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ZPRÁVA

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008
, v

obce ZLATA OLESNICE

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

• 23.3.2009
na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí.

Místo provedení přezkoumání:

Obecní úřad Zlatá Olešnice

Přezkoumání vykonal kontrolor pověřený řízením přezkoumání:

Ing. Jana Nováková

Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § 5 zákona o přezkoumávání hospodaření
vydal vedoucí odboru kontroly Krajského úřadu Libereckého kraje JUDr. Peter Samčík.

Při přezkoumání byly přítomny:

Věra Hovorková - starostka
Šárka Holinová - účetní obce
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Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona
o přezkoumávání hospodaření. V souladu s § 6 odst. 3 písmo b) zákona o přezkoumávání
hospodaření je přezkoumání hospodaření prováděno výběrovým způsobem s ohledem na
významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování
jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni
uskutečnění tohoto úkonu.

A. Přezkoumané písemnosti

Při přezkoumání hospodaření obce Zlatá Olešnice byly přezkoumány následující písemnosti:

Vnitřní předpis a směrnice
Kontrole byly předloženy následující vnitřní směrnice:
Směrnice pro vedení a oběh účetních dokladů obce včetně platných podpisových vzorů
Směrnice o poskytování osobních ochranných-pracovních prostředků
Směrnice pro provádění inventarizací
Směrnice č. 1 o členění a postupech účtování majetku
Spisový a skartační řád
Zásady používání sociálního fondu vč. dodatku č. 1 (změna hodnoty stravenek)

Zápis z jednání rady a zastupitelstva
Kontrole bylo předloženo celkem 9 zápisů ZO z roku 2008 (4.2.; 17.3.; 21.4.; 26.5.; 30.6.;
25.8.; 29.9.; 10.11. a 15.12.08), které jsou podle zjištění kontroly vedeny v souladu se zněním
zákona č. 12812000 Sb., o obcích v § 95. '

Dokumentace k veřejným zakázkám
V roce 2008 nebyly zahájeny žádné akce vyžadující postup dle zákona 13712006 Sb., o
veřejných zakázkách.

Inventurní soupis majetku a závazků
Inventarizace majetku obce k 31.12.2008 proběhla v souladu s předloženou vnitřní směrnicí a
byla doložena inventurními soupisy. Kontrolou bylo ověřeno, že doložené stavy jednotlivých
kategorií majetku, pohledávek a závazků odpovídají stavům uvedeným v rozvaze obce k
3l.l2.2008 a nebyly zjištěny žádné inventurní rozdíly.
Oproti minulému roku došlo k výrazné změně na účtu 042 - Nedokončený DHM, kdy byla
vyřazena akce "kanalizace" v celkové hodnotě 2 422899,45 Kč, na základě kupní smlouvy se
Severočeskou vodárenskou a. s., o prodeji kanalizace v celkové délce 357 m (smlouva ze dne
9.5.2008).
Účet 069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek je doložen aktuálním výpisem SVS.
V podrozvahové evidenci byla nově zařazená položka lesy a lesní porosty (v souladu s § 24
odst. 5 vyhl. č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví).

Rozpočtová opatření
ZO schválilo na svých zasedáních celkem 4 rozpočtová opatření a to ve dnech 26.5. (usn.č.
33),25.8. (usn.č. 55), 10.1l.08 (usn.č. 72) a 26.l.09 (usn.č. 2).
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Rekapitulace _ bez položky 8115 financování - zapojení finančních prostředků minulých let

na straně příjmů
příjmy

+ 203790,-
+ 950 844,-
+ 628 810,-
+ 262 987,-
+2046431,-

l.RO
2.RO
3.RO
4.RO
CELKEM

financování
+ 252099,-
+ 469276,50

0-,
0-,

+ 721 375,50

výdaje
+ 455889,-

+ 1 420 120,50
+ 628810,-
+262987,-

+ 2 767806,50

Kontrolou bylo ověřeno promítnutí rozpočtových změn do výkazu FIN 2-12 Mk 3+.12.2008

v plném rozsahu.

Rozvaha
Kontrole byla předložena rozvaha k 31.12.2008; okruhy souhlasí (A=P, 901=SA, zůstatky
účtů 231 /ř.90/ a 236 /ř. 93/ souhlasí na výpisy z bankovních účtů). Nebyly zjištěny výrazné

změny oproti počátečním stavům.

Pokladní kniha (deník)
Obec vede odděleně příjmovou .a výdajovou pokladnu. Namátkově byly kontrolovány
pokladní doklady za měsíce říjen a listopad (PPD ev.č, 720 - 765; VPD 176 - 200), byla
použita správná rozpočtová skladba, doklady obsahovaly všechny náležitosti, nebyly shledány

závady. '

Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací
ZO na svém zasedání dne 17.3.08 usn.č. 10 schválilo rozbor hospodaření zřízené PO ZŠ a MŠ
k 31.12.2007 a usn.č. 11 schválilo navrhovaný příděl v částce 66 876,44 Kč do rezervního

fondu.
Kontrole byl předložen protokol OÚ 160/08 o provedení veřejnosprávní kontroly za rok 2007
a protokol OÚ 161/08 o proveden(veřejnosprávní kontroly za 1. pololetí 2008.

Dohoda o hmotné odpovědnosti
Dohoda o hmotné odpovědnosti je sepsána s účetní obce.

Smloúva a další materiály k přijatým účelovým dotacím
Obec obdržela Rozhodnutím č. 734 Ministerstva vnitra č.j, 67205-1/01S-2008 dotaci ve výši
52 000,- Kč na eGovermernment, Czech POINT - dotace byla vyúčtována (nákup licence,
tiskárny, certifikátů a počítače) v souladu s podmínkami.

Smlouva ev.č. OLP/72612008 o poskytnutí účelového příspěvku z fondu požární ochrany LK
ve výši 14 400,- Kč _ obec zakoupila elektrócentálu ve výši - 24 277,- Kč. Dotace byla
vyúčtována v souladu s podmínkami.

Smlouva ev.č. OLP/727/2008 o poskytnutí účelového příspěvku z fondu požární ochrany LK
na "Opravu dopravního automobilu AVIA" ve výši 64 200,-Kč. Skutečné náklady na opravu
byly ve výši 114770,50 Kč (tj. poskytnutá dotace ve výši 56%); byla. vyúčtována v souladu s
podmínkami.
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Příspěvek na udržení akceschopnosti SDH ve výši 25 510,- Kč - skutečně čerpáno 28 523,-
Kč, vyúčtování obec odeslala na základě stanovených podmínek.

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Fondu kulturního dědictví LK č. OLP/521/2008 na
"Opravu střechy rodného domu Antala Staška v obci Stanový" ve výši 158027,- Kč. Obec na
opravu vynaložila celkem 211 289,- Kč, dotace byla vyúčtována 20.11.08.

Obec dále obdržela Rozhodnutím Ministerstva kultury reg.č. ÚSKP 31759/5-112/1 příspěvek
na obnovu nemovité kulturní památky - rodného domu Antala Staška ve výši 40 000,- Kč -
vyúčtováno dne 5.11.08 (viz. dotace z KÚLK fa na 211 289,- Kč).

Obec obdržela dotaci na volby ve výši 28 419,- Kč. Namátkovou kontrolou dokladů (za
občerstvení, kancelářské potřeby a fa firmy Gordic na údržbu softwaru) nebyly shledány
nedostatky, byla použita správná rozpočtová skladba včetně ÚZ.

Všechny dotace byly zaúčtovány a vyúčtovány na základě stanovených podmínek.

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
Kontrole byl předložen výkaz FIN 2-12M k 31.12.2008 v následující výši:

Příjmy
Výdaje

Schv.RO
4677600,-
4677600,-

Upr.RO
6724031,-
7445406,50

Skutečnost
7432985,77
6205 130,82

% UR/Sk
110,54
83,34

Hospodaření obce skončilo ziskem ve výši 1 227 854,95 Kč.
Údaje o schváleném rozpočtu i o rozpočtových změnách jsou promítnuty (položka
financování 8115 /s1.2/ odpovídá schváleným rozpočtovým změnám v zapojení zůstatků
finančních prostředků), ZS na bankovních účtech odpovídá pol. 8115 ve sloupci 3 i
hospodářskému výsledku.

Schválený rozpočet, návrh rozpočtu
ZO na svém jednání dne 19.12.2007 usn.č. 80 schválilo rozpočet na rok 2008 jako vyrovnaný
v následujícím objemu:

příjmy 4737600,- Kč
výdaje 4737600,- Kč
Návrh rozpočtu byl vyvěšen od 28.11. do 17.12.2007 v souladu s § 11 zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Kniha odeslaných faktur
Kniha odeslaných faktur je vedena ručně, slouží zároveň jako evidence pohledávek. V roce
2008 bylo vydáno celkem 13 faktur (ev.č, 101-113). Namátkovou kontrolou byla ověřena
faktura ev.č. 109, její náležitosti a úhrada (výpis ev.č. 173).
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Mzdová agenda a odměny členů zastupitelstva
ZO na svém zasedání dne 17.3.08 usn. č. 18 schválilo od 1.3.08 zvýšení měsíčních odměn
pro neuvolněného místostarostu na 5 000,- Kč (z dříve schválených 4 200,- Kč); zvýšení
odměn pro neuvolněné zastupitele neschválilo (platí schválené odměny za ze dne 13.11.06
usn.č. 2 ve výši 335,- Kč). - . . L
Namátkově překontrolované odměny (starostky, místostarosty, člena ZO) byly v souladu s
NVL č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev v platném znění i
výší schválenou ZO.

Bankovní výpis
Stav finančních prostředků na bankovním účtu k 31.12.2008 souhlasí s údajem účtu 231
/rozvaha ř. 90/ i ve výkazu FIN 2-12M ř. 6010 k 31.12.2008.
Namátkovou kontrolou byly prověřeny doklady, příslušejícímu k výpisům z bankovního účtu
č. 168, 169, 173 a 187, nebyly zjištěny závady.
Stav finančních prostředků na bankovním účtu sociálního fondu k 31.12.2008 souhlasí s

r'<. údajem v rozvaze /ř. 93/ ive výkazu FIN 2-12M ř. 6030 k 31.12.2008.

Zřizovací listina organizačních složek a příspěvkových organizací, odpisový plán
ZO usn.č. 142 ze dne 17.9.2002 zřizuje ZŠ Zlatá Olešnice, která sdružuje základní školu,
mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu a předává jí majetek do správy. ZŠ nemá
povolenu žádnou doplňkovou činnost.

Zápis z jednání výborů finančního a kontrolního
Kontrole bylo předloženo 5 zápisů. z jednání finančního výboru (změny rozpočtu obce,
žádosti o finanční příspěvek z rozpočtu obce, kontrola hospodaření obce, rozpočet ZŠ a MŠ) a
2 společné zápisy s kontrolním výborem o provedení veřejnosprávní kontroly provedené u ZŠ
Zlatá Olešnice. Protokol č. 160/07 - ze dne 17.6.08 - kontrola hospodaření za rok 2007 a
protokol č. 161/08 - kontrola hospodaření za 1. pololetí 2008. Dále byly předloženy 2 zápisy
kontrolního výboru - o provedení kontroly usnesení za.

Rozpočtový výhled ,
Obec předložila rozpočtový výhled schválený na 7. zasedání ZO dne 19.9.2005 až do roku
.2010. Rozpočtový výhled je v roce 2006 sestaven jako přebytkový, od roku 2007 pak jako
vyrovnaný. Obec má v současné době zpracován rozpočtový výhled na další roky, dosud
nebyl schválen za.

Závěrečný účet
ZO na svém jednání dne 21.4.08 usn.č. 24 schválilo celoroční hospodaření obce a závěrečný
účet obce za rok 2007 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2007 a to
"bez výhrad". Návrh byl vyvěšen od 4.4. - 20.4.2008 v souladu s § 17 odst. 6 zák. č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
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Kniha došlých faktur
Kniha došlých faktur je vedena ručně a slouží současně jako evidence závazků. V roce 2008
bylo evidováno celkem 245 přijatých faktur, všechny faktury byly uhrazeny. Namátkově byla
kontrolována vazba na úhrady faktur k bankovním výpisům Č. 168 (fa ev.č, 207, 211-12, 215-
16); výpis č: 169 (fa ev.č, 217-19); výpis 9. 187 (fa ev.č. 233-35, 237-38). Kontrolou
zaměřenou na ověření věcné a formální správnosti u vedených faktur nebyly nalezeny
nedostatky.

B. Výsledek přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření obce Zlatá Olešnice

Byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky:

Předmět: Zákon Č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písmo a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně
peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků

~ Právní předpis: Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve
znění pozdějších předpisů - jinde neuvedená chyba a nedostatek: Obec schválila rozpočtové
opatření k 31.12.08 následně v lednu 2009, schválená rozpočtová opatření nejsou číslována v
časové posloupnosti; částky schválené ZO a promítnuté ve výkazu FIN 2-12M na straně
příjmů se liší o položku 8115 - financování (v rozporu s §16 a § 4 odst.2 zákona Č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) .

Nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky.

C. Závěr

I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při dílčím přezkoumání

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

II. Při přezkoumáním hospodaření obce Zlatá Olešnice za rok 2008

Byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písmo b) zákona č. 420/2004
sb.): .

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písmo a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně
peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků
Právní předpis: Zákon Č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů - jinde neuvedená chyba a nedostatek: Obec schválila rozpočtové
opatření k 31.12.08 následně v lednu 2009, schválená rozpočtová opatření nejsou číslována v
časové posloupnosti; částky schválené ZO a promítnuté ve výkazu FIN 2-12M na straně
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příjmů se liší o položku 8115 - financování (v rozporu s §16 a § 4 odst.2 zákona Č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) . '

III. Při přezkoumáním hospodaření obce Zlatá Olešnice za rok 2008

Nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písmo a) zákona č. 420/2004 Sb.

IV. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 7,36 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 0,12 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku °%

Ing. Jana Nováková

podpis kontrolora pověřeného přezkoumáním

Zlatá Olešnice, dne

Za Krajský úřad Libereckého kraje

kontrolor pověřený přezkoumáním

Starostka Zlaté Olešnice pan Věra Hovorková prohlašuje, že podle § 6 odst. 2 písmo e)
.zákona o přezkoumávání hospodaření poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu
přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu a převzal dle § 6 odst. 3 písmo k) návrh
zprávy o výsledku přezkoumání.

starosta

Věra Hovorková

Rozdělovník :

Stejnopis Počet výtisků Předáno Převzal

1 1 Zlatá Olešnice Věra Hovorková

2 1 Liberecký kraj Ing. Jana Nováková

7/8



poučeníTato zpráva o výsledku hospodaření je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,
přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty, stanovené v §
6 odst. 3 písmo 1)zákona 420/2004 Sb.

Územní celekmůže do 30 pracovních dnů od předání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření podat písemné stanovisko k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření .
v souladu s § 6 odst. 3 písmo 1)zákona o přezkoumávání hospodaření.

Stanovisko zašle územní celek na adresu Krajského úřadu Libereckého, odboru kontrolnímu,
k rukám kontrolora pověřeného řízením přezkoumání.

Věra Hovorková

starosta obce

Územní celek je povinen podle § 13 odst. 1 písmo b) zákona o přezkoumávání hospodaření do
15 dnů po projednání zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku podat
písemnou informaci o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků, uvedených ve zprávě,
včetně uvedenílhůty, ve které podá písemnou zprávu o plnění přijatých opatření (§ 13 odst. 2

zákona o přezkoumávání hospodaření).

Ve lhůtě uvedené územním celkem v písemné informaci zaslané krajskému úřadu je územní
celek povinen podle § 13 odst. 2 zákona o přezkoumávání hospodaření zaslat písemnou

zprávu o plnění přijatých opatření. .

Obě výše uvedené písemnosti zašle územní celek na adresu Krajského úřadu Libereckého
kraje, odboru kontrolnímu, k rukám kontrolora pověřeného řízením přezkoumání.

Za nesplnění těchto povinností lze uložit územnímu celku dle ustanovení § 14 písmo 1), g), a
h) zákona č. 420/2004 Sb., pořádkové pokuty až do výše 50 000 Kč v jednom případě.
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