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Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obec Z|atá Olešnice, IC: 00262625

za rokzOll

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 19.10.201I a26.3.20I2

1p.zák|adé zékonaě. 42012004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných

celků a dobrovolných svazků obcí.

Místo provedení přezkoumání:

obecní iňaď zlatá olešnice

přezkoumání vykonal kontrolor pověřený řízením přezkoumání:

Vladimír Hiršal

Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § 5 zákona o přezkoumáváni hospodaření

vydal Mgr. René Havlík, ředitel Krajského uřadu Libereckého kraje.

Při přezkoumání byli přítomni:

Jiří Černý - starosta
Šárt<a Holinová - účetní

Krajský úřad Libereckého kraje
IJ Jezu 642l2a . 461 80 Liberec 2 . tel.: + 420 485 226 606 , Iax: + 420 485 226 444
e-mail:vladimir,hirsal@krajJbc.cz. www.krajJbc.cz,IČ: 7089l508, DIČ: CZ7089l508
Datová schninka: c5kbvkw
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C. Závěr

I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí rolqy

Byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky:

Předmět: Zákon č. 42012004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně

peněžních operací, týkaj ících se rozpočtových pro středků

právní předpis: Zákonč.12812000 Sb., o obcích, ve znění pozdějŠÍch předpisŮ

§ 73- odst. 1 - odměny členům zastupitelstva nebyly vypláceny měsíČně

Ýyptutu odměn neuvolněným členům ZO je podmíněna účastí na jednaní

zastupitelstva - napraveno

Nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky,

b) při dílčím přezkoumání

Byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky:

Předmět: Zátkonč.42012004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) ÚČetnictví vedené Územním celkem

právní předpis: Zžl<on ě. 5631199I Sb., o účetnictví, ve znéni pozdějŠÍch předpisŮ

§ 11 oasi. t - účetr,í doklady nebyly průkazné - V pokladních knihách je

škrtáno a přepisováno, přelepováno - nenapraveno

§ 12 odst. z -útenizápis nebyl opatřen podpisoqim záznamem osoby odpovědné

Ža jeho provedení - Na příjmových i výdajových pokladních dokladech chYbí

podpis osoby schvalující - nenapraveno

Byly zjištěny následu jícizávažné chyby a nedostatky:

Předmět: Zákoné.42012004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) ÚČetnictví vedené Územním celkem

právní předpis: Zákon ě. 5631199I Sb., o účetnictví, ve znění pozdějŠÍch předpisŮ

§ 8 oást, i a 3 - účetnictví nebylo úplné, jelikož nebyly zaúčtovžny všechny ÚČetní

iripaay týkající se účetního období - Zistatky příjmové a výdajové pokladnY

neúyly piomitnuty v účetnictví v příslušném měsíci - Chybí denní zŮstatkY v

pokladních knihách - nenapraveno
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il. při přezkoumáním hospodaření obcezlatá olešnice zarok2Dlt

Byly zjištěny méně závažlé chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. b) zákona Č.42012004

sb.):

předmět: Zžkoné.42012004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené Územním celkem

právní předpis: Vyhláška é. 41012009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

zákona e . ielt19gl Sb., o účetnictvi, ve znéní pozdějších předpisů, pro některé

vybrané. účetní j ednotky

§ 17 - územní-celek chybně účtoval o dlouhodobém finančním majetku - Rozdíl
na účtu 069 ve \nýši 3 559 000,00 Kč vzniklý nesprávným zaúČtováním

cenných papírů.

právní předpis: čús zot _ 708 (§ 36 odst. I zákonao účetnictví)
708 - Vnitřní směrnice k odepisování majetku - Chybějící směrnice k
odepisování majetku §e stanovením zpŮsobu odepisovánÍ, ve směrnici

o inventarizaci majetku chybí pasážfýkající §e vypracování plánu inventur.

právní předpis: Zákonó. 563lt99l Sb., o účetnictví, ve zrění pozdějŠÍch předPisŮ

§ 11 odst. f - úo"t ri doklady nebyly prukazné - V pokladních knihách je škrtáno

a přepisováno, přelepováno.

§ 12 odst. z - Úeeni zápis nebyl opatřen podpisoqým záunartem osoby odpovědné

Ža jeho provedení - Na příjmových i výdajových pokladních dokladech chYbí

podpis osoby schvalující.

Byly zjištěny závažnéchyby a nedostatky (§10 odst.3 písm. c) zákona Č.42012004 sb.):

c2) nesprávné, neprůk azné, neúplné
_ Út"toi.tní nebyio úplné, jelikož nebyly zaúétovány všechny úČetní případy

fýkající se účetního období.
_ Při inventarizaci nebylo postupováno dle Vyhlášky Č. 27012010 Sb.

c5) neodstranění nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání

nI. Při přezkoumáním hospodaření obceZ|atá Olešnice zarok2fitl

Nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 42012004 Sb.
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IV. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku . I,72 oÁ

b) podíl závazkttna rozpočtu územního celku ...... 3,2l Yo

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku .... 13,06 oÁ

Zlatá Olešnice, dne 26.3 .20I 1

Zalkajský uřad Libereckého kraje

vladimír Hiršal

kontrolor pověřený přezkoumáním

Ing. Jana Nováková

kontrolor

podpis kontrolora přezkoumáním

Starosta obce Zlatá Olešnice Jiří Černý prohlašuje, že podle § 6 odst. 2 písm. e) ziákona o
přezkoumávaní hospodaření poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o
okolnostech vžahujících se k němu a převzal dle § 6 odst. 3 písm. k) návrh zprávy o
výsledku přezkoumání.

Jiří Černý
starosta obce žq [orr

razítko datum a podpis

Poučení
Tato zpráva o výsledku hospodaření je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření, přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí
lhůty, stanovenó v § 6 odst. 3 písm. l) zákona 42012004 Sb.

éť,ě

ilW;
Wp*§

ffi
Rozdělovník:

steinonis počet rrýtisků Předáno Převzal

1 1 zlatáolešnice Jiří Černý

2 1 Liberecký kraj vladimír Hiršal
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Územní celek mŮŽe do 30 pracovních dnů od předání návrhu zprávy o výsledku
Přezkoumání hospodaření podat písemné stanovisko k návrhu zprávy o výsledku
Přezkoumání hospodaření v souladu § § 6 odst. 3 písm. l) zákona o přezkoum áváni
hospodaření.

Stanovisko zašle územní celek na adresu Krajského uřadu
kontroly, k rukám kontrolora pověřeného řizenímpřezkoumaní.

Libereckého kraje, odboru

Jiří Černý
starosta obce /2. t7. lort

razítko datum a podpis staro§ty

Uzemní celek je povinen podle § 13 odst. 1 písm. b) zékonao přezkoumáváníhospodaření do
15 dnŮ po projednáni zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku podat
PÍsemnou informaci o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků, uvedených ve zptávé,
vČetně uvedení lhŮty, ve které podá písemnol zprávu o plnění přijafých opatření (§ t: Ódst. 2
zálkona o přezkoum áv áni ho spo daření).

Ve lhŮtě uvedené územním celkem v písemné informaci zaslané krajskému uřadu je územní
celek Povinen podle § 13 odst. 2 zákona o přezkoumávaní hospodaření zaslat písemnou
zprávu o plnění přijatých opatření.

Obě výŠe uvedené písemnosti zašle iuemní celek na adresu Krajského uřadu Libereckého
kraje, odboru kontroly, k rukám kontrolora pověřeného řizenímpřezkoumání.

Za nesplnění těchto povinností lze uložit územnímu celku dle ustanovení § 14 písm. 0, g), a
h) zrákona č.42012004 Sb., pořádkové pokuty až do výše 50 000 Kč v jednom případě.
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