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Zpráva

o výsledku přezkoumáni hospodařeni obce Mladeč za rok 2O'l5,

lČ 00299219

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla zpracována na základě Zápisu z dílčího
přezkoumání hospodaření vykonaného dne 6. 11. 2015 a na základě výsledku dílčího
přezkoumání hospodaření vykonaného dne 12. 2. 2016.
Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo na základě žádosti dle § 42 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění a v souladu se zákonem
č. 42012004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí, v platném znění (dále jen záKon ó. 42012004 Sb.). Kontrolním
úkonem, jímž došlo k zahájení přezkoumání, bylo doručení Oznámení o zahájení
přezkoumání obce Mladeč za rok 2015 dne ,l5. 10. 2015. Posledním kontrolním úkonem
předcházejícím zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření bylo podání
předběžné informace o kontrolních zjištěních dne 12.2.2016.

lng.
lng.
lng.

Pověření k přezkoumání hospodaření 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.) vydala ředitelka Krajského úřadu Olomouckého kraje Mgr. Lucie
štěpánrová.

Zástupci obce: Jiří Pekař - starosta
Věra Budíková - účetní

přezkoumání hospodaření obsahuje i výsIedek konečného

ZAVER

Při přezkoumání hospodaření obce Mladeó za rok2015
. nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst.3 pí§m. a)zákona č.42012004 Sb.).



předmět přezkoumání hospo_daření:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje o ročním hospodaření obce, tvořící
součást závěrečného účtu uvedené v § 2 odst. 1 a2zákona č. 42012004 Sb. Přezkoumání
hospodaření je uskutečněno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých
skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání a v souladu s ustanovením § 9 písm. a)
zákona č. 25512012 Sb. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění
právních předpisů platných ke dni uskutečněnítohoto úkonu.

Předmětem přezkoumáni hospodaření bylo v souladu s § 2 zákona č.42012004 Sb.:
plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových
prostředků, ,,]

- finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- peněžní operace, týkající se sdružených prostředků a cizích zdrojů,
- hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími

prostřed ky ze zahraničí pos kytn utým i na základě meziná rod n ích s m l uv,
- vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpoótům krajů,

k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám,
- nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku a s majetkem

státu, s nímž hospodaří územní celek,
- zadávání a uskutečňování veřejných zaKázek,
- stav pohledávek azávazků a nakládání s nimi,
- ručení za závazky fyzických a právnických osob,
- zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- účetnictví vedené územním celkem.

Předmět přezkoumání hospodaření byl ověřen z hlediska:
- dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy

o finančním hospodaření územních celků, o hospodaření s jejich majetkem,
o úóetnictví a o odměňování,

- souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
- dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek

jejich použití,
- věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

A. přezkoumané písemnosti

Při přezkoumání hospodaření obce Mladeč zarok2015 byly přezkoumány následující
písemnosti, t

- Bankovní výpis: vedený u České spořitelny, a. s., k úvěrovému účtu za období
1 -912015, č. výpisu 001 - 018 včetně účtování (pold|

- Bankovnívýpis: vedený u České spořitelny, a. s., k úvěrovému účtu za období 12t2015,
č. výpisu 021 (cesta Sobáčov)

- Bankovní výpis: vedený u České spořitelny, s. s., k úvěrovému účtu za období 1212015,
č. výpisu 023 - 024 včetně účtování



Bankovní výpis: vedený u České spořitelny, s. s., k úvěrovému úótu za období

1 -9t2O15, č, výpisu 001 - 0,18 vóetně úótování

Bankovní výpis: vedený u čttg za období 12t2O15, č. výpisu 25 -26, vČetně ÚČtování

Bankovnívýpis: vedený u České spořitelny, a. s., k úvěrovému Účtu Za ObdObí 1212015,

č. výpisu 023 - 024 včetně úótování (poldr)

Bankovní výpis: vedený u čNe za období 1-gt2}15, č, výpisu 1-20, vÓetně ÚČtování

Bankovní výpis: vedený u české spořitelny, a. 3., za období 1212015, č. výpisu 012

včetně přijatých a vydaných faktur a úótování

Bankovní výpis: vedený u České spořitelny, á: s,, za období 8 - 912015, č, výpisu

008 - OO9 včetně přijatých a vydaných faktur a úótování

Bankovní výpis: vedený u České spořitelny, a. s., k úvěrovému účtu za oPdobí

1 -gt2}15, é. výpisu OO1 - O18 včetně účtování (cesta Sobáčov)

Darovací smlouvy: Smlouva darovací uzavřená dne 4. 2. 2015 mezi obcí Mladeč

(dárce) a Domovem důchodců červenka, příspěvková organizace

Dokumentace kveřejným zakázkám: veřejná zakázka malého rozsahu: "Provedení

ttěžebních prací dřeva napadeného kůrovcem na parcele č. 320 v k, ú, Sobáčov",

na základě výzvy Městského úřadu v Litovli ze dne 6. 10. 2015 k neprodlenému

zpracování nahodite těžby - kůrovcového dříví, gtalos't3 obce telefonicky oslovil 3 firmY,

rada obce dne 12. 10. zóts vyorala cenově nejvýhodnější a nejkomplexnější nabídku

firmy Martin opíchal, lesnickď činnost Litovel, Smlouva o provedení těŽebních Prací

ze dne 13. 10. 2015

Hlavní kniha: sestavená k 31. 12.2015

lnventurní soupis majetku a závazků,. Příkaz k provedení řádné inventarizace majetku

a závaz(ů za rok žols ze dne 23. 11. 2015, Plán inventur na rok 2015 ze dne

23. 11. 2015, Zápis z proškolení inventarizační komise ze dne 4, 1, 2016,

lnventarizační zpráva za rok2015 ze dne 10, 2.2016, inventurní soupisy

Kniha došlých faktur: za období 1,9t2O15, č. faktury 100001 - 100126

Kniha odeslaných faktur: za období 1 ,9l2O15, ó. faktur 200001 - 200007

Návrh rozpoótu: obce na rok 2015 zveřejněn na ýjelní desce obce a způsobem

umožňujícim dálkový přístup ve dnech 19.2. - 12,3,2015

Odměňování členů zastupitelstva,, za období 1 - 912015

Odměňování členů zastupitelstva,. za období 10 - 1212015

pokladní doklad: příjmové a výdajové pokladní doklady za období 1212015, Č. dokladu

300586 - 30061 7

Pokladní doklad: příjmové a výdajové pokladní doklady za období 8 - 912015,

č. dokladu 300476 - 300521

Pokladní kniha (deník): za období 8 - gt2}15, č., dokladu 300476 - 300521

Pokladní kniha (deník): za období 12t2O15, č, dokladu 300586 - 300617

pravidla rozpočtového provizoria: na rok 2016 schválena zastuPitelstvem obce dne

22, 12,2015

Příloha rozvahy: sestavená k 3'l. 12. 2015

Příloha rozvahy: sestavená k 30, 9. 2015

Rozpočtová opatření: č. 6 ze dne 23. 1'1

radou obce)
2015, č, 7 ze dne 30. 12. 2015 (schválena



Rozpočtová opatření. č. 1 ze dne 6. 5.2015, č. 2 ze dne 1. 6.2015, č, 3 ze dne
29. 6, 2015, ó.4ze dne27.7,2015, č.5 ze dne 21.9.2015 (schválena radou obce)

Rozpočtový výhled: sestaven na období 2014 - 2017

Rozvaha: sestavená k 30. 9. 2015

Rozvaha: sestavená k 31. 12.2015

Schválený rozpočet: obce na rok 2015 schválen zastupitelstvem obce dne 29. 4. 2015

Smlouvy nájemní: Smlouva o nájmu nemovitosti ze dne 17.8.2015 (obec pronajímatel)

Smlouvy nájemní: Smlouva o nájmu nemovitosti ze dne 17. 8, 2015 na pozemek -

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod): Kupní smlouva
na pozemek uzavřená dne 30. 7.2015 (obec prodávající)

Smlouvy o věcných břemenech: Smlouva o zřízení věcného břemene sluŽebnosti
č. 66968/1 t2O15 uzavřená dne 1 . 4. 2015 s RWE GasNet, s. r. o. (obec povinná
z věcného břemene)

Smlouvy o věcných břemenech: Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti
č. lV-12-8005067 uzavřená dne 2. 6.2O1s s ČrZ Distribuce, a. s. (obec povinná
z věcného břemene - služebnosti)

účetni závérka: zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 15.6.2015 schválilo účetní
závěrku obce za rok2014

Vnitřní předpis a směrnice: Směrnice ó. 1t2015 Směrnice pro časové rozliŠení nákladŮ
a výnosů, včetně dohadný.ch položek s účinnostíode dne 23.11.2015

Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu: sestavený k 31. 12. 2015

Yýkazpro hodnocení plnění rozpočtu: sestavený k31.7.2015, k 30. 9, 2015

Yýkaz zisku a ztráty: sestavený k 30. 9. 2015

Yýkaz zisku a ztráty: sestavený k 31, 12. 2015

Zápis kontrolního výboru: ze dne 19. 2. 2015

Zápisy finančního výboru: ze dne 10. 6, 2015, ze dne 19. 8. 2015

Zápisy z jednání rady včetně usnesení: ze dne 23. 11 . 2Q15, ze dne 30. 12. 2015

Zápisy z jednání rady včetně usnesení: ze dne 21.1.2015, ze dne 2.2.2015, ze dne
2.3.2015, ze dne 1. 4.2015, ze dne 6. 5, 2015, ze dne 1.6.2015, ze dne 29.6.2015,
ze dne 27. 7. 2015, ze dne 26. 8. 2Q15, ze dne 21. 9, 2015, ze dne 12. 10. 2015,
ze dne 26, 1Q.2015

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení: ze dne 9. 12. 2015, ze dne
22. 12,2015

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení: ze dne 26. 1. 2015, ze dne
15. 4.2015, ze dne 29. 4.2015, ze dne 15.6.2015, ze dne 14.9.2015

Závěreóný účet: zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 15. 6. 2015 projednalo

závěrečný úóet obce za rok 2O14 včetné zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
obce za rok 2014, schválilo celoroční hospodaření obce za rok 2014 s výhradou
a přijalo opatření k odstranění zjištěných chyb a nedostatkŮ. Před projednánÍ* Ovl

závěiečný účet zveřejněn na úřední desce obce i v elektronické podobě umoŽňující
dálkový přístup od 11. 5,2Q15 do 15. 6. 2015



V kontrolovaném období obec, dle informací poskytnutých zástupci obce Mladeč:
- neuskutečnila finanční operace týkající se peněžních fondů,- neuzavřela smlouvu o sdruŽení a neuskutečnila finanční operace týkající se

sdružených prostředků,
- neuzavřela smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru, půjčky,- neuzavřela směnnou a darovací smlouvu, smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého

majetku,_ nehospodařila s majetkem státu,- neruČila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, neuzavřela
smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku a smlouvu o přistoupení
kzávazku,

- nezastavila movitý a nemovitý majetek,- nekoupila, ani neprodala cenné papíry, obligace,- uskutečnila pouze veřejné zakázky malého
č, 13712006 Sb.),

- neměla podnikatelskou činnost.

B. VÝsledek přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření obce Mlade č za rok 2015
. nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

neuskutečnila majetkové vklady,
rozsahu (§ 12 odst. 3 zákona

c. plnění opatření k odstranění nedostatků

a) při přezkoumání hospodaření územního cetku za předch ázející rok
Při přezkoumání hospodaření obce Mladeč za rok 2014 bylo zjištěno:

1. Při kontrole byl předložen inventurní soupis účtu 314 - Krátkodobé poskytnuté
zálohy, na kterém jsou zaúčtovány zálohy za elektrickou energii a plyn. Tyto zálohy
nebyly zahrnuty do nákladů roku 2014, se kterým věcně a časově souvisí. Správně
mělo být ÚČtováno na stranu MD účtu 502 - Spotřeba energie a stranu D účtu 389 -
Dohadné účty pasivní.

Dále byl při kontrole sociálního fondu zjištěn rozdíl mezi stavem účtu 419 - Ostatní
fondy a zŮstatkem na účtu 245 - Jiné běžné účty, na kterém jsou vedeny peněžní
prostředky sociálního fondu, Tento rozdíl nebyl k datu předání zprávy doložen.

Ustanovení § 4 odst. 8 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění
stanovÍ, Že účetní jednotka je povinna dodžovat při vedení účetnictví zejména
směrnou ÚČtovou osnovu, uspořádání a označování položek účetní závěrky a
konsolidované účetní závěrky, obsahové vymezení těchto závěrek, účetní metody a
ostatní podmÍnky vedení účetnictví stanovené prováděcími právními předpisy.

PoruŠeno ustanovení § 32 vyhlášky č. 41012009 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, pro některé
vybrané ÚČetní jednotky, kde se stanoví obsahové vymezení položek krátkodobých
závazkŮ a § 69 vyhlášky ó.41012009 Sb,, kde bod 1) písm, a) stanoví, že účetní
jednotky náklady a výnosy zachycují zásadně do období, s nímž časově a věóně
souvisí.

Přiiatá opatření: Zastupitelstvo obce Mladeč dne ,15.6.2015 projednalo Závěrečný
Účet obce za rok 2014 vóetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok
2014 a přijalo opatření k odstranění zjištěných nedostatků. uložilo starostovi obce
zajistit v termínu do 31 , 8.2015 doložit rozdíl mezi stavem účtu 419 a 245 a zajistit



7
odborné školení pracovníka, který odpovídá za účtování jednotlivých dokladů obce
a dodržování zákona 563/1991 Sb.

Dne 21 . 8. 2015 byla zaslána informace o doložení rozdílu mezi účty 419 a 245.
Kontrolou inventarizace k 31 .12.2015 a účetního dokladu číslo 1200100 ze dne
31. 12.2015 bylo zjištěno, že předpokládaná spotřeba energie roku 2015 ve výši
poskytnutých záloh byla zaúčtována na stranu MD účtu 502 - Spotřeba energie
a stranu D účtu 389 - Dohadnó položky pasivní.

b) při dílčím přezkoumání

Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Mladeč nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D. Upozornění na případná. rizika (§ 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.):

Na případ n á rizika neu pozorňujeme,

E. podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podíl
zastaveného maietku na celkovém maietku územního celku k31. 12.2015 (§ 10
odst.4 pism. b) zákona č. 420/2004 Sb.)

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

Mladeč, 12,2.2016

Za Kralský úřad Olomouckého kraje

lng, lveta Bejdáková

KRA,sKÝ ÚŘnp
OLOMOUCKÉHO KRA|E

0,03 %

5,82 o/o

0%

kontrolor pověřený řízením přezkoumání

lng. Marie Bud'ová

kontrolor

lng, Daša Hadašová

podpis kontrolora řízením přezkoumání

{52)
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Pouěení

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodařeníje současně i návrhem zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním se stává okamžikem marného
uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 42012004 Sb. k podání písemného
stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Tato zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání.

Územní celek může do 15 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, 1 písm. d) zákona č, 42012004 Sb.

Stanovisko zašle obec na adresu Krajského úřadu Olomouckého kraje, oddělení kontroly,
s uvedením jména kontrolora pověřeného řízením přezkoumání.

Já, níže podepsaný starosta obce Mladeč prohlašuji, že nemám k tomuto návrhu zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2O'15 připomínek a nebudu podávat
písemné stanovisko podle § 6 odst. 1 písm, d) zákona ó.42012004 Sb.

Zástupci územního celku prohlašují, že poskytli pravdivé a úplné informace o předmětu
přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu.

Stejnopis zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Mladeč obdržel a s jeho
obsahem byl seznámen starosta obce dne 12.2.2016,

Jiří Pekař

podpis
l

]l l'r'

t,.: ,. "

fil-,,. t';

Rozdělovník:

1 stejnopis pro obec Mladeó
1 stejnopis pro Krajský úřad Olomouckého kraje, oddělení koniroly


