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Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obec Z|atá Olešnice, IC 002 62625

za rok2012

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 31.10.2012 a6.3.2013

nazákladě zákonač. 42012004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí.

Místo provedení přezkoumání:

obecní iňad zlatá olešnice

Přezkoumání vykonal kontrolor pověřený řízením přezkoumání:

vladimír Hiršal
a kontrolor Ing. Jana Nováková

Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § 5 zakona o přezkoumáváni hospodaření
vydal Mgr. René Havlík, ředitel Krajského uřadu Libereckého kraje.

Při přezkoumání byli přítomni:

Jiří Černý - starosta
Sárka Holinová - účetní

Krajský úřad Libereckého kraje
U Jen642l2a.461 80 Liberec 2 . tel.: + 420 485 226606. fax: + 420 485 226 444
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předmět nřezkoumání:

předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. l a 2 zákona

420l2OO4 Sb.. Dle § 6 odst. 3 písm. b; 
"uko.ru 

je přezkoumání hospodaření prováděno

výběrovým způsoberir s ohledem na výmamnost jednotlivých skuteČností podle Předmětu a

o6sah,, přezkoumiání. při posuzovani jednotlivých právních úkonů se vycházi ze znění

právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

A, Přezkou mané písemnosti

při přezkoumání hospodaření obce ZlatáOlešnice byly přezkoumány následující PÍsemnosti:

Pravidla rozpočtového provizoria
pravidla rozpočtového piovizoria dle § 13 zákonač.25012000 Sb. v Platném znéní nebYla

uplatněna váledem ke včasnému schválení rozpočtu,

Rozpočtoqý výhled
pri aneim'piezkoumání byl předložen rnýhled na období 2013 až 2016, schválen

zastupitelstvé- ,.rrrre."rrim o. q8 dne I2,I2.2011. V návamosti na poskytnutou půjčku obce

u. uýsi 1 000 000,00 Kě poskýnutou Sokolu ZIatá Olešnice a v návaznosti na termín

kone-čného splacení půjčky byl následně zastupitelstvem schválen dne 26.11.2012 rozPoČtový

výhled ,orrý. vyneale'zpiacován s oHedém na případné dlouhodobé závazkY v těchto

objemech::

Rok
Příjmy
Výdaje

2013 2014 2015 2016

5 860 tis Kč 5 860 tis Kč 5 860 tis Kč 5 860 tis Kč
5 860 tis Kč 5 860 tis Kč 5 860 tis Kč 5 860 tis Kč

Návrh rozpočtu
Zveíejnéni návrhu rozpočtu na uřední desce a internetu v plném rozsahu,_bYlo zabezPeČeno

v souladu s ustanoveni- s r I zákona č. 25012000 Sb. - rozpoětová pravidla v Platném znéni

od 28.1I.20II do I2.I2.20II.

Schválený rozpočet
Rozpočet pro;ednan a schválen usnesením zastupitelstva obce č, 93 dne 12.12.2011 jako

,orpoe.t sóno-atovy s použitím zůstatku běžného ,6čtttzpředchozích let v těchto objemech:

Příjmy 6 262100,00 Kč
Výdaje 6 672 300,00 Kč
Financováni 4l0 200,00 Kč

Rozpočtová opatření
Obeó schválila v pruběhu roku tato rozpočtová opatření:

č. 1 schváleno zastupitelstvem obce usnesením č, 27 dne23.4.2012,

Příjmy Výdaje Financování

I427I6,80Kč l427I6,80Kó 0
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č. 2 schváleno zastupitelstvem obce usnesením č. 60 dne 27,8.2012,
Příjmy
115 095,00 Kč

Výdaje
115 095,00 Kč

Financování
0

č.3 a4 schváleno zastupitelstvem obce usnesením č. 71 dne 29.I0.20l2,
Příjmy Výdaje Financování
8l8 710,00Kč 818 710,00Kč 0

Kontrolou výkazu Fin 2-12 k datu 31.12.2012 byl zjištěn nesoulad mezi schválenými
rozpočtoqými změnami a údaji uvedenými ve výkazu Fin 2,12. Dále bylo zjiŠtěno, Že na

položce 4111 obec nesprávně vykazuje ve sloupci 2 rozpočet po změnách neschválenou

iozpočtovou změnu ve výši _ 59 060,60 Kč. Zména rozpočtu č. 5 v této výŠi nebyla do

doby prováděného záv ér ečného přezkoumání s chválena zastupitelstvem obce.

S tan ov e ní záv azný ch ukaz atelů zíízený m o r gan iz a c ím
Rozpis závazných ukazatelů rozpočtu neinrlestiční dotace ve výši 455 000,00 Kě bYl

příspěvkové organizaciZákladni a Mateřské škole oznámen dne I3.12.20II.

Závěrečný účet
Schválen včetně zprávy o kontrole hospodaření vyjádřením zastupitelstva k hospodaření obce

za rok 20 l 1,,s výhradami" usnesením č. 52 dne 25 .6.2012.

ZveŤejnění návrhu závéreěného účtu na uřední desce a internetu bylro zabezpeěeno od

5.6.2012 do 25.6.2012. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodařeni za rok 2011 je

zveřejněna v celém rozsahu na weborných strankách obce oď 9,5,2012 dosud. Obec

postupovala tak, jak to ukládá ustanovení § 17 zákonač.25012000 Sb. v platném znénÍ.

Příloha ronlahy
Kontrole byla preďožena příloha rozvahy k datu 3t.I2.20l2. Úaa3e uvedené v příloze

navazuji na rozvahu.
Upozomění: v oddílu G je nutné zajistit AE úětu 081 - Oprávky k stavbám tak, aby ve sloupci
korekce navazovaly k jednotliv}m AE účtu 021 - Stavby.

Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
Kontrole byl předloženYýkazFlN 2-12 M k 31.12.2012v následující výši /údaje uvedenypo
konsolidaci/ :

schv. RO upravený RO skuteěnost %URo/Sk
příjmy 62O2100,00 Kě 6837 846,20Kč 7 097 656,87 Kč 103,80

výdaje 6 612 300,00 Kč 7 629 76I,20Kč 6 92I 120,63 Ké 90,71

íinancování 410 200,00 Kč 791 915,00 Kč 176 536,24Kč

Kontrolou bylo ověřeno, že rozpočet ve schválené podobě byl přenesen ve shodných

hodnotách do výkazu, rozpočet po změnách nesouhlasí na změny schválené ZO. Hospodaření
obce skončilo rozpočtovým přebytkem ve výši 176 536,24Kč.

Evidence pohledávek
Kniha vydaných faktur je vedena ručně, v kontrolovaném období bylo vystaveno 11 faktur (z

toho byla provedena stoma 3 faktur - ev.č. 103, 104 a 106), k 3LI2,2012 byly všechny

vydané faktury útr azeny .
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Zůstatekúčtu 3ll - Odběratelé ve výši 69 004,00 Kě představuje neuhrazené nedoplatky za
nájemné a služby obecních bytů, dlužné částky jsou pouze z roku 2012 - ve splatnosti.

účet 315 - Jiné pohledávky
pohledávky zarok2011ve výši 13 282100 Kč- nebyla vytvořena opravná položka,
pohledávky zarok2012ve výši 16 832,00 Kč - nebyla vytvořena opravná položka,
pohyb na účtu 315 - Jiné pohledávky - účtováno až v prosinci MD 16 832,- Kč
(neuhrazené poplatky za rok 2012) a D 8 137,- Kč (úhrada dlužných poplatků za rok
2011),o předpisech pohledávek nebylo účtováno.

Kontrolou byto zjištěno, že obec účtuje o pohledávkách nesprávně až v době úhrady
pohledávky (u faktur) a o předpisech pohledávek neúčtuje.

Yýkazzisku aztráty
Kontrole byl předloženYýkaz zisku aztráty za období 1-I2l20I2 s následujícími hodnotami:

Výsledek hospodaření k datu 3I.I2.20I2, tj. zisk ve výši 78l 594,26 Kč po zdanéní souhlasí
údajem uvedeným na účtu 493 rozvahy. Obec neprovozuje hospodářskou činnost.

Odpisy

naklady celkem
výnosy celkem

Vnitřní měrnicí je stanoven
výše 5Yo zůstatkové ceny.

Odpisový plán majetku pro
doklady o odpisování DM,
odpisy k 31.12.2012 činily
DM.

6 579 238,62Kč
7 360 832,88 Kč

rovnoměrný způsob odpisování při účtovaní odpisů lx ročně do

rck 2012 byl kontrole předložen. Dále byly předloženy účetní
které navazovaly na schválený odpisový plán. Takto ťučtované
954 157,00 Kč a byly souěástí nákladového účtu 551 - Odpisy

Upozornění: s odvoláním na ustanovení zákona č. 12812000 Sb., o obcích, v platném
znéni, § 84 odst. 2 písm b) na povinnost schvalovat účetní závěrku obce sestavenou
k rozvahovému dni.

Inventurní soupis majetku a záv azků
Inventarizace majetku byla provedena na zékladé usnesení zastupitelstva č. 79 ze dne
26,11,2012, kten_fon byl schválen plán inventur. Dokument obsahoval datum zahájeru
inventarizace dne I.12,2012, ukončení dnem I0.1.2013,jmenování inventarizačních komisí,
termín proškolení členů inventarizačních komisí a podpisové vzory. Obsahem plánu byly
i seznamy inventurních soupisů, které budou sestavovány.

Obec předložila inventarizaóni zprávu a inventurní soupisy o provedené fyzické a dokladové
inventarizaci. Porovnáním rozvahy a inventurních soupisů bylo zjištěno, že nebyl
vypracován inventurní soupis účtu 314 a zjištěn rozdíl mezi inventurním soupisem a
účtem 321. Kontrola upozorňuje na dodržování jednotlivých ustanovení týkajících se
inventarizace majetku prováděné dle zákona 5631200l, Sb. a zákona27012010 Sb..
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pokladní doklad
Dílčí kontrolou pokladní knihy, pokladních příjmových a výdajových dokladů ě.897 až 952
za období od 3.9.2012 do 28.9,2012 bylo zjištěno, že obec neúčtovala doklady v rámci
uskutečnění účetního případu do příslušného období. Dále bylo zjištěno, že vYplaty mezd
zaměstnancům nebyly po výběru zbarky účtovány prostřednictvím účtu 262 -Peníze na cestě
s vystavením příjmouých a v/dajov,ých dokladů a zaúčtováním na účty MD a D íčfi 26l.
Zaúčtování mezd bylo nesprávně prováděno jako výběr z béžného účtu s následným
zaúčtováním na jednotlivé zaměstnance. Dále bylo zjištěno, že obec nesprávně prováděla
koncem měsíců odvod celé hotovosti na béžný účet a vykazovala tak nulové zustatky
v pokladní knize. Stav účtu 26I - Pokladna ve výši 47 144,00 Kč neodpovídal údaji
uvedenému ve výkazu FIN 2-12 M k datu 3092012 v § 6171 pol. 5182, jehož výše činila
45 079,00 Kč, tj. rozdíI ve výši 2 065 Kě, Rozdíl mezi skutečností vykázanou v pokladní
knize s nulovým zůstatkem a účtem 26l - Pokladna vykazoval rovněž rozdil ve v/ši
47 144,00 Kč. Na pokladních dokladech byly opakovaně zjištěny chybějící podpisy osoby
schvalující, chybějící název orgarizace, v dokladech bylo přepisováno a byly prováděny
neúčetní opravy. Nedostatky zjištěné při dílčím přezkoumání byly odstraněny.

Závěrečnou kontrolou pokladní knihy, pokladních příjmov}ch a výdajových dokladů ě. 1128
až I2I5 za období od3.12.20l2 do 19.12.2012 nebyly zjištěny nedostatky.

Bankovní výpis
Bankovní výpisy k datu 3I.I2.20l2

BV č. 20l2ll2 č. účtu 23949432I/0300
BV č. 20l2ll2 č. účtu 213838704/0300
Celkem ZBÚ

sociální fond
BV č. 20I2lI2 - č. účtu 217721845/0300

l 237 205,09 Kč
2 886 060,86 Kč
4 l23 265,95 Kě

35 049,64Kč

Kontrolou bylo ověřeno, že zustatky bankovních v}pisů k datu 31.I2.20I2 souhlasí s údaji
uvedenými na ř. 6010 ař.6020 vykan FIN 2-12 M

Hlavní kniha
Kontrole byla předložena hlavní kniha účetnictví (analytická) za období 0l - t2l20l2.

Odměňování členů zastupitelstva
Kontrolováno bylo stanovení odměny uvolněnému starostovi a odměn neuvolněným
zastupitelům v roce 2012. Usnesením zastupitelstva obce č. 63 dne 27.8.2012 došlo pouze
k navýšení odměny místostarostky. Ostatní odměny neuvolněným zastupitelům nedoznaly
změn. Výše vyplácených odměn jsou v souladu s Nařízením vlády č. 3712003 Sb. ve znění
změny č. 37512010 Sb., kontrolou mzdových listů starosty, místostarostky a 2 zastupitelů
nebyly zj ištěny nedostatky.

Evidence závazků
Ifuiha přijatých faktur je vedena ručně a slouží zéroveňjako evidence závazků. K 3 1.12.2012
bylo evidováno celkem 239 příjatých faktur, do 31.12.12 nebyly uhrazeny 2 faktlry (ev.č. 238
a 239) v celkové výši 5 682,40 Kč. Zůstatek účtu 32l - Dodavatelé ve výši 56 548,88 Kč byl
dokladovou inventurou doložen fa ev.č. 238-239112 a dále fa ev.č. I-2lI3, 5lI3, 8-I3l13, 16-
l8ll3 a 23ll3 ve rnýši 51 898,48 Kč (všechny uvedené faktury maji DZP do 31 .l2.20I2
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a skutečně náleži do účetnictví roku 2012). Kontrolou byla ověřena úhrada a zaúčtovžní výše
uvedených dlužných faktur v lednu 2013 (BV od 2.1. do I7.L20l3). Celkem bylo
dokladovou inventurou doložen závazek ve výši 57 580188 Kč, což představuje rozdíl
1 032,00 Kč oproti zůstatku účtu 321 - Dodavatelé.

Rekapitula ce k 3|.12.2012:
ičet32t - Dodavatelé 56 548,88 Kč
dokladová inventura 57 580,88 Kě
rozdil 1 032,00 Kč

ÚttovY rozvrh
Kontrole byl předložen účtov,ý rozvrh platný pro rok 2012.

Rozvaha
Předložen výkaz Rozvaha sestavený k3I.I2.20l2,ktery obsahuje tyto zžkladní skuteěnosti.

a) majetek obce
Stálá aktiva vykazují objem v brutto hodnotě částku 82 616 194,52 Kč. Významnou část
stálých aktiv představují:
- účet 019 - Ostatní DNM 672 511,50 Kč
- účet 021 - Stavby 72 835 532,27 Kč
- účet 022 - SMV 1 489 078,70 Kč
- úěet 031 - Pozemky 844 854,69 Kč
- účet 042 - Nedokončený DHM 145 000,00 Kč
- účet 069 - Ostatní DFM 3 7I0 000,00 Kč
- účet 462 Poskytnuté návratrré fin. ,4ýpomoci 1 000 000,00 Kč

Oprávky byly vytvořeny v plné výši u DDHM účet 028 - 1 851 575,86 Kč a DDNM účet 018

- 67 64I,50Kč.

Oproti minulému období došlo k opravě chybného účtovrání dlouhodobého finančního
majetku - snížen rozdíl na účtu 069 - Ostatní DFM o částku 3 559 000,00 Kč a doplněno
poskytnutí návratné půjčky TJ Sokol ve v,ýši 1 000 000,00 Kč (schváleno ZO dne2852012
usn.č. 40l20I2 - Smlouva o půjčce).

b) významné položky cizích zdrojů
Obec neěerpá žádný dlouhodobý ani krátkodobý úvěr a nemá žádné dlouhodobé závazky.
Ostatní krátkodobé závazky v celkové výši 715 390,88 Kč představujizejména:

- účet 321- Dodavatelé 56 548,88 Kč
- účet 324 -Kíátkodobé zálohy I47 923,00Kč
- účet 33I - ZarrĚstnanci 87 084,00 Kč
- účet 336 - ZičtovániSZ aZP 44 004,00 Kč
- účet 342 - Jiné přímé daně 8 923,00 Kč
- účet 343 - DPH 14 231,00 Kč
- účet 374 - Kí. píij. zálohy na transfery 1 000,00 Kč
- účet 389 - Dohadné účty pasivní 355 677,00Kč

Úrrrnna výše aktiv i pasiv je v netto částce 56 383 519,75 Kě. Kontrolou bylo ověřeno, že
zůstatek íčtu23l ZBÚ (ve výši 4I23 265,95 Kč) a ičfi236 BÚ fondů (ve výši 35 049,64)
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souhlasí s údaji ve FIN 2-I2M řádek 6010 a 6020 s bankovními výpisy, stav pokladny byl
nulový.

c) podrozvahová evidence
- majetek obce v OE
- majetek zíízené PO v OE

d) další skutečnosti,vňahujici se k majetku

298 546,60Kě
I 559 552,24Kč

- obec nehospodaří s majetkem ve vlastnictví státu,

- obec nepracuje s dluhovou službou,
- obec svým majetkem neručizazávazky třetích osob.

Faktura
Z celkového počtu 239 faktw přijatých v roce 20l2bylo kontrolováno zaúČtovéni faktur od

č. I45 až 167 a v měsíci prosinci za,účtování a úhrada faktur.č. 216 - 237 za období od

3.12.2012 do 19,12.2012.

Zíizovacílistina organizačních složek a příspěvkových organizacÍ, odpisový plán
Obec kontrole předloži\a Zíizovací listinu. Základni a Mateřské školy OleŠnice ze dne

26.10.2009 Dle ustanovení § 27 zákona 25012000 Sb. byl organízaci svěřen majetek do

správy.

Y ýkaz zisku a ztr áty zíízený ch p řísp ěvkových organizací
Upozornění: s odvoláním na ustanovení zákona č. 12812000 Sb., o obcích, v platném
znéní,, § 102 odst. 2 písm q) a odst. 4, na povinnost schvalovat ÚČetní závěrku obcí
zíízené příspěvkové organuace sestavenou k rozvahovému dni.

Zveřejněn é záméry o nakládání s majetkem
Zámér prodeje majetku obce pozemku ppč. 30412 v k.ú. Zlatá Olešnice byl omámen
a vyvěšen na uřední desce a intemetu v zákonem stanoveném termínu 15 dnů od29.5,2012 dO

2L6.2O12 tak, jak je uvedeno v § 39 odst. 1 zákona č, 12812000 Sb.. Prodej pozemku

zastupitelstvo schválilo usnesením ě. 54 dne 25.6.2012. Nedostatky nebyly zjištěny.

Smlouvy nájemní
Obec předložila smlouvu na pronájem nebytových prostor prodejny v přizemi domu č,p. 195

v k,ú. ZIatá Olešnice uzaťenou dne 9.3.2011 na dobu 5 let s účinností od I.4,20I1. Smluvní
nájemné je řádně hrazeno.

Dohody o pracovní činnosti
Kontrole byly předloženy 4 dohody o pracormí činnosti, kontrolou mzdových listů u 3 dohod

nebyly zj ištěny nedostatky.

Dohody o provedení práce
Kontrole byly předloženy 4 dohody o provedeni práce, kontrolou mzdových listů u 3 dohod

nebyly zj ištěny nedostatky.

Smlouvy o půjčce
Předložena byla Smlouva o půjčce lzavíená dne 4.6.2012 mezi obcí a TJ Sokol Zlatá
olešnice, IČ 64669847. Předmětem smlouvy je poskytnutí bezuročné peněžní půjčky ve výši
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l 000 000,00 Kč na financoviání projektu ,,Zasněžování v lyžařském areáll ZIatá Olešnice."
Poskytnutí bezúročné půjěky schválilo ZO dne28.5.I2 usnesením č. 40.

ZpŮsob platby - věřitel převede finanční prostředky na účet dlužníka do 30.6.201212,
dlužník je povinen finanční prostředky vrátit na účet věřitele do 3I.12.2022, splátky budou
provádění vždy k datu 31.5. daného roku. Smlouva předepisuje dlužníkovi splátkový
kalendař, který je závazný následovně :

V roce 2013 až 2015 splátka ve výši 60 000,00 Kč
V roce 2016 splátka ve výši 88 000,00 Kč
V roce 2017 -2022 spIátka ve výši 122 000,00 Kč

Dodatkem č, 1 k této smlouvě (schválen ZO usnesením č. 6212012 dne 27 .8.2012) uzavřeným
dne22.10.2012 dochárzi k rozšíření smlouvy o závazekručitelství fy Ski Areál ZlatáOlešnice
s.r.o., jejímž l00% vlastníkem je TJ Sokol Zlatá Olešnice, na leasing rolby od společnosti
Unileasing a.s.. Obec se jako ručitel tímto zavázala, že uspokojí nároky vůči dlužnikovi ze
smlouvy o finančním leasingu č.2120723 na nákup rolby. V případě, že obec bude leasing za
Ski Areál Zlatá Olešnice splácet a zaplatí rovněž zůstatkovou kupní cenu, přejde předmět
leasingu - rolba - do vlastnictví obce a to do doby, než dlužník splatí dluh vuči obci, Po jeho
zaplacení obec převede rolbu do vlastnictví dlužníka. Ostatní ustanovení smlouvy ztlstávaji
beze změn, Prohlášení ručitele je vypracováno ve smyslu ust. § 303 Obch. Zák, mezi obcí a fy
UNILEASING a.s., Klatovy, IČ 25205552 ze dne 26.9.2012.

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím
Na zakladě smlouvy č. OLP/I II2l20l2 ze dne 7.6.2012 o poskytnutí účelové dotace z Fondu
poŽárni ochrany byly poskytnuty finanční prostředky v celkové výši 84 500,00 Kč
financování akce ,,Ná,kup ochranných a technických prostředků požární ochrany." Celkové
náklady činily výši 14l 461,00 Kč. Stanovený podíl vlastních nákladů byl dodržen.

Obec obdržela dotací ze Státního rozpočtu na financoviání voleb do Zastupitelstva kraje a
Senátu ČR ve \.ýši 99 000,00,00 Kč. Namátkovou kontrolou dokladů vztahujícich se k čerpání
dotace v celkové výši 38 939,40 Kě nebyly zjištěny nedostatky, Zbývajicí nevyčerpané
prostředky ve výši 60 060,60 Kč byly vráceny poskytovateli dne 18.12,2012.

Dále obec obdržela finanční prostředky v celkové výši 1 000,00 Kč na financování voleb
Prezidenta ČR ve výši 1 000,00 Kč. Nečerpané prostředky byly poskytovateli wáceny v plné
výši dne 6.2.2013.

Dokumentace k veřejným zakázkám
V kontrolovaném období byla obcí zaďána veřejná zakázka ve smyslu zákona č. 13712006 Sb.
na ,,Výstavbu vodovodu Zlatá Olešnice-Lhotka. Výběrovým řízenim byla pověřena firma
Consult, s.r.o. Praha. Společnost oslovila celkem 4 firmy (Syner VHS Vysočina, a.s. Jihlava,
1. Jizerskohorská stavební společnost spol. s r.o. Hodkovice nad Mohelkou, Ještědská
stavební společnost spol. s r.o. Liberec a Záluda-vodohospodářské stavby Turnov). Kontrole
byly předloženy tyto dokumenty,. výma k podaní nabídek, zadávací dokumentace, požadavky
na doplnění dodatečných informací k zadávací dokumentaci, dokument o otevírání nabídek,
čestná prohlášení členů komise pro otevírání obálek a hodnotící komise, protokol o otevírání
obálek, protokol o jednání hodnotící komise oznámeni o výběru nejvhodnější nabídky.
Zastupitelstvo obce jmenovalo výběrovou komisi usnesením č. 29 dne 23.4,2012. Komisí
byla vybrána firma Syner VHS Vysočina s nabídkovou cenou 5 852 291,00 Kč bez DPH.
Výsledekvýběrovéhořízení schválilo zastupitelstvo usnesenímč.37 dne28,5,2OI2,
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Vnitřní předpis a směrnice
Chybějící vniiřni směrnice k odepisovrání majetku byla doloŽena. Ke směrnici Č. ll20II ze

arró : Í. t o.z01 1 , týkající se inventar izace by|a dopracována příloha týkajicí se sestavení Plánu
inventur na rok 2011.

Výsledky kontrol zřízený ch organizací
oilec jě ziizovatelem piíspěvkové organizace Zíkladni a Mateřská škola ZIatá OleŠnice,

V roce-2012byly v orgánizaci provedeny kontrolním a finančním výborem 2 veřejnosPrávní

kontroly ve smyslu § 13 odst. I zákona 32012001 Sb"

Výsledky externích kontrol
V roce 

"20t2 
byla provedena kontrola FÚ Tanvald v oblasti DPH. Protokol nebYl Pfi

závěrečném přezkoumání předložen, dle sdělení staros§ obce nebyly nedostatkY zjiŠtěnY.

B. Výsledek přezkoumání
Při přezkoumaní hospodaření obce Zlatá Olešnice

Byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky:

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

právní předpis: Zákon č. 563ltggl Sb., o účetnictví, ve znéní pozdějŠÍch předPisŮ

5 tl Ódst. 6 - Informace v účetní závétce nebyly spolehlivé, srovnatelné nebo

srozumitelné - Nesoulad mezi účetním stavem a dokladovou inventarizací účtu

32l-Dodavatelé ke dú 31.12.2012.

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

zákonač.56y199l Sb., o účetnictví, ve mění pozdějších předpisů, pro některé

vybrané účetní jednotky

§ 65 odst. 7 a § 22 - Opravné položky k pohledávkám na účtu 315 - NebYla

vytvořena opravná položka.

Nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatlry.

C. Závěr

I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

a) při přezkoumání hospodaření rizemního celku za předchozírolry

Byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky:
přeámÉt: Zákonč.42ď12004 Sb, § 2 odst. 2 písm, h) účetnictví vedené územním celkem
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Právní předpis: Zákon č. 5631199I Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

§ 11 odst. 1 - Učetní doklady nebyly prukazné - V pokladních knihách je škrtáno
a přepisováno, přelepováno -napraveno

§ 12 odst. Z -Úeetni zápis nebyl opatřen podpisovým záznartemosoby
odpovědné za jeho provedení - Na příjmových i výdajových pokladních
dokladech chybí podpis osoby schvalující. -napraveno

Právní předpis: Vyhláška č.41012009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
zákonač, 5631199l Sb., o účetnictví, ve znéni pozdějších předpisů, pro některé
vybrané účetní j ednotky

§ 17 - Uzemni celek chybně účtovalo dlouhodobém finančním majetku - Rozdíl
na účtu 069 ve výši 3 559 000,00 Kč vzniklý nesprávným zaúětovéním cenných
papíru - napraveno

Právní předpis: ČÚS ZOt - 708 (§ 36 odst. l zékonao účetnictví)
708 - Vnitřní směrnice k odepisování majetku - Chybějící směrnice k odepisování
majetku se stanovením způsobu odepisování - napraveno

Byly zjištěny následujícízávažné chyby a nedostatky:
Předmět: Zákonč.42012004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem

Právní předpis: Vyhláška č.27012010 Sb. a 563/1991 Sb, o inventarizacimajetkua
závazktt -Inventaizace majetku neodpovídá jednotlivým zakonným ustanovením

- nenapraveno

Právní předpis: Zákonč. 5631199l Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

§ 8 odst. I a3 - Účetnict rí nebylo úplné, jelikož nebyly zaíňtovány všechny
účetní případy týkajici se účetního období - Zistatky příjmové a výdajové
pokladny nebyly promítnuty v účetnictví v příslušném měsíci. Chybí denní
zůstatky v pokladních knihách - napraveno

§ 8 odst. t a3 - Účetnictví nebylo úplné, jelikož nebyly zaiňtovény všechny účetní
případy týkajici se účetního období - Nebyly správně zaičtovány předpisy
pohledávek azávazk:ů na konci účetního období -nenapraveno

b) při dílčím přezkoumání

Byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky:
Předmět: Zákonč. 42012004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) úěetnictví vedené územním celkem

Právní předpis: Zákonč.5631199l Sb., o účetnictví, ve zrrění pozdějších předpisů

§ 12 odst. 2 -Učetní zápis nebyl opatřen podpisovým záunamemosoby odpovědné
za jeho provedení - napraveno
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Právní předpis: ČÚS ZOt - 708 (§ 36 odst. I zákonao účetnictví)
CUS 701 - Uzemní celek nedodrželzásady účtování - Nesprávné účtovrání
výběru hotovosti namzdy zběžného účfu do pokladny - napraveno

Byly zjištěny následu jicizávažné chyby a nedostatky:

Předmět: Zákonč. 42012004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené tnemnimcelkem
Právní předpis: Zákonč. 5631199l Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

§ 12 odst. Z -Účetnízápisy nebyly prováděny pruběžně - Obec 
"é,ietqé 

v rámci
uskutečnění úěetního případu do příslušného období - napraveno

il. Při přezkoumáním hospodaření obceZ|atá Olešnice zarok2Dt2

Nebyly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky (§10 odst.3 písm. b) zákona č.
42012004 sb.)z

Byly zjištěny závažné chyby a nedostatlry (§10 odst.3 písm. c) zákona č.42012004 sb.)z

ý) nesprávné, neprůkazné
Učetní zápisy nebyly prováděny pruběžně.
Ú zemni cel ek nedo držov aI zékladní p ovinno sti účtování.

c5) neodstranění nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání a při přezkoumani
za předcházejíci roky

ilI. Při přezkoumáním hospodaření obce Zlatá Olešnice za rok20l2

Nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a)zákonač.42012004 Sb.

IV. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku . 2,32 oÁ

b) podíl závazkana rozpočtu územního celku ...... 2,97 Yo
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ..,... I,34oÁ

Zlatá Olešnice, dne 6.3 .2013

Za Krajský úřad Libereckého kraje

Vladimír Hiršal

kontrolor pověřený přezkoumá.Lrrím

o\
^%"

:i:

š§

podpis kontrolora pověřeného přezkoumáním
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[ng, Jana Nováková

kontrolor podpis kontrolora

Starosta obceZlatá Olešnice Jiří Černý prohlašuje, že podle § 6 odst.2 písm. e) zákonao
přezkoumávání hospodaření poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o
okolnostech váahujících se k němu a píevza| dle § 6 odst. 3 písm. k) návrh zprávy o
výsledku přezkoumání.

Jiří Černý
starosta obce r?-s-

Poučení
Tato 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 písm. l) zákona 42012004 Sb.

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 s § 6 odst. 3 písm. l) zákona o přezkoumávání
hospodaření.

Stanovisko zašle územní celek na adresu Krajského úřadu
kontroly, k rukám kontrolora pověřeného řízenim přezkoumání.

Libereckého kraje, odboru

Jiří Černý
starosta obce y's s-zot3

razítko dafum a podpis

Územni celek je povinen podle § l3 odst. 1 písm. b) zékonao přezkoumáváníhospodaření do
15 dnů po projednání zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku podat

ffi
Rozdělovník:

steinopis počet výtisků Předáno Převzal

1 1 zlatáolešnice Jiří Cemý

2 l Liberecký kraj Vladimír Hiršal

ffi
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PÍsemnou informaci o Přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků, uvedených ve zprávě,
vČetně uvedení ve které podá písemnou zprávu-o plnění přijatýóh opuÁi (§ 13 odst. 2
ziůeona o přezkournávárú hospodaření).

Ve lhŮtě uvedené Y"ryryl celkem v písemné informaci zaslané krajskému uřadu je uzemnícelek Povinen Podle § 13 odst. 2 zÁkona o přezJ<oumáváni hospódareni zaslat písemnou
4rávlo plnění přijatých opaťení.

Obě výŠe uvedené PÍsemnosti zaŠle Územní celek na adresu Krajského uřadu Libereckého
kraje, odboru kontroly, k rukám kontrolora pověřeného řízením přezkoumání.

Za nesPlnění těchto povinností lze ulotttúzemnímu celku dle ustarrovení § 14 písm. D, g), ah) zákomě.42012004 Sb., pořárlkové pokuty až do výše 50 000 Kě v jednoln-případě.
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