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Krajský úřad Usteckého kraje

Velká Hradební 3118148,400 02 Ústí nad Labem
odbor kontroly

JlD: 19519/2017IKUUK
Jednací číslo.: 514/KON/2016

Stejnopis č. 1

zPRÁVA
o výsledku přezkoumání hospodaření

obec 7;áluži, lč: 00526452
za rok 2016

Zprávao výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě ZáPisu z dílČÍho

přezroumání hospodaření a ha základě výsledku koneČného Přezkoumání
hospodaření.

přezkoumání se uskuteěnilo ve dnech:

- 15.8.2016
- 7.2.2017

na základě § 42 zákonaé.12812000 Sb., o obcích,

přezkoumání proběhlo v obci Zálužíse sídlem ZáluŽÍ 13,413 01 Roudnice nad Labem.

Přezkoumání vykonali:
_ tng. pavet koutecký _ kontrolor pověřený řízením přezkoumání
- lvana Komová - kontrolor

Zástupci územního samosprávného celku:
- Danuše Jirkovcová - účetní
- Miroslav Štembera - místostarosta



Předmět přezkoumání hospodaření:

předmětem přezkoumáníjsou údaje o ročním hospodaření Územního celku, tvořící souČást

závěrečného účtu pÓJl" § 17 odst. 2 a 3 záRona é. 25Ot200o Sb,, o rozpoČtových Pravidlech

ú;;ňí.ň rozpočtů, v" ,"ncni pozdějších předpisů, a to v souladu se zákonem é, 42012004

Sb.,§2odst, lpísm,:

a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operacÍ, týkajících se rozpoČtových

prostředků,
fináneni operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,

náxt"oy a'výnosy §ooňiratetské činnosti územního celku,

pé.oi,íi ópér".é, iyrai.i se sdružených prostředků vynakládaných na základě

š.ióuuv áezi ovema á více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými

právnickými nebo fyzickými osobami,
fináneni óp"r""", tý[ajiá se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,

ňó.poo"rání a nakiádání s prostředky §oskytnutými z Národního fondu a s dalšími

pi;.ti"áŘy ze zahr aničí poskytn utým i n a zá klad ě mezi národ n ích sm l uv,

ivÚliouáňi a vypořádánitinaňenrin vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtŮm krajŮ,

ťro+očtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám,

b)
c)
d)

nakládání a hospodařenís majetkem ve vlastnictví územního celku,

náxtaoania hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,

zadávání a uskutečňování verálnycn zakázek, s výjimkou úkonů a postupů

piáriou*"ných orgánem dohládu podle zákona č. 13712006, o veřejných zakázkách,

ve znění pozdějších předpisů,
stav pohledávek a závazkú a nakládánís nimi,

ručení zazávazky fyzických a právnických osob,

zástavováni movityórr a ňemovitých věcíve prospěch třetích osob,

zřizování věcných břemen k majetku územního celku,

účetnictví vedené územním celkem.

Hlediska přezkoumání hospodaření:

předmět přezkoumání podle ustanovení § 2 zákona č.420t2004 Sb. se ověřuje z hlediska:

á' oóorzovaní povinnostístanovených zvláštními právními předPisY, zejména PředPisY

o finanóním hospodaření územňích celků, o hospodaření s jejich majetkem,

o účetnictví a o odměňování,
b) souladu hospodaření s finaněními prostředky ve_srovnání s rozPoČtem,

;i dodžení účálu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výPomoci a Podmínek jejich

použití,
d) věcné a formálnísprávnosti dokladů o přezkoumávaných operacích,

Předmětem přezkoumání dále je dle § 2 odst. 2) záRona č, 42012004 Sb,:

e)
0

g)

a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)
h)
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A. Přezkoumané písemnosti

l. výběrovým způsobem byty prověřovány následující písemnosti:

Popis písemnosti

pozdějších předpisů. .

m 4 rozpočtová opatření, která

ovra Óroteonána a schválena na jednáních zastupitelstva obce (dále jen

"ZO") takto:
rozpóetove opatření č, 1 - schváleno ZO dne 30, 3, 2016

roi|očtové opatření č. 2 - schváleno ZO dne 20, 6, 2016

roiioetové opatření č. 3 - schváleno ZO dne 3, 11, 2016

roi|očtové opatření č. 4 - schváleno ZO dne 19, 12,2a16
Řoipoetová Ópatření byla promítnuta do finančního výkazu FlN 2_12 M

k31.12,2016

Druh pisemnosti

Návrh rozpočtu

Rozpočtová opatření

RozoočtovÝ vÝhled zpracován na roKy zolei _ zu,lg_ .

Z, 12. 2015, jako schodkový,

žpiacovan v třídění dle rozpočtové skladby, pořízen shodně
sá schváleným rozpočtem ve

Schválený rozpočet

Závěrečný účet ffi2015 byl projednán a schválen Zo dne

'ó. 

6, 2016, s vyjádřením bez výhrad, zveřejněn na úřednídesce
ivelektronicképodobě_. __ _ __._

2016 ak 3'1, 1 2, 2016 souhlasily

na §ú n1 -z
ffine29.2.2016

Óerven, listopad a prosinec 2016,

wóane rarturv r SO, 0, ?Ot0 ? X g1. 1?, ZOt0
pTéoozena t<3ó. o, zot0=1k gt. 

]?. =zot0 , . . , = ,

. 2016, inventarizační zpráva ze dne

ž1 . l . 2017 . iredtozeny inventurní soupisy majetku a závazků
k 31 . 1 2. 2016, nezjištěny rozdíly

Bankovnívýpis

Dohoda o hmotné
odpovědnosti
Evidence
oohledávek
Evidence závazků
Faktura

Hlavní kniha
lnventurní soupis
majetku azávazků

Kniha došlých faktur ^řaáln9anaL"n A ?O16a k31.12.ZUla
doložena k 30, 6. 2016 a k 3't . 12. 2016Kniha odeslaných

faktur
odměňování členů
zastupitelstva

kontrola stanovení výše a vyplacenl oomen neuvolnenerTlu §[aí(,§tuvl,

misioiiárostovi, preoŠeoovi.výooru ote mzoový_cn tistů ot - tzlzot0
pokladní doklad
pokladní kniha
(deník)

rozvaha k 31. 12.20]9

dennípokladnílimit stanoven Ve vysl Zc UUu,_ í\c, slav p'Klauíll Kllllly

k 30, 6. 2016 souhlasil na Sú 261 _ pokladna ve výkazu rozvaha

á ná poróznu 5182 - Zálohy vlastní pokladně FlN 2 _ 12 M. K 31 . 12, 2016

souhlasí zůstatek pokladní knihy na SU 261 - Pokladna ve výkazu

Příloha rozvahy předložena k 30. 6. 2019 a k 
91 

. 1 ?, ?916
Dředložena k 30. 6. 2016 ak31. 12.2016Rozvaha
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účetnídoklad ffiduben a prosinec 2016 - Ceská spořitelna,

6ánrovnivýóisý za cetý ror zot0 čNa
úětový rozvrh platnýprorok2016 __. __ _ _

i1, 1z. zuaVýkaz pro hodnocení
olněnírozpočtu
VÝkaz zisku a z|rály
Darovacísmlouvy finanční dar _ obec (dárce), MS Zatlsl, Uoorln (oooarovany/ Ve vy§l

3 500,- Kč na vzděláváníděti.". . __
vé prostředky podle následujících

účelových znaků:
ÚZ lSÓlS - Operační program Zaměstnanost
Úz lslO1 - Aktivní politika zaměstnanosti
ÚŽ gal93 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami,

šoučásně oyto ověreno ozlračqnlpriimů 1výoajů úĚetovým znat<em .

ská stavební a, s,, Roudnice nad

Labem na akci "Rozšíření vodovodní a kanalizační sítě na pozemku

;;; č lóq3v obci 7áluží" ze dne 9. 11.2016 na částku 293410,_ Kč
haz ílDL.|

Smlouvy a další
materiály k přijatým
účelovým dotacím

Smlouvy o dílo

měra479 m2, k,ú,Záluží

z 4R 1) )fil+ 7anlecéno dne 14. 1,2016

Smlouvy o převodu
majetku (koupě,
prodej, směna,
ořevod)
Smlouvy o věcných
břemenech

ěry v průběhu roku 2016Zveřejněné záméry o
nakládánís
maietkem
Dokumentace
k veřejným
zakázkám

prověřena zakázka maléno rozsanu "Kozslrenl voi

Šite na pozemku parc. č, 1O4l3 v obci Záluží"
,.,lnáarla{alfr hnr{nnnení nabídek a uzavření SmlOUVV

]ovoqíll a Áail lall4clul ll
- vyhlášení, osloveni

platné pro rok 2016Vnitřní předpis a
směrnice
Zápisy z jednání
zastupitelstva včetně
usnesení

podpůrně využity zápisy ze clnú_1 /. 1l. Lulc, ,l l . z. zv lo, oU. J. év lQ,

Z. s. zarc, 20. 6. 20;16: 17, 8. 2016, 22. 9, 2016, 3. 1 1 . 2016,

30. 11,2016 a 19. 12.2016
účetní závěrka obce za rak 2O15 hvla schválena ZO dne ZV. a, ZV'IO

@ančního výboru ze dne 24.6.2016,
18, 1 . zótl á kóntrolního výboru ze dne 23. 6. 2016 a 27. 1 . 2017vnitřní kontrola

tl. Zástupce Úsc zatuží prohlašuje, že:

o obec nemá zastavený majetek,
e obec mázřízena věcná břemena,
o obec neuskutečnila žádné akce, podléhající zadávacímu řízení dle zákona

é. 137t2oo;6-Šb., o veřejných zajxaz*ácn, ve znění pozdějších předPisŮ,

o obec neprovozuje hospodářskou činnost,
o obec není zřizovatelem příspěvkové or9anizace,
. obec nenízřizovatelem organizační složky,
. obec má majetkovou účast na podnikáníjiných osob,

o obec nehospodařís majetkem státu,

Strana 4 (Celkem 6)



B. Zjištění z konečného dílčího přezkoumáni

Při přezkoumání hospodaření VSC ZaluZi

nebyly zjištěny chyby a nedostatky,

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků

a) ziištěnÝch v minulÝch letech

nebyly zjištěny chyby a nedostatky

b} ziištěnÝch při dílčím přezkoumání za rok 20í6

nebyly zjištěny chyby a nedostatky,

D.Závér

l. při přezkoumání hospodařeni úsc záluží za rok 20í6

nebyty zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm, a) zákona é,42012004 sb,)

ll. při přezkoumání hospodaření úsc zálužiza rok 20í6

nebytaziištěnarizikadle§10odst.4písm.a)zákonaé.420l2oo4sb.

lll. Při přezkoumání hospodaření úsc zalužíza rok 2016

byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona é.42ol2oo4 sb, následující podíly

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku

b) podíl závazKů na rozpočtu územního celku

c) podílzastaveného majetku na celkovém majetku

územního celku

0,34Yo

2,44 olo

0,00 %

Záluží dne 7. 2,2017
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Podpisy kontrolorů:

lng. Pavel Koutecký

kontrolor pověřený řízením přezkoumání

lvana komová

kontrolor

,//A/
S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC ZáluŽi o poČtu 6 stran

byl seznámen a jeho stejnopis číslo '| obdržel

Dne:7,2.2017 oBEc 7.ALUzl
okres Litorpěřke

'S'4r,^,
Miroslav Štembera

místostarosta

Rozdělovník:

Poznámka:

Tato zpráva o výsledku přezkoumáníje současně i návrhem zprávy o výsledku Přezkoumání
hospoáaření a 

-obsánuie i výsledky koneěného dílčího přezkoumání. KoneČným zněním

,piáw se stává okamžikem marného uplynutí lhůty sta.novené v § 6 odst. 1.,písm. d) zákona

é.42ot2oo4 sb., r< móinósti podání písbmného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením

přezkoumání na adresu Krajského úřadu Ústeckého kraje,

územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 Písm. b) zákona Č. 420l20a4 Sb,,

povinen přijmbut 
-opatření 

k nápravě LrryO a nedostatků uvedených v této zPrávě o

uy.l"ot u brézroumaní hospodareňi a po.aát o_ tom písemnou informaci příslušnému

pí".1ournávajícímu orgánu iKrajský úřad ústeckého kraje, odbor kontrolY, Velká Hradební

ál1;,4a, 4oo 02 ústí-nad Ůbeln);a to nejpozději do 1.5 dnů po projednání této zPrávY

spotu se závěrečným úětem v orgánech územního celku.

Uzemní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona Č, 42012004 Sb., Povinen
vinformacích podle ustanování § 13 odst. t pism. b) téhoŽ zákona uvést !hŮtu, ve které

podá příslušněmu přezkoumávajŤcímu orgánu písemnou zprávu o Plnění Přijatých oPatření

á v tétb lhůtě příslušnému přezkóumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zasIat.

Nesplnění těchto povinností je dle § ía od9!. í). správním deliktem, za ktery se uloží

územnímu cetku a'le ustanování § 14 odst. 2| zákona é. 42012004 Sb. Pokuta do výŠe

50 000 Kč.

Stejnopis poěet výtisků Předáno Převza!

1 1 obec záluží Miroslav Štembera

2 1

KU ÚK

oddělení pHo
lng. Pavel Koutecký
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