís nimi,
e) ručenízazávazky fyzických a právnických osob,
zastávování móvítýďi á nentovitých věeí vé prospěch třéťíehósob,
g) zřizování věcných břemen k majetku územníhocelku,
h) účetnictvívedené územnímcelkem,
ověření poměru dluhu územníhocelku k průměru jeho příjmů za poslední
4 rozpočtovéroky podle právního předpisu upravujícíhorozpočtovou odpovědnost.

fl

i)

Hlediska přezkoumání hospodaření:
Předmět přezkoumání se podle ustanovení § 3 zákona č.42al2§a4 Sb, ověřuje z hlediska:
a) dodžovánípovinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy
o íinančnímho.sp_o,dař_ení .ttzernních Gstkt , o hospodaření s jejieh majetkem,
o účetnictvíao odměňování,
b) souladu hospodaření s finančnímiprostředky ve srovnání s rozpočtem,
c) dodženíúěelu poskytnuté dotace nebo návratné finančnívýpomocia podmínek jejich
použití,
d) věcné a formální správnostidokladů o přezkoumávaných operacích,
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A. Přezkoumané písemnosti

l.

Výběrovým způsobem byly prověřovány následující písemnosti:

Druh písemnosti

Popis písemnosti

na rok 2CI17 bylzveřéjněn na úředni desce obce i eleKronicky v souladu
se zákonem,
Rozpočtová opatření V období leden a září 2a17 abec provedla celkem 7 rozpočtových
opatřeni, Kerá byla projednána, schválena a zveřejněna takto:
- rozpoáové opatření č.
ZO dne 7.2.2017, zveřejněno 14.?.2017,
- roZpočtovéqpatření ě, _2 ZO dne 5,4.2.O17,.aneřejněno 1g.4.2O17,
ZO dne 6.6.2017, zveňainěno 7.6,2817,
- rozpočtovéopatření č.
ZO dne 19.7,2017, zveřejněno 20.7.2a17,
- rozpoětové opatření č,
ZO dne 10la.2107, zveřejněno 11,10.2Q17,
- rozpočtovéopatřeni č.
- rozpočtovéopatření é,6,7 ZO dne 5.12,2a17, zveřejněno 6.12,2g17,
Rozpoáová opatření byla zapracována do finančníhov,ýkazu FlN 2-12 M
k 30.9. a k 31 .12.2S17 a,-v obci jsoll evidována,v časovéposloupnosti
v souladu se zákonem.
Rozpočtorný výhled
Střednědobý uýhled je v obci zpracován na roky 2a18-2g22. Byl
projednán a schválen na jednání ZO dne 5.4.2a17, návrh rnýhledu a
schválený \4ýhled byty zveřejněny na úřednídesce obce i elektronicky
v souladu se zákonem,
Schválený rozpočeí Rozpočet na rok 2O17 byl projednán a schválen na jednání ZO dne
14,12,2a16 jako přebytkoqý ve yýši příjmů5 433 100,00 Kč, rnýdajů
5 232100,00 Kč. Schválený rozpočet byl zveřejněn na úřední desce obce
i elektronicky v souladu se zákonem. Rozpočet je zpracován v třídění
podle rozpočtovéskladby a do finaněního qýkazu FlN 2-12 M byl pořízen
shodně §e §§hv_áenýrn rozppčtem v,e srnyslu PříJphy 6 odst. 3 vyhlašky
MFČR č. 512014 Sb.
PriŠpéverna činnost zřízené příspěvkové organizace, kterou je Mateřská
stanovení
závazných ukazatelů škola Valkeňce - příspěvková organiizace, byl schválen na jednání ZO
dne 14,12.2016 v rámci rozpočtového schvalovacího procesu,
zřízeným
oroanizacim
za rok 20í6 byl projednán a schválen na jednání ZO dne 5.4.2§17
Závěrečný účet
s vyjádřením "bez r4ýhrad". Návrh závěrečného účtua poté schválený
závěreěný účetbyly zveřejněny na úřednídesce obce i elektronicky
v souladu se zákonem,
Šiávpeněžnich prostředků na bankovních výpisech základního běžného
Bankovnívýpis
úětu k 30.9. a k31.12,2017 souhlasil se stavem SU 231 - Základní běžný
účďv Rozvaze k 30.9. ak31j22a17.
ze dne 31,10.2008 na svěřené hodnoty.
Dohoda o hmotné
odpovědnosti
17-001-153 do
2017 od
Byiý ověřeny došléfaktury za měsíc
Faktura
17-001-00239 do
měsíc prosinec od
17-001-00166,
č, 17-0S1-00256, vydané faktrrry za období, leden,- prosinec 2g17
é. 17-g02-00001 do č. 1 7-002-00009.
ípředvaha) analytická k 30.9. a k 31 .12.2017,
Hlavní kniha
Óbec provedla [ 51.1z.Zoll inventarizaci majetku a závazků. lnventurní
lnventurní soupis
soupisy byly vyhotoveny, lnventarizačnízpráva o výsledku inventarizace
majetku azávazků
bvla znracována dne 31.1.2018.

Návrh rozpočtu

1
3
4
5

č,

za
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áíi

č,

č.

d

f

kniha došlÝch faktur
Kniha odeslaných
faktur
odměňováníčlenů
zastupitelstva

k 30.9, a k 31 .12.2a17,
k 30.9. a k 31 .12.2a17.

Byla ověřena správnost uýše vyplácených funkčnich odměn podle
mzdových listů za období leden - prosinec 2017

u:

- uvolněného starosty,

- neuvolněného místostarosty,

ns§ypiŇryóhp přpdpcď}, kpntrpllllbp yýbpru,.
u čtenůuýboru nebvla zastupitelsfuem obce funkění odměna schvátena,
pokladní doklad
Byly ověřeny pokladní doklady za měsíc srpen azáří 2O17 od
č.17-701-00380 do č.17-7ar$O44g, za měsíc prosinec 2a17 od
é. 17 -7 aý00529 do é. 17 -7 01-00568,
pokladní kniha
pokladní knize k 31.12,2017
Nuloqý stav peněžních, prostředků
(ďéťií,k)
26{
Póftedha
v R"óžvážé k 3Ť.íz.zťJ17
§oufi{ášil sé š{avérii§U"
položkou
as
rozpočtovéskladby 5182 - Poskytované zálohy vlastní
pokladně ve finančnímvýkazu FlN 2-12 M k 31 .12,2a17,
přiloha roalahv
k 30,9. a k 31 .12.2Q17,
Rozvaha
k 30.9. a k 3,t .12.2017,
učetnídoklad
Byly ověřeny účetnídokladyk bankovním \4.ý,pisům k 30,9.2017 CNB od č.
17-8t0-00010 do ě. 17-810-00O14 a úěetnídoktady k bankovním výpisům
KB od č. 17-801-00617 do č. 17-801-00636, od č. 17-801,00823 do
č. 17_801-00857.
platnÝ oro rok 2a17.
učtový rozvrh
Výkaz pro hodnocení Finančnívýkaz FlN 2-12 M k 30.9., k 31.10., a k 31 ,12.?a17. Podle údajů
o příirnech, a výďajŤch" po, konsotiďací v torfito, trýkaztl k g1,1,Z.2,§,1,7,
Sněnf rozpo,ětu
31.12.2017 skončilo § převahou
rozpočtovéhospodařeni obce
rozpočtorr,ých příimů nad rozpočtovýmivýdaiive uýši 1 006 092,96 Kč.
vÝkaz zisku a árátv
k 30-9. a k 31 .12.2a17.
Rozvaha zřízených
k 30.9. a k 31 .12.2017,
příspěvkottých
oroanizací
k 30,9. a k 31 .12.2017.
Výkaz zisku a áraty
zřízených
příspěvkových
oroanizaci
.Ob§c mét ď'trcnatl p*spe*oyou,srganizaci,, kí€r,otl ie §#aůeřská, šbla
ZřizsltŇ li§tina.
organizačních složek Valkefice - příspěvková organizace. Majetkoprávní váah u movitého
a příspěvkor4ých
majetku je řešen formou výpůjčkyve smyslu Smlouvy o výpůjčceze dne
organizaci, odpisov,ý 1.1,2003. Hospodaření příspěvkové organizace v roce 2016 skoněilo
plán
zlepšeným v,ýsledkem hospodaření ve rnýši 115 356,85 Kč a na jednání
Za dne 7.2,2017 bylo rozhodnuto o odvodu zlepšeného trýsledku
ňospoďaření zňzova{eli. Úeetní závérka za rok ž0{6 Ďyla projedhána a
schválena na jednání ZO dne 5.4.2afi. Hospodaření této příspěvkové
organizace v roce 2017 skoněilo zlepšeným výsledkem hospodaření ve
výši36 497.65 Kě.
V období leden - prosinec 2017 obec přijala účelovéprostředky podle
Smlouvy a další
následujícich účelornýchznaků:
materiály k přliatým
úče}oyýmdotacím
úz +soie - operďni píograrn ZAMĚSTNANOST, pňiato bylr> 240 0s0,00
Kč, čerpáno bylo ve stejné výši,
UZ 13101 - aktivní politika zaměstnanosti (úřad práce), přijato bylo
41 437,aO Kč, čerpáno bylo ve stejné uýši,
Úz sgoo3 - dotace pro MŠ,přijato bylo 120 876,00 Kč {prutok), :_
ÚZ g&grl *-dotace na vcúby do Foetanecké snemov*y Partamentu,CR,
ofiiato bvlo 26 000.00 Kč. čerpáno bvlo 12 618.00 Kč, rozdíl ve rlíši
-

v

k
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13 382,00 Kč byl vrácen dne 22.1.2018. U účelovéhoznaku 98071 bylo
ověřováno:
- přijetí dotace a její zaúětování,
- vyúčtovánídotace z pohledu obce a XÚÚt<,
- účtovánío vratce nevyčerpaných prostředků.
současně bvlo ověřeno označenípříimůa vÝdaiů účelovýmznakem.
smlouw o dílo
ze dne 20.9,2017 na veřeinou zakázku malého rozsahu.
§nrlouvy 9 přFypdtJ
Byla pvěřsn*K§pni §rn|§uva ;e dnp 3.8,3P17 na p. p, §. §S§l3 g yýrněře
majetku (koupě,
812 m2 a p. p. č. 50512 o v,ýměře 58 m2 v k. ú. Vatkeřce. Záměr prodeje
prodej, směna,
byl zveřejněn od 8,6.2017 do 9,7.2a17, prodej byl schválen na jednání
převod)
ZO dne 19.7.2017.
Dokumentace
Byla ověřena veřejná zaázka malého rozsahu na akci "Fasáda obecniho
k veřejným
úřadu". Pozornost byla zaměřena na tyto oblasti:
ť,dkážká,Ťť
- vnitřití írřédBi§,
- typ veřejnézakázky,
- název akce,
- způsob zadávacího řizeni,
- oslovené firmy zaslání cenových nabídek,
- výběr dodavatele,
- odsouhlasení dodavatele zaetupitelstvem obce,
- uzavření smlouw.
platné pro rok 2017, podpůrně byla použita Směrnice č, 612011
Vnitřní předpis a
směrnice
o inventarizaci.
Výsledky kontrol
Zpráva o r4ýsledcích kontroly hospodaření za l. pololetí 2017 u MS
zřízených or.§anizaci Valke,řice.
Zápísy z jednání
Podpůrně byly použítyzápísy z jednání ZO dne 14.12.2016,7.2,2017,
zastupitelstva včetně 5.4.2a 17, 6.6.2g17, 19.7 .2a17, 1 a 1 a.2o17, 5.1 2.2017 .
usnesení
Cizi zdrqe
Obec spláci úvěr přijatý v minulých letech, stav peněžních prostředků na
bankovním yýpisq úvěrového účtuk 30.9. a k 31.12.2017 souhlasil se
stavem SU 451 - Dlouhodobé úvěrv v Rozvaze k 30_9_ a k 31 .12.2017.
Rozpočtová
Poměr dluhu územniho celku k průměru jeho příjmů po konsolidaci za
poslední 4 rozpoáové roky čini 25,54 7o, hranice daná zákonem č.
odpovědnost
23l2a17 Sb.. o oravidlech roznočtovéodoovědnosti. nebvla překročena.
učetnízávěrka
zarok2016 bvla proiednána a schválena na iednániZa dne 5.4.2017,
Vni,třní kgntrc.{a
Ppdprtr.ně byl pgtlujt zápis z jednaní fin,anění,hp yli,boru dna 2§.7,2§17 a.
kontrotního yúboru dne 10,7.2017,

ll.

Zástupce ÚSC Valreřice prohlašuje, že územnícelek:

r
r
.
.
.
r
.
.
.
.

nemá zastavený rnajetek,
má zřízena věcná břemena,
uskutečnilveřejnou zakázku malého rozsahu,
neprovozuje hospodářskou ónnost,
je zřizovatelem příspěvkové organizace,
není zňzovatelem organizačníslóžky,
má majetkovou účastna podnikáníjiných osob,
nehospodaří s majetkem státu,
neručízazávazky fyzických a právnických osob neuvedených v § 38 odst. 3 zákona
12a2aa9 Sb., o obcích {obecní zíízení),
nsaa§tayil movilé vě,ci ve pro§p§§h tiétíphosgh
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B. Ziištění z konečnéhodílěího přezkoumání
Pň koneČnémdílčímpřezkoumání hospodaření ÚSC vatlteřice za rok 20í7
nebyly zjištěny méně závažnéchyby a nedostatky,

§ty zjĚtěny následuiící závažná chyby a nedrxtatky:

Předmět: Zákon č.42aí2\a4sb. § 2 odst, 1 písm. a) plnění příjmůa výdajů
rozPoČtu vČetně peněžních operací, týkajicích se rozpočtorných prostřédkú
Právní předpis: Zákan č. 250/2000 Sb., o rozpočtouých pravidlech územních
rozpoětů, ve znění pozdějších předpisů
§ 16 odst, 2 - Změny rozpočtu nebyly provedeny rozpočtovým
ópatřéňílŤí.o§é€ ťléúškuftčiřitáí€ t(ófrci fót(ií 2oí7 ťóžpóčúúvóu
změnu u položky rozpočtovéskladby 4116 - ostatní neinvestiění
přijaté transfery ze státního rozpočtu.

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků
a}

ziištĚnÝch v minuhých letech
Při přezkoumání hospodaření za rok 20í6 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

ziištěnÝch při dílčímpřezkoumání za rok 20í7
pří dílčímpřezkoumání za rak2a17 nebyly ziištěny chyby a nedostatky.

b}

D.

Závěr

l.

Při přezkoumání hospodařeni ÚSC Valkeřice za rok 2a17
byly zjištěny závažné chyby a nedostatky {§ 10 odst. 3 písm. c} zákona
é.42U2Oaa §b.}:
c1} v poruŠenÍrozpočtové kázně nebo ve vzniku správního deliktu podle
zákona upravujícíhorozpočtová pravid la územních rozpočtů.
Změny rozpoě,tr nebyly provedeny rozpočtorúrn opatřenfulu
Obec neuskutečnila ke konci roku 20í7 rozpočtovou změnu u položky
rozpočtovéskladby 4116 - ostatni neinvestičnípřijaté transfery
ze státního rozpočtu,
tÍm vzniklo podezření ze

spáchání přestupku dle § 22a odst. 1 písm. e}
zákona ě.25012000 Sb." ve znění pozděiších předoisů.,
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ll.

při přezkoumání hospodařeni úsc Valkeřice za rok 2g17
neůyla 4'ištěna riáka, íiterá lze dovodit ze 4iStených chyb a nedostat*Ů a která
by mohĚ mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budOucnosti.

tll. Poměrové ukazatele ziištěnépři přezkoumání hospodaření:
a) podi{pohledávek ná róžpočťuúzemníhoeelku

1,šT §Á

b) podíl závazkú na rozpočtu územníhocelku

4,5aoÁ

c) podílzastaveného majetku na celkovém majetku
územníhocelku

0,00 %

lV. při přezkoumání hospodaření úsc valt<eřice za rok

2017

Ďylb ovĚřeno dle § 1Ť ákona č, 23rZ0,1ž §b., o pravi_dle_ch rozpoČtové
oópovědnosti, že olňtr územního celku nepřekročit 60 % průměru jeho PříimŮ
za posledni 4 rozpoětové roky.

posledním kontrolním úkonem předcházejícím zpracování této zprávy bylo vyhodnocení
a odborné posouzení předložených dokladů dne 9.4,2018.
Valkefice dne 9.4.2018
Podpisy kontrolorů:
tňgl.

Pďý§ Dó,ňloťád

kontrolor pověřený řízením přezkoumáni

62-*{

Žaneta Kropáčová
.kpn§p|gí

S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Valkeřice o poČtu 8
stran by]seznámen a jeho stejnopis číslo1 obdĚel
Dne: 9.4.2018
407 24 Valkeřice

lČ:0055§967
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starosta

Rozdělovník:
§lpin§p§
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Poučení:

7práva o uýsledku přezkoumání hospodaření je současně i návrhem zprávy o výsledku
piezkoumárii nospoitaření a obsahuje výsledky jednorázového přezkoumání nebo vŠech
bneicn přezkoumání. Konečným zněním zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření se
stává okamžikem marného upiynutí lhůty dte § 6 odst. 1 písm. d} zákona é.421naa4 Sb-, ve
které měl územnícelek možnost podat písemnéstanovisko kontrolorovi pověřenému
íízenímpřezkoumání na airesu Krajského úřadu Ústeckého krge, odbor kontrolY, Velká
Hradebni 3118148, 400 02 Ústí nad táoem (dále jen Krajský úřad Ústeckého kraje).
územnícelek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákOna Č,42Ol2aO4 Sb,,
povinen pňjmoŮt opářeni k nápravě chyb á nedosťatků uvedených v této zprávě o výsledku

irezroumalrí hoŠpodaření a poOát o , tom pisemnou informaci přísluŠnému
přezkoumávajícímu orgánu (Krajskému úřadu Ústeckého kraje), a to nejpozději do 15 dnŮ Po
p.1"onani zprávy o rnýsledku přezkoumáni hospodaření spolu se závěreČným ÚČtem

v orgánech územníhocelku.

úzernn{,f§t§k ;e ve 56yelu ustano*eaí § 13 od§t. 2 zál<ar+a č:, 42$12§§4 8b., Povinen
v informacícn pbole ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhožzákona uvést lhŮtu, ve které POdá
příslušnémupiezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění pňjatých oPatřenÍ.
Nesplnění výše uvedených povinností je dle § 14 odst. 1) přestupkem; za ktený lze uloŽit
územnímucáku dle ustanovení § 14 odst. 2) zákona č.42$l2a04 Sb. pokutu do výŠe50 000

Kó

územnícelek je povinen zaslat Kr{skému úřadu Ústeckého kraje zprávu o plnění Přijatých
opatření ve lhůtě uvedené v zaslané informaci.
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