Krajský úřad Usteckého kraje
Velká Hradební 3118148,400 02 Ustí nad Labem
odbor kontroly

JlD:

1780I2O14|KUUK

Jednacíčíslo.:341/KON/2013

Stejnopis č. 1

zPRÁVA

o výsledku přezkoumání hospodaření
město Vroutek, lC: 00265705
za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílČího

přezkoumání hospodaření
hospodaření.

a na základě výsledku konečnéhopřezkoumání

přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

-

13,11 .2013

-

14.11 .2013

12.3,2014 - 13.3.2014

na základě § 42 zákon a

ó.

128I2OOO Sb., o obcích.

přezkoumání proběhlo ve městě Vroutek se sídlem Náměstí Míru 166, 439 82 Vroutek.

Přezkoumání vykonaly:

-

Bc. Atena Vodrážková - kontrolor pověřený řízením přezkoumání

lng.Věra Pelikánová - kontrolor
Blanka Vašatová - kontrolor

Zástupci územního samosprávného celku:
- Jaromír Kubelka - starosta
- Bc. Blanka Přibíková - účetní

Předmět přezkoumání hospodaření:
Předmětem přezkoumání jsou údaje o ročnímhospodaření územního celku, tvořící součást
závěrečnéhoúčtupodle § 17 odst.2a3zákonaé,25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územníchrozpočtů,ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zákonem č. 42012004
Sb., §2odst, 1písm,:

a)

plnění příjmůa výdajů rozpočtu včetně peněžníchoperací, týkajícíchse rozpoótoqých
prostředků,
b) finančníoperace, týkajícíse tvorby a použitípeněžníchfondů,
c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územníhocelku,
d) peněžníoperace, týkajícíse sdružených prostředků vynakládaných na základě
smlouvy mezi dvěma a více územnímicelky, anebo na základě smlouvy s jinými
právnickými nebo fyzickými osobami,
e) finančníoperace, týkajícíse cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o úěetnictví,
0 hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutýmiz Národního fondu a s dalšími
prostředky ze zahranióí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
g) vyúčtovánía vypořádání finančníchvztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtŮm krajŮ,
k rozpoótům obcí, k jiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalšímosobám).

Předmětem přezkoumání dále je dle § 2 odst. 2) zákona č. 42012004 Sb.:

a) nakládání a hospodaření
b) nakládání a hospodaření

c)

s majetkem ve vlastnictví územníhocelku,
s majetkem státu, s nímžhospodaří Územní celek,
zadávání a uskutečňováníveřejných zakázek, s výjimkou úkonŮ a postupŮ
přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 137i2006, o veřejných zakázkách,

ve znění pozdějších předpisů,
pohledávek azávazků a nakládánís nimi.
stav
d)
e) ručeníza závazky fyzických a právnických osob,
0 zastavování movitých a nemovitých věcíve prospěch třetích osob,
g) zřizovánívěcných břemen k majetku územníhocelku,
h) účetnictvívedené územnímcelkem.
H

lediska přezkoumáni hospodaření:

Předmět přezkoumání podle ustanovení § 2 zákona č. 42012004 Sb. se ověřuje z hlediska:
a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy
o finančnímhospodaření územníchcelků, o hospodaření s jejich majetkem,
o účetnictvía o odměňování,
b) souladu hospodaření s finančnímiprostředky ve srovnání s rozpoČtem,
c) dodrženíúčeluposkytnuté dotace nebo návratné finančnívýpomoci a podmínek jejich
použití,
d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.
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A. Přezkoumané písemnosti

l.

Výběrovým způsobem byly prověřovány následujicí písemnosti:

Druh písemnosti

Popis písemnosti

Návrh rozpočtu

Zpracován v třídění dle rozpočtové skladby, vyvěšen na úřední desce
i elektronickv.
č. t - zM8.4.2013.
č.z- zM 3,6.2013.

Rozpočtová opatření

č s-zM24.6.2013.

č. + -zM 2.9.2013.
č.s-zM4,11,2013.
č. o - zM2:2z013.
č.l - ZM 19,12.2013.

RozoočtovÝ vÝhled
Schválený rozpočet
Závěrečný účet

Bankovnívýpis
Dohoda o hmotné
odpovědnosti
Faktura
lnventurní soupis
majetku a závazků

kniha došlých faktur
Kniha odeslaných
faktur
odměňování členů
zastuoitelstva
pokladní doklad
pokladní kniha
(deník)
příloha rozvahv
Rozvaha
učetnídoklad
učtovÝ rozvrh
Yýkaz pro hodnocení
olnění rozoočtu
vÝkaz zisku a ztrátv
Rozvaha zřízených
příspěvkových
organizací

změnv v oříimech. vÝdaiích ifinancování.
Zpracován na rok 2014 - 2017
Projednán a schválen zastupitelstvem města dne 20.12,2012 jako
schodkový. Schodek je krytý nahospodařenými prostředky z minulých let.
Pořízen do vÝkazu Fin 2-12M ve shodnÝch položkách.
Projednán a schválen zastupitelstvem města dne 24.6.2013bez výhrad,
vyvěšen na úřední dece i elektronicky včetně zprávy o přezkumu
hospodaření města za rok2012,
K 30.9.2013 a k 31 .12,2013 stavy výpisů běžných úótů souhlasíse
sÚ zgt, SÚ 236 a sÚ z+t výkazu rozvaha.
Sepsaná s pokladní a účetníměsta na svěřené hodnoty.
.

Faktury přr.laté: září a prosinec 2013, výběrovým způsobem.
Fakturv vvdané: květen - září 2013.

Byla provedena inventarizace majetku, pohledávek

a

závazků k

31.12.2013. Plán inventur z 2,12.2013. lnventarizaéni zpráva
31 1,2014,
K 30.9.2013 a k 31 .12.2013.
K 30.9.2013 a k 31 .12.2013.

ze

dne

Prověřéna odměna uvolněného starosty, neuvolněných místostarostů,

předsedů výborů, člena výboru a č|ena zastupitelstva.
Září a prosinec 2013 - výběrovým způsobem,
K 30.9.2013 a k 31.12.2013 stav pokladní knihy souhlasí
výkazu rozvaha a položkv 5182vÝkazuFin 2-12M.
K 30,9,2013 a k 31 .12.2013.
K 30.9.2013 a k 31 .12.2013.
Září a prosinec 2013 - výběrovým způsobem.
PlatnÝ oro rok 2013,
K 30.9.2013 a k 31 .12.2013.
K 30.9.2013 a k 31 .12.2013,
K 30.9.2013 a k 31 .12.2013,
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se SU

261

Yýkazzisku a ztráty
zřízených

příspěvkových
oroanizací
zřizovací listina
organizačních složek
a příspěvkových
organizací, odpisový
plán
Smlouvy a další
materiály k přijatým
účelovýmdotacím
Smlouvy o dílo

K 30 9,20'13 a k

31

.12.2013.

Město má zřízenépříspěvkové organ|zace Domov pro seniory Vroutek a
Základní školu a Mateřskou školu Vroutek, Zřizovací listiny beze změny.

-

-

UZ 98008 Volby prezidenta Čn.ÚZ 13101 Aktivní politika
zaměstnanosti, ÚZ .13234 - Aktivní politika zaměstnanosti, ÚZ 98071 Volby do PS ČR, Úz 90877,15835 - Zateplení ZŠa MŠ,Úz 14ao4,
14022 - Výdaie JSDH, Úz gaot 1 - Povodně.
Na akci "Varovný protipožární systém pro město Vroutek". S vybranou
firmou byla sepsaná smlouva o dílo dne 18.10.2013.
Prodej p.p.č. 603412v k.ú, Vroutek a p.p.č. 6033 v k,ú. Vroutek.

Smlouvy o převodu
majetku (koupě,
prodej, směna,
převod)
Smlouvy o věcných
CEZ distribuce a.s. Děčín,č. lV - 12 4008641^/805 z 9.9.2013 na
p.p.č.6839, 6847 - zřízeni distribuční soustavv.
břemenech
Dokumentace
Veřejná zakázka - zjednodušené podlimitní řízení na akci "Varovný
protipožární systém pro město Vroutek".
k veřejným
zakázkám
Vnitřnípředpis a
Sepsané dle platných právních norem.
směrnice
Výsledky kontrol
Finančnívýbor provedl kontrolu pokladny ZS a MŠVroutek 27.9.2013.
zřizených organizací Ročnízpráva o finanóní kontrole Domov pro seniory z 30,1,2014 - bez
nedostatků.
Ročnízpráva o finančníkontrole za rok 2013 ZŠa MŠze dne 3.2,2Q14 bez nedostatků.
Zápisy z jednání
20.12,2012, 14.1.2Q13, 4.3.2013, 8.4.2013, 6.5.2013, 3.6.2013,
zastupitelstva včetně 24.6.201 3, 2.9,2013, 7 .1o,201 3, 4. 1 1 .201 3, 2.12.2013, 1 9. 1 2.201 3,
usnesení
Peněžnífondy obce Město má sociální fond, příděl a ěerpání se řídípravidly pro tvorbu a
(FRB, sociální,
čerpánísociálního fondu, Kontrola účetníchdokladů za září a prosinec
apod.)- pravidla
2013.
tvorbv a použití
Zápisy z finančníhoa Finančnívýbor: 27 .9,2013.
kontrolního výboru
Kontrolní výbor: 20.2.2013, 17.4.2013, 19.6.201 3, 25.9.2013

ll.

Zástupce ÚSC Vroutek prohlašuje, že:

o
.
.

.
.
.
o
".
.

obec má zastavený majetek,
obec mázřízena věcná břemena,
obec uskutečnila akce, podléhajicízadávacímu řízenídle zákona
13712006 Sb., o veřejných zakázkách,
obec nesdružuje prostředky,
obec neprovozuje hospodářskou óinnost,
obec je zřizovatelem příspěvkových organizací,
obec je zřizovatelem organizačnísložky,
obec má majetkovou účastna podnikáníjiných osob,
obec nehospodaří s majetkem státu.
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c.

B. Zjištěníz konečnéhodílčíhopřezkoumání
Při přezkoumání hospodaření ÚSC Vroutek

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků
ziištěnÝch v minulÝch letech

a)

nebyly zjištěny chyby a nedostatky

ziištěnÝch při dílčímpřezkoumání za rok 2013
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b)

D. Závěr

l.

Při přezkoumání hospodaření USC Vroutek za rok 2013
nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst.3 písm. a) zákona č.420/2004 Sb.)

ll.

Při přezkoumání hospodaření ÚSC Vroutek za rok 2013
nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona é.42012004 Sb,

lll. Při přezkoumání hospodaření USC Vroutek za

rok 2013

byIy zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona é.42012004 Sb. nástedující podíly:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územníhocelku

4,79

olo

b) podíl závazků na rozpočtu územníhocelku

2,80

oÁ

13,66

olo

c) podílzastaveného majetku na celkovém majetku
územníhocelku

Vroutek dne 13,3,2014
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Podpisy kontrolorů:
Bc. Alena Vodrážková
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

lng, Věra Pelikánová

kontrolor

4ru
., ./'
a34Hť}?//

Blanka vašatová
kontrolor

S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Vroutek o počtu 7
stran byl seznámen a jeho stejnopis číslo1 obdržel
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Dne: 13,3.2014
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Jaromír kubelka
starosta

Rozdělovník:
steinopis

počet vÝtisků

1

1

2

1

Převzal

Předáno
obec vroutek
KU UK
oddělení pHo

Jaromír kubelka
Bc, Alena Vodrážková

Poznámka:
Tato zpráva o výsledku přezkoumáníje souóasně i návrhem zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření a obsahuje i výsledky konečného dílčíhopřezkoumání. Konečným zněním
zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 3 písm. l) zákona
č.42o2oa4 sb,, k možnosti podání písemnéhostanoviska kontrolorovi pověřenému řízením
přezkoumání na adresu Krajského úřadu Ústeckého kraje.

územnícelek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č, 42Ot2O04 Sb.,
povinen přijmout opátření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o
výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci přísluŠnému
přezkoumávajícímu orgánu (Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kontroly, Velká Hradební
g1l8t48, 40a 02 Ústí nad Labem), a to nejpozději do í5 dnŮ po projednání této zprávy
spolu se závěrečným účtemv orgánech územníhocelku.
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Územní celek jedálevesmysluustanovení §13odst.2zákonač.42012004Sb., povinen
vinformacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhožzákona uvést lhŮtu, ve které
podá příslušnémupřezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření
a v této thůtě příslušnémupřezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat,
Za nesplnění těchto povinností lze uložit územnímucelku dle ustanovení § 14 písm. f),
g), h) zákona é.42OI2OO4 Sb. pořádkovou pokutu až do výše 50 000 Kč.
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