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Zpráva
o výsledku přezkoumání hospodaření obce Mladeč za rok 2014,
IČoo299219
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla zpracována na základě Zápisu z dílčího

přezkoumání hospodaření vykonaného dne 21, 8. 2014 a Zápisu z2. dílčího
přezkoumání hospodaření vykonaného dne 14. 1. 2015 a na základě výsledku dílčího
přezkoumání hospodaření vykonaného dne 11, 3. 2015.
Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo na základé žádosti dle § 42 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),v platném znění a 'v souladu se zákonem
ó. 42Ol2O04 Sb., o přezkoumávání hospodaření územníchsamosprávných celků a
dobrovolných svazků obcí, v platném znění (dále jen zákon č. 42012004 Sb.). Kontrolním
úkonem, jímždošlo k zahájení přezkoumání, bylo doruěení Oznámení o zahájení
přezkoumání obce Mladeč za rok 2014 dne 22. 7. 2014. Posledním kontrolním úkonem
předcházejícím zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření bylo podání
předběžné informace o kontrolních zjištěních dne 20. 3.2a15.
Místo provedení přezkoumání:
přezkoumané období:

obecní úřad Mladeč
1.

1 2014 - 31. 12.2014

Přezkoumání hospodaření vykonati:
kontrolor pověřený řízením přezkoumání.
kontrolor:

Pověření

k

přezkoumání hospodaření

lng. Lenka Majerová
lng. Marie Bud'ová

ve

smyslu

§ 5

zákona

č. 42012004

Sb.

a § 4 zákona č. 25512012 Sb,, o kontrole (kontrolní řád), v platném znění (dále jen
zákon č. 25512012 Sb.) vydal ředitel Krajského úřadu Olomouckého kraje

JUDr. Mag. iur. Michal Malacka, Ph.D., MBA.

Zástupci obce:

Jiří Pekař - starosta

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledek konečného
dílčíhopřezkoumání.

zÁvĚn
Při přezkoumání hospodaření obce Mladeó za rok 2014

.

by|y zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatkŮ uvedených
pod písmenem c) (§ 10 odst. 3 písm. b)zákona č.42012004 Sb.):
Územní celek nedodržoval stanovené postupy při vedení účetnictví,

Il

předmět přezkoumání hospodaření:
předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje o ročnímhospodaření obce, tvořící
součást závěreóného účtuuvedené v § 2 odst. 1 a2zákona č. 42012004 Sb. Přezkoumání
hospodaření je uskutečněno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých
skuieěností podte předmětu a obsahu přezkoumání a v souladu s ustanovením § 9 PÍsm, a)
zákona č. 255t2O12 Sb, Při posuzování jednotlivých právních úkonŮ se vychází ze znění
právních předpisů platných ke dni uskutečněnítohoto úkonu.

předmětem přezkoumání hospodaření bylo v souladu s § 2 zákona Č.42O12004 Sb.:
- plnění příjmůa výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajícíchse rozpoČtových

_
-

prostředků,
finančníoperace, týkajícíse tvorby a použitípeněžních fondů,
náklady a výnosy podnikatelské činnosti územníhocelku,
peněžní operace, týkajícíse sdružených prostředků a cizích zdrojů,
hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalŠÍmi
prostředky ze zahraničíposkytnutými na základé mezinárodních smluv,
vyúčtovánía vypořádání finančníchvztahů ke státnímu rozpočtu, k rozPoČtŮm krajŮ,
k rozpočtůmobcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondŮm a k dalŠÍmosobám,
nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územníhocelku a s majetkem
státu, s nímžhospodaří územnícelek,
zadávání a uskutečňováníveřejných zakázek,
stav pohledávek azávazků a nakládání s nimi,
ručenízazávazky fyzických a právnických osob,
zastavování movitých a nemovitých věcíve prospěch třetích osob,
zřizovánívěcných břemen k majetku územníhocelku,
účetnictvívedené územnímcelkem,

předmět přezkoumání hospodařeni byl ověřen z hlediska:
_ dodržovánípovinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména PředPisY
jejich majetkem,
o finančnímhospodaření územních celků, o hospodaření s

-

o úóetnictví a o odměňování,
souladu hospodaření s finanóními prostředky ve srovnání s rozPoČtem,
dodrženíúčeluposkytnuté dotace nebo návratné finanČnívýpomoci
jejich použití,
věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

a

Podmínek

A. přezkoumané písemnosti

Při přezkoumání hospodaření obce Mladeč za rok2014 by|y
písemnosti:

_

_
-

přezkoumány

základnímu běžnému úótu u českéspořitelny, a, s,
6-7t2O14 vč, vydaných a přijatých faktur uhrazených v tomto období
Bankovní výpis: ČNg e. 27-28 za období 1212014

Bankovní výpis .

k

následující

za

období

za období
Bankovní výpis,, k základnímu běžnému účtuu českéspořitelny, a. s,
období
tomto
v
12t2o14 vč.-vydaných a přijatých faktur uhrazených
stavbu
Dokumentace k veřejným zakázkám,. Veřejná zakázka malého rozsahu na
A"
óást
Lukách,
"Rekonstrukce místníkomunikace V

|{

-

-

_

Hlavní kniha: sestavená k 31. 12.2014
Hlavní kniha: sestavená k 30, 1 1. 2014
lnventurní soupis majetku azávazků,, Příkaz k provedení řádné inventarizace majetku a
závazků za rok 2014 ze dne 25. 11. 2014, Zápis z proškoleníinventarizaóní komise
ze dne 5. 1. 2015, lnventarizaóní zpráva za rok 2014 ze dne 17. 2. 2015, inventurní
soupisy majetku a závazků

Návrh rozpočtu: zveřejněn na úřednídesce obce a způsobem umožňujícímdálkový
přístup ve dnech 14.2. - 4.3.2014
Odměňování členůzastupitelstva: za období 1-712014
Odměňování členůzastupitelstva: za období 8-1012014
Pokladní doklad. za období 6-712014
Pokladní doklad: za období 1212014 č. 300765-300803

Pokladní kniha (deník): za období 6-712014
Pokladní kniha (deník): za období 1212014
Pravidla rozpočtovéhoprovizoria: obce Mladeč na rok 2015 schválena zastupitelstvem
obce dne 10. 12.2014

Příloha účetnízávěrky,. sestavená k 30.6.2014
Příloha účetnízávérky.sestavená k 31. 12,2014

Rozpočtová opatření: č. 6 schváleno starostou obce dne 2. 9. 2014, č. 7 dne 14. 10.
2014, č. 8 dne 3. 11 . 2014, č. 9 a č. 10 schváleno zastupitelstvem obce dne 26. 1 . 2015
Rozpoótová opatření: č. 1-5 schválena starostou obce
Rozpočtový výhled: sestavený na období 2014-2017
Rozvaha: sestavená k 31. 12.2014
Rozvaha: sestavená k 30.

11

,2014

Rozvaha: sestavená k 31.7.2014
Schválený rozpočet: zastupitelstvem obce dne 3. 3.2014

Smlouvy a dalšímateriály k přijatým účelovýmdotacím: Finančnívypořádání dotací a
návratných finančníchvýpomocí poskytnutých ze státního rozpoČtu za rok 2014 na
úhradu uYO"1,:, vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Evropského parlamentu (ÚZ
98 34B) ze dne 27. 1.2015
Smlouvy a dalšímaieriály k přijatým účelovýmdotacím: Rozpočtové opatření KÚOK OÉze dne 1 . 10. 2014 na účelovouneinvestiční dotaci ve výši 60 000 KČ na Úhradu
výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu České
répubtiry a dó zastupitelstev obcí, vyhlášených na 10. a 11. října2014 (ÚZ 98 187),
předběžné vyúčtovánívýdajů na volby do 1/3 Senátu Parlamentu Ceské republiky a
do zastupitelstev obcí ze dne 5. 12. 2014
Smlouvy a dalšímateriály k přijatým účelovýmdotacím: Finančnívypořádání dotací a
návratných finanóních výpomocí poskytnutých ze státního rozpoČtu za rok 2014 na
úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu
českérepuniiry a do zastupitelstev obcí, vyhlášených na 1O. a 11. řílna2O14 (ÚZ98
187) ze dne 27. 1. 2015
Smlouvy a dalšímateriály k přijatým účelovýmdotacím: Rozpočtové opatření KÚOK oE ze dne 21. 5. 2014 na úóelovou neinvestiční dotaci ve výši 48 000 Kč na Úhradu

L{

_
_
_
-

výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Evropského parlamentu, vyhlášených
na23. a 24. května2014 (ÚZ 98 348)

Smlouvy nájemní: Smlouva o nájmu nemovitosti uzavřená dne 20. 8.2014

věcných břemenech: Smlouva o zřízení věcného břemene č. lV-128OO7472tO01 uzavřená dne 4,9.2014 s ČrZ Distribuce, a.s. (obec strana povinná)

Smlouvy

o

Účetnízávérka,, obce schválena zastupitelstvem obce dne 16, 4. 2014
Veřejnosprávní kontrola nahrazujícíinterní audit: ze dne 19. 3.2014
Vnitřní předpis a směrnice: Směrnice ó, 1l2O14, kterou se stanoví pravidla stravování
zaměstnanců Obecního úřadu v Mladči účinnáod 1. 4,2014

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu: sestavený k31.7.2014
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu: sestavený k 30. 1 1.2014
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu: sestavený k 3'1. 12.2014
Výkaz zisku a ztráty. sestavený k

31 .

Výkaz zisku a zíráty. sestavený k 30.

1

2. 2014

11

.

2014

Yýkazzisku a ztráty: sestavený k31.7.2014
Zápis finančníhovýboru: ze dne 14, 4.2014
Zápisy kontrolního výboru: ze dne 29. 1. 2014, 17. 2. 2014 a 30. 6. 2014
Zápisy z jednání rady včetně usnesení: ze dne 25.

11 .

2014, ze dne 22. 12. 2014

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení: ze dne 3. 3. 2014, 16. 4.2014 a 11.6.
2014
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení: ze dne 3.9.2014. ze dne 5, 11,2014
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení: ze dne 10. 12.2014
Závérečnýúčet:zveřejněn na úřednídesce obce a způsobem umoŽňujícím dálkový
přístup ve dnech 31. 3. - 17.4.2014, zastupitelstvem obce schválen s výhradou dne
16,

4.2014

V kontrolovaném obdobíobec, dle informací poskytnutých zástupci obce MladeČ:

-

-

_

neuzavřela smlouvu o sdružení,
neuzavřela smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru, půjčky,
nehospodařila s prostřeáky ze zahraničíposkytnutými na základě mezinárodních
smluv,
neuzavřela kupní, směnnou a darovací smlouvu, smlouvu o výpůjčcetýkajícíse
nemovitého majetku,
nehospodařila s majetkem státu,
neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, neuzavřela
smlouvu o-převzeií dluhu nebo ruóitelského závazku a smlouvu o přistoupení
kzávazku,
nezastavila movitý a nemovitý majetek,
nekoupila, ani neprodala cenné papíry, obligace, neuskutečnila majetkové vkladY,
uskutečnila pouze veřejné zakázky malého rozsahu (§ 12 odst. 3 zákona Č. 13712006
Sb ),
neměla podnikatelskou činnost.

4

Při přezkoumání hospodaření obce Mladeé za rok2014

. byly

zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků
uvedených pod písmenem c) (§ í0 odst. 3 písm. b) zákona č. 420I2OO4 Sb.)
v členěnídle ustanovení § 2 odst. 1 a2zákona é.42012004 Sb.:

1. Zákon
1,1.

č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictvívedené územnímcelkem

Při kontrole byl předložen inventurní soupis účtu314 - Krátkddobé poskytnuté
zálohy, na kterém jsou zaúčtoványzálohy za elektrickou energii a plyn. Tyto
zálohy nebyly zahrnuty do nákladů roku 2014, se kteným věcně a časově

souvisí. Správně mělo být účtováno na stranu MD úětu 502 - Spotřeba energie a
stranu D účtu389 - Dohadné účtypasivní,

Dále byl při kontrole sociálního fondu zjištěn rozdíl mezi stavem účtu419 Ostatní fondy a zůstatkem na účtu245 - Jiné běžnéúčty,na kterém jsou vedeny
peněŽní prostředky sociálního fondu. Tento rozdíl nebyl k datu předání zprávy

doložen.

Ustanovení § 4 odst. 8 zákona č. 563/í99íSb., o účetnictví,v platném
znění stanoví, že účetníjednotka je povinna dodržovat při vedení
účetnictvízejména směrnou účtovouosnovu, uspořádání a označování
položek účetnízávěrky a konsolidované účetnízávérky, obsahové
vymezení těchto závěrek, účetnímetody a ostatní podmínky vedení
účetnictví stanovené prováděcím i právním i před pisy.

Porušeno ustanovení § 32 vyhlášky č. 41012009 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení zákona č. 563/199í Sb., o účetnictví,v platném znění,
pro některé vybrané účetníjednotky, kde se stanoví obsahové vymezení
položek krátkodobých závazků a § 69 vyhlášky é. 41012009 Sb., kde bod í)
písm. a) stanoví, že účetníjednotky náklady a výnosy zachycují zásadně
do období, s nímžčasově a věcně souvisí.
Doloženo: kopie inventurního soupisu účtů31 1,314 a 315
kopie inventurního soupisu účtu419
kopie výpisu z běžnéhoúčtuk sociálnímu fondu
kopie rozvahy sestavené k 31 , 12.2014

G. plnění opatření k odstranění nedostatků
a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předcházqíci rok

Při

1

.

přezkoumání

hospodaření

obce Mladeč za rok2013 bylo

zjištěno:

Zastupitelstvo obce projednalo dne 5. 6. 2013 závěrečný účet.Písemná informace
o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2012 byla obcí zaslána dne 21.6.2013. Tím nebyla
dodňena lhůta 15 dnů od projednání závěrečného účtu.
PoruŠeno ustanovení§ í3 odsí. 1 písm. b) zákona č, 420/2004 Sb., o přezkoumávání
hospodaření územníchsamosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění
pozdějŠíchpředpisů, kde se stanoví, že územnícelek je povinen přijmout opatření
k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání
hospodaření zpracované přezkoumávajícím orgánem, nebo auditorem a podat o tom
písemnou informaci příslušnémupřezkoumávajícímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů
po projednánítéto zprávy spolu se závěrečným účtemv orgánech územníhocelku.

4.2014

projednalo Zastupitelstvo obce MladeČ
zaverečnóú zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Mladeč zarok2013
spolu se Závéreóným účtemobce. Zastupitelstvo obce souhlasilo s celoroČním
hospodařením s výhradou k dodžování časových lhůt. Uložilo starostovi obce
trvaie zajistit dodžováníčasových lhůt obecním úřadem. lnformaci o přijetí opatřenÍ
k nápraúě chyb a nedostatků za rok 2013 byla zaslána dne 24. 4, 2014 Pod Čj.
163t14. Kontrolou však zástupci obce zjistili, že omylem připojili lnformaci o přijetí
opatření k nápravě chyb a nedostatků za rok 2012 q. 308/13). Z tohoto dŮvodu dne
g:.7, 2014 zaslali správný dokument o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků
za rok2Q13 - nedostatek byl odstraněn.

přiiatá opatření: Dne,t6.

L

b) při dílčímpřezkoumání

při dílčímpřezkoumání hospodaření obce Mladeč nebyly zjiŠtěnychyby a nedostatky.

Na případn á rizika neupozorňujeme.

odst.4 písm. b) zákona č.420/2004 Sb.)

a)
b)
c)

podíl pohledávek na rozpočtu územníhocelku

0,04oÁ

podíl závazků na rozpočtu územníhocelku

1,66

podílzastaveného majetku na celkovém majetku územníhocelku

Mladeč, 11. 3.2015

ZaKrajský úřad Olomouckého kraje
lng. Lenka Majerová
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

lng. Marie Bud'ová
kontrolor

podpis kont
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