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Či:nwszanl

hospodaření
Zpráv ao výs| edku p'ře1[oumání
Usc Donršín,lčo: 47730862
za rok 2014

dnech:
Přezkoumání se uskutečnilo ve
11.11.2014 _ dílěípřezkoumaní
lt32ots- konečnépřezkoumaní

o přezkoum ávaníhospodařen
na zěkJadé ztkona č,. 42Ol20O4 Sb.,
a dobrovolnýeh svazkrr obcí.
".rn:'

Dobršín
Místo proveďení přezkoumání:
Dobršín 36,342 01 Sušice
Přezkoumané období: 1. 1. 2014_3t.t2.20t4
Přezkoumání vykonali:
Šťastná
- kontrolor pověřený iízetímpÝezkoumaní:Zoja

-

kontroloři:

-

Jitka Voldřichová

Při přezkoumání byli přítomni:
- Václav Stulík. starosta obce

-

obce
Václav Vomela - místostarosta

ZdeťtkaHrabová. účetníobce

í tvemních samosprávných

A. Přezkoumané písemnosti

t

jsou
uvedené
$ 2 odst. a 2 ztl<ota
ýdle
Přodmětem přezkoumání hospodaření
piezkouÁaní hospodaření by1ó provedeno výběrovym
o přezkoum ávénín".p"a.r.'i.
podie předmětu a obsahu
jednot1'ov.|.
způsobem s ohledem na významnost.
úkonůse vychazí ze znér'íprávních
p'aíních'Ttečností
přezkoumání. pri po,o"ou*i 3.a,,ouiů.r'
pr.ápi',i platných ře dni uskutečnění tohoto úkonu:
Druh písemnosti
Rozooitová opatření
nant<ovni vy!!q
Faktura

v

Popis písemnosti
schváleny 7 RO
k datu 3t.72.2014
za měsíc duben.cerven a

ll9\,

ar\1

A

zarok20L4

Hlavní kniha

tnventumí soupis majetku a
závazktl
Pokiadni knihe{4g!!&)
Příloha rozvahy
Rozvaha
x r
ýkaz pro hodnocení plnění
..rznnčhl
Zápísy zjeú:réni
zastupitelstva věehrě
usnesení

k datu 31.t2.20t4
za měsÍc ouDen.colv9n'prusrugv
It datu at.tz.zot+
lk datu 31.lz2ow

an1
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|á_*--.tistopad-prosinec2014
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B. Zjištění z konečnéhopřezkoumání
Při přezkoumání hospodareni

Úsc

Dobršín:

C,hávér
I. Plnění opatření

k odstranění nedostatků zjištěných

a)připřezkoumáníhospodařeníúzemníhocelkuzapředchozíroky
chyby
byly zjištěny následující méně závažté

a nedostatky:

vedené územnímcelkem

písm. h) účetnictví
Předmět: Zákoně.42Ol20O4 Sb. $ 2 odst. 2
zákona ě.
kterou se provádějí některá ustanovení
st.,
41'Ol20Oí
č,.
Vyhláška
předpis:
Právní
vybrané účetní
znéni pozdějších pi"api'.i, pro některé
5631199I Sb., o účetnictví,ve

jednotky
1 1. .-! .'-..^^^-.,^!
,nz,vahý
^nlnžhl romahy
vymezení potožtql
- 8 32 . (Jzemní celek nedodržel obsahové
(ňpraveno)

,,Krátkodobé závaz|E,,.
,,Krátl

Nedostatek: V hlavní účetníh'ntze a y rozvaze byl k datu 3 t.I2.20Í3 vykázán zůstatek účtu
374 . KÍátkodobé přijaté zá7ohy na transfery v částce 21 tis. Kč. Jednalo se o watku dotace,
která měla bývykěnma v částce 7 511'-- Kě.
. (splněno dne: 1i.11.2014).
nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky.
b) při dflčímpřezkoumáníza rok2014

nebyiy zjištěny móně závaŽné chyby a nedostatky.

Byly zjištěny následujícízuražnéchyby

a nedostatky:

Předmět: Zátkon č,, 420t2004 sb. $ 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmůa vydajů rozpočtu
včetně peněžních operací, tykajících se rozpočtových prostředků
Právní předpis: Zělkon č,. 25O12OO0 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve
znénípozděj šíchpředpisů
. s ]7 oást, o-- Nóirh idvěrečnéhoúčtunebyl meřejněn nejméně po dobu 15 dnů před jeho
pr oj e dnáním v z as tupit el s tvu, (nenapraveno)
Nedostatekz Zástupce Úsc Miroslav Marek nedoložil kontrolorovi Zoje Št'astnézveŤejnění
na
náwhu závěreěného účtuza rck 2OI3 v zákonem stanovené lhůtě. Návrh záv&eóného účtu
uřední desce (v el" podobě) byt vyvěšen od 10.4. 2OI4 do |6,5,2014. Ke schválenízáv&ečného
úětu v Zo došlo dne I7.4.2014,

II"

Při přezkoumání hospodaření ÚSC Dotrršínzarok20L4

Byly zjištěny závažné chyby a nedostatky ($ 10 odst.3 písm. c) zákona č. 42012004 Sb.):
porušeď rozpočtovékazŇ nebo ve vzniku správního deliktu pod1e zákota
upravuj ícíhorozpo čtová pravidla územních rozpo čtu
jeho
Návrh závěrečnéhoúčtunebyl zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů před
proj ednaním v zastupitelstw.

cl) v

c5) neodstraněď nedostatků zjištěných při dílčímpřezkoumání

III" Při přezkoumání hospodaření

ÚsC oolršínza rok 2014

sb.
Neuvádí se zjištěná rizika dle $ 10 odst. 4 písm. a) zátkona č. 420/2004

Iv. Při přezkoumání hospodaření ÚSC nolršín,zarok 2014
Byly zjištěny dle $ 10 odst.

4 písm. b)

následujícívkazatele:

a)

podíl pohledávek na rozpočtu územníhocelku

4,37 "Á

b)

podíl závazkťtna rozpočtu územníhocelku

3,71oÁ

c)

podíl zastaveného majetku na ceikovém majetku územníhocelku

0%

Krajsky uřad Plzeňského kraje dne 31.3,201,5

/t

Podpisy kontroloru:

/*

Jitka Voldřichová

ffi,íi
Zojašťaslorlá
kontrolor pověřený řízerumpřezkoumání

předměJu
Územní celek prohlašuje, že poskytl pravdivé a úplnéinformace o
Sb.'
42012004
přezkoumání a o okolnostech u'tut'u;i.i.i' se kněmu podle $ 2 zákona č,

uzemníih samosprávných cellců a dobrovolných svazlcu.
Tato zpráva o qisledku přezkoumání je návrhem zpÍáw o výsledku přezkou-mání
uplynutí lhůty
hospodďení, přičemžkoneěným žŇntm zprávy se stává okamžikem marného
podání písemného stanoviska
stanovené v $ 6 odst- 1 pisá. d) zakona e. 4zotzoo4 Sb., k
Plzeňského kraje,
kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad
Škroupova 18,
odbor ekonomický, oddělení přezkoumávaní hospodďení obcí a kontroly,
306 13 Pizeň.
vysledky
Tento náwh zpláw o wýsledku přezkoumání hospodďení obsahuje i
konečnéhodílčíhopřezkoumání.
ÚSC Dobršíno počtu 5 stran
S obsahem náwhu zptávy o qýsledku přezkoumaní hospodaření
byl(a) seznámen(a) ajeho výtisk číslo1 obdržel(a)
o přezkoum ávtníhospodaření

Dne:31. btezta}}t1

starosta obce

Rozdělovník:

Výtisk č.

Počet wtisků

Předáno

Převzal

1

1

USC Dobršín

Václav Stulík

1

I

Krajslcý uřad
Plzeňského kraie

Zojašťastná

Poučení:
Územrtt celek je ve smyslu ustanovení $ 13 odst. 1 písm. b) zákotač.42Ol20O4 Sb.,
povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatlcu uvedených v této zptávé o výsledku
přezkoumání hospodďení a podat o tom písemnou informaci příslušnémpřezkoumávajícímu

orgánu (Krajský uřad Plzeňského kraje, Škroupova18, 306 |3 Plzei), a to nejpozději
do 15 dnů po projednání této zptávy spolu se závěrečným úětem v orgrínech územníhocelku.

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení $ 13 odst. 2 zákona č, 42Ol20O4 Sb.,
povinen vinformacích podle ustanovení $ 13 odst" i písm. b) téhožzékona uvést lhůtu,
ve kÍerépodá příslušnémupřezkoumávajícímu orgánu písemnou zptávu o plnění přijatých
opatřeď a v této lhůtě příslušnémupřezkoumávajícímu orgánu uvedenou zptávuzas|at.

Nesplněním těchto povirurostí se územnícelek dopustí správního deliktu podle
ustanovení $ 14 odst" 1 písm. b) a c) zákona č. 42012004 Sb., za to lze uložit územnímucelku
podle ustanovení $ 14 odst' 2 zěkonač,.42012004 Sb. pokutu do výše 50 000,00 Kč.

