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15021 Praha 5
pZn: SZ 092165/2014/KUSK
Čj.:
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Stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání

hospodaření

městyse

BÍLÉ PODOLÍ
IČ: 00235997

za rok 2014
Přezkoumání hospodařeni obce Bílé Podolí za rok 2014 bylo zahájeno dne 18. 8. 2014
doručením oznámeni o zahájeni přezkoumání hospodařeni zaslaného přezkoumávajícím
orgánem.
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
• 4.3.2015
• 29.9.2014
na základě zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodařeni územnich samosprávných
celků a dobro olných svazků obcí ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
č. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolni řád).
Přezkoumávané

období 1. 1. 2014 - 31. 12.2014.

Přezkoumání

proběhlo v sídle městyse:

Přezkoumání

vykonali:

Bílé Podolí
Bílé Podolí 12
285 72 Bílé Podolí

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontroloři:

Ing. Helena Francová
Jiří Černovský

Zástupci městyse:

Jiří Desenský - tarosta
Alena Šmídová - hlavní účetni

Pověření k přezkoumání podle § 5 odst. 1 zákona Č. 420/2004 Sb., § 4 a § 6 zákona
Č. 255/2012
Sb., vše ve znění pozdějších předpisů, vydal ředitel Krajského úřadu
Středočeského kraje dne 11.8.2014.
Předmětem přezkoumání jsou dle ust. § 2 zák. Č. 420/2004 Sb. ve znění pozdějších
předpisů, údaje o ročním hospodaření územního celku, tvořící součást závěrečného účtu
podle zákona Č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to:
- 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 vynakládaných na základě smlouvy
mezi dvěma nebo více územnimi celky, anebo na základě smlouvy s jinými
právnickými nebo fyzickými osobami,
finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími
prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů,
k rozpočtům obcí k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám,
nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
zadáváni a uskutečňováni
veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů
přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,
stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
ručeni 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.
Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost
jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých
právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto
úkonu.
Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona Č. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje,
na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.
Poslední kontrolní úkon byl učiněn dnem předání zprávy o výsledku přezkoumání:
4.3.2015.
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A. Přezkoumané písemnosti
Rozpočtový výhled
• na rok 2011 - 2015 schvá1ený v zastupitelstvu městyse 21.11.2012
• na rok 2015 - 2019 schválený zastupitelstvem městy se 19.11.2014
ávrh rozpočtu
• narok2014
• doložka o zveřejnění v termínu 22.11.2013 - 18.12.2013
chválený rozpočet
• na rok 2014 schvá1ený zastupitelstvem městyse dne 18.12.2013 jako vyrovnaný
tanovení závazných ukazatelů zřízeným organízacím
• rozpis rozpočtu na rok 2014 ze dne 19.12.2013 pro Základní školu a mateřskou školu
Bílé Podolí
• Účetní závěrka roku 2013 příspěvkové organizace
Rozpočtová opatření
•
Č. 1 schvá1ené zastupitelstvem městy se 19.2.2014
•
Č. 2 schválené zastupitelstvem městyse 30.4.2014
•
Č. 3 schválené za tupitelstvem městy se 18.6.2014
•
Č. 4 schválené zastupitelstvem městy se 23.7.2014
•
Č. 5 schválené zastupitelstvem městyse 28.8.2014
• č.6 chválené zastupitelstvem městyse 17.9.2014
•
Č. 7 chvá1ené zastupitelstvem městy e 8.10.2014
•
Č. 8 schválené zastupitelstvem rněstyse 19.11.2014
•
Č. 9 schvá1ené zastupitelstvem městyse 17.12.2014
Závěrečný účet
• za rok 2013 projednaný a schvá1ený zastupitelstvem
městyse dne 26.3.2014
s vyjádřením "s výhradou" a přijetím nápravných opatření
• doložka o zveřejnění návrhu závěrečného účtu za rok 2013 v termínu 24.2.2014 24.3.2014
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
• k 31.8.2014 ze dne 15.9.2014
• k 31.12.2014 ze dne 27.1.2015
Výkaz zisku a ztráty
• k 31.8.2014 ze dne 28.9.2014
• k 31.12.2014 ze dne 16.2.2015
Rozvaha
• k 31.8.2014 ze dne 28.9.2014
• k 31.12.2014 ze dne 16.2.2015
Příloha rozvahy
• k 31.8.2014 ze dne 28.9.2014
• k 31.12.2014 ze dne 16.2.2015
Účtový rozvrh
• platný pro účetní období roku 2014
Hlavní kniha
• v elektronické formě za období 01 - 08/2014 - dle potřeby
• v elektronické formě za období 01 - 12/2014 - dle potřeby
• analytická hlavní kniha obratová za období 8, 12/2014
Kniha došlých faktur
• k 31.8.2014, k 31.12.2014
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Kniha odeslaných faktur
• k31.8.2014
Faktura
• dodavatelská č.: 100 - 146, 204 - 254
• odběratelská č.: 1 - 3
Bankovní výpis
•
Č.: 7, 8,12,1/2015
k běžnému účtu Č. 4126161/0100 vedeného u KB a.s.
•
Č.: 8, 12 běžnému účtu č.150864402/0300 vedeného u ČSOB a.s.
•
Č.: 8, 12 k účtu sociálního fondu Č. 251192959/0300 vedeného u ČSOB a.s.
•
Č.: 9,12, 1/2015 k běžnému účtu Č. 43-8554390297/0100 vedeného u KB a.s.
• č.: 48 78 bankovniho účtu ČNB 94-5016511/071 O
Účetní doklad
• ~:470007,470015,470016,470063
-470066 470101,470122
Pokladní kniha (deník)
• za období 07, 08 12/2014
•
top stav pokladní hotovosti k 29.9.2014 činil 23.792,- Kč a souhlasil na pokladní
evidenci
Pokladní doklad
•
Č.: 990293 - 990401, 990557 - 990583
Dohoda o hmotné odpovědnosti
• ze dne 9.2.2012 uzavřená s hospodářkou obecniho úřadu
Evidence poplatků
• za TKO pro rok 2014
Inventurní soupi majetku a závazků
• složka "Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2014"
Mzdová agenda
• rekapitulace mezd za období 06 07, 10, 11/2014 (kontrola odměn neuvolněných
zastupitelů a dohod o pro edení práce)
Odměňování členů zastupitelstva
• stanoveni měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva městy se usnesením
ze dne 8.12.2011, 22.1.2014 a 5.11.2014
• odměny za období za období 06, 07, 10, 11/2014
Účetnictví ostatní
• Účetní závěrka roku 2013 městyse schválená zastupitelstvem městyse 26.3.2014
• Tabulka Č. 3 Přílohy Č. 9 ze dne 13.1.2015 Finančniho vypořádáni dotací a návratných
finančnich výpomocí poskytnutých obcím prostřednictvím kraje
• Tabulka Přílohy Č. 11 ze dne 2.2.2015 Finančního vypořádáni dotací a návratných
finančních výpomocí poskytnutých obcím na projekty spolufmancované z rozpočtu
Evropské unie
• Hlavní kniha za období 12/2014 ze dne 10.2.2015 příspěvkové organizace Základní
škola a Mateřská škola Bílé Podolí
• Inventurní soupisy příspěvkové organizace Základni škola a Mateřská škola Bílé Podolí
k 31.12.2014 - k účtu 314, 389
výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací
• k 31.12.2014 ze dne 6.2.2015 - Základni škola a Mateřská škola Bílé Podolí
Rozvaha zřízených příspěvkových organizací
• k 31.12.2014 ze dne 6.2.2015 - Základní škola a Mateřská škola Bílé Podolí
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Smlouvy o dílo
• Smlouva o dílo Č. 1/2014 uzavřená dne 30.6.2014 se zhotovitelem Realitní a stavební
společnost s r.o. Praha 1 na realizaci akce "Základní škola v Bílém Podolí - realizace
energetických úsporných opatření" cena díla 1.566.189,- Kč bez DPH
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)
• Kupní smlouva ze dne 26.6.2014 na prodej obecního pozemku p.č. 1l32/18 o výměře
96 rn2 v k.ú. Zaříčany, městys Bílé Podolí prodávající
Darovací smlouvy
•
mlouva o spolupráci uzavřená dne 30.6.2014 s obdarovaným HORFORUM - Česká
hornová společnost J.V.Sticha Punto, 10.000,- Kč z rozpočtu městyse na uvedení
komorní koncertu
• Darovací smlouva ze dne 5.3.2014 na poskytnutí finančního daru z rozpočtu městyse
ve výši 10.000,- Kč občanskému sdružení Babybox pro odložené děti - STATIM,
Praha 10
• Darovací smlouva ze dne 6.1.2014 na eoskytnutí finančního daru z rozpočtu městyse
ve výši 15.000,- Kč Městské nemocnici Cáslav
Smlouvy o výpůjčce
• Smlouva o výpůjčce uzavřená dne 19.12.2014 mezi městysem Bílé Podolí
a příspěvkovou organizací Základní škola a Mateřská škola Bílé Podolí jako
přejímajícím souboru drobného hmotného majetku ve výši 34.499,- Kč
Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem
• Záměr na prodej obecního pozemku p.č. 1l32/1 o výměře 90 m2 v k.ú. Zaříčany,
zveřejnění v termínu 30.12.20l3 - 15.1.2014
Smlouvy o přijetí úvěru
• Smlouva o úvěru Č. 99009802446 uzavřená dne 11.12.2014 mezi městysem Bílé Podolí
a Komerční bankou, a.s. Praha 1, poskytnutí úvěru ve výši 7 mil. Kč na financování
akce "Odkanalizování obcí Bílé Podolí a Zaříčany"
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím
• Rozhodnutí o poskytnutí dotace EDS 115D222003806 vydané dne 12.9.2014
Ministerstvem životního prostředí na realizaci akce "Základní škola v Bílém Podolí realizace energetických úsporných opatření" - nepřezkoumáváno, použito podpůrně
Dohody o provedení práce
• ze dne 1.6.2014 na vodoinstalatérské práce
• ze dne 1.6.2014 na opravu a údržbu křovinořezu
• ze dne 1.7.2014 na zámečnické práce
• ze dne 1.10.2014 na zápis do kroniky pro rok 2013
• zr dne 1.11.2014 na opravu křovinořezu a sekačky
• ze dne 26.11.2014 na přípravu Mikulášské nadílky
• ze dne 27.11.2014 na přípravu Mikulášské nadílky
Pracovní smlouvy včetně platových výměrů
• Platový výměr ze dne 3.11.2014 - účetní obce
Vnitřní předpis a směrnice
• Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, schválená zastupitelstvem
městyse 19.2.2014
• Směrnice o dohodách o odpovědnosti č. 7/2014, účinná 1.1.2014
• Harmonogram účetní závěrky
5/2014, účinná 1.1.2014
• Směrnice k používání sociálního fondu, účinná od 1.4.2014
Informace o přijatých opatřeních (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.)
• Nápravná opatření k závěrečnému účtu za rok 2014 ze dne 26.3.2014, odeslané
kontrolnímu orgánu 29.7.2014
č.
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Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
• konaného dne: 18.12.2013, 22.1.2014, 19.2.2014, 26.3.2014, 30.4.2014, 28.5.2014,
18.6.2014, 23.7.2014, 28.8.2014, 17.9.2014, 8.10.2014, 5.11.2014, 19.11.2014,
17.12.2014 - nepřezkoumáváno, použito podpůrně
Výsledky kontrol zřízených organizací
• Protokol Č. 00112014 ze dne 29.9.2014 o výsledku veřejnosprávní kontroly provedené
k 31.8.2014 u příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Bílé Podolí
V kontrolovaném období městys Bílé Podolí, dle prohlášení starosty městyse, neuzavřel
smlouvu směnnou, darovací, nájemní, pachtovní, smlouvu o výpůjčce, ani jinou smlouvu
o nabytí a převodu majetku včetně smlouvy o nakládání s věcnými právy, nehospodařil
s majetkem státu, neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, a to ani
v případech taxativně vyjmenovaných v § 38 odst. 3 zákona o obcích, nezastavil movitý
a nemovitý majetek, neuzavřel smlouvu o poskytnutí úvěru nebo zápůjčky, smlouvu
o převzetí dluhu o převzetí ručitelského závazku o přistoupení k závazku a smlouvu
o sdružení, smlouvu o společnosti a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy
o sdružení, jehož je městys společníkem, nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace,
nevydal komunální dluhopisy, nezřídil ani nezrušil příspěvkovou organizaci a organizační
složku, nezaložil ani nezrušila právnickou osobu, neuskutečnil
majetkové vklady
do právnických osob, neprovozoval hospodářskou (podnikatelskou) činnost.
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B. Zjištění

z přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření městyse Bílé Podolí:

Byly zjištěny následující

chyby a nedostatky

- porušeny níže uvedené předpisy:

•

Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona Č. 563/1991
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpi ů, pro některé vybrané účetní jednotky
§ 55, neboť:
Územní celek chybně vymezil náklady související s pořízením dlouhodobého hmotného
stavbou kanalizace. Jedná se o náhradu za omezení užívání silnice ve výši 20.122,- Kč,
která byla nesprávně účtována účetním dokladem
204 ze dne 29.l0.2014 na účet 518
Ostatní služby správně patří na účet 042 edokončený dlouhodobý hmotný majetek.
Dále záloha ve výši 39.095,- Kč na zřízení služebnosti inženýrské sítě byla nesprávně
účetním dokladem
205 ze dne 30.10.2014 zaúčtována na účet 314 Krátkodobé
poskytnuté zálohy, správně patří na účet 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný
majetek.
č.

č.

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných:
a) při dílčím přezkoumání
Byly zjištěny následující

ch by a nedostatky - porušeny níže uvedené předpisy:

•

Zákon Č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání
hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů
§ 13 odst. 1 písmo b), neboť:
Uzemni celek nezaslal kontrolnímu orgánu informace o přijetí nápravných opatření
k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření
nejpozději do 15 dnů od projednání závěrečného účtu. Závěrečný účet za rok 2013
zastupitelstvo městyse projednalo, schválilo a přijalo nápravná opatření 26.3.2014,
pí emná informace o přijetí nápravných opatření byla zaslána kontrolnímu orgánu
až 29.7.2014.
E APRAVE O
ápravné opatření bude přijato v rámci schvalování závěrečného účtu za rok 2014.
•

Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991
b., o účetnictví, ve znění pozdějších předpi ů, pro některé vybrané účetní jednotky
§ 14 odst. 11, neboť:
Územní celek nedodržel obsahové vymezení položky rozvahy "Dlouhodobý hmotný
majetek určený k prodeji". Pozemek určený k prodeji p.č. 1132/18 k.ú. Zaříčany nebyl
zaúčtován na účet 036.
APRAVE O
Obdobný nedo tatek se k 31.12.2014 již neopakuje.
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§ 33, neboť:
Územni celek nedodržel obsahové vymezení položky výkazu zisku a ztráty "Náklady
z činnosti" Bankovní poplatky jsou nesprávně účtovány na účet 562, správně patří
na účet 518
- nákup softwaru (KEO W, majetek) ve výši 20.618,- Kč byl nesprávně účtována
na účet 518, správně patří na účet 558
- příjem z kupní smlouvy ve výši 800,- Kč byl nesprávně účtován mmusem
na účet 518, správně patří do výnosů na účet 647

APRAVENO
Opraveno účetním
ze dne 15.12.2014.

dokladem

č.

470065,

470066

ze dne

30.9.2014,

Č.

470101

§ 45, neboť:
Územní celek nedodržel obsahové vymezení vysvětlujících a doplňujících informací
ve výkazu Příloha sestavenému k 3l.8.2014:
- v části C není vykázáno snížení stavu účtu 403
- v části D je výměra lesních pozemků a o cenění této výměry vykázáno na řádcích D6,
D7, od 1.1.2014 se tyto údaje vykazují na řádcích D2 a D3
- v části N není vykázáno rozdělení mzdových nákladů dle jednotlivých druhů

NENAPRAVENO
Část "D" a "N" Přílohy sestavené k 31.12.2014 obsahují požadované
výši.

údaje ve správné

Část "C" Piilohy sestavené k 31.12.2014 jsou vykázány zůstatky, které neodpovidaji
obratům účtu 403 hlavní knihy k 31.12.2014.

§ 55, neboť:
Úze mni celek chybně vymezil náklady související s pořízením dlouhodobého hmotného
majetku nebo jeho části. Výdaj za projektovou dokumentaci 51.000,- Kč byl nesprávně
účtován jako neinvestiční do nákladů na účet 518 správně patří v souladu s ust. § 55
odst. 1 jako součást ocenění dlouhodobého hmotného majetku na účet 042 (stejně jako
faktura za výkon technického dozoru investora - faktura přijatá v období 9/2014).
NAPRAVENO Opraveno účetním dokladem č. 470122 ze dne 31.12.2014.
•

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

§ 3 odst. 1, nebot':
Územní celek neúčtoval o skutečnostech které jsou předmětem účetnictví, do období,
s nímž tyto skutečnosti věcně a časově souvisí. Jedná se nákup a následné vydávání
stravenek od firmy Sodexho pass Česká republika a.s., které obec v březnu 2014
nakoupila v počtu 1000 ks, o kterých neúčtovala, nebyly zaúčtovány na účet 263 Ceniny.
Účetní jednotka provedla k 3l.8.2014 mimořádnou inventarizaci majetku a závazků a ani
k tomuto datu hodnota nevydaných stravenek ve výši 17.640,- Kč nebyla zavedena
do účetnictví. Je nutno konstatovat, že mimořádná účetní závěrka provedená k 31.8.2014
byla neúplná a nesprávná.
Dále k datu kontroly nebyla vedena taková evidence vydaných stravenek, která by
umožňovala zjistit okamžitý stav vydaných stravenek a okamžitý zůstatek.
Dále bylo zjištěno, že stravenky jsou nesprávně vydávány v měsíčním předstihu, tedy před
nárokem na poskytnutí stravenek zaměstnanci.
Je třeba okamžitě sjednat nápravu.

NAPRAVENO
K 31.12.2014 bylo doloženo účtování stravenek včetně evidence.
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§ 4 odst. 8, neboť:
Územní celek nedodržoval stanovené postupy při vedení účetnictví. V hlavní knize
k 31.8.2014 jsou vykázány nesprávné minusové zůstatky na analytických účtech 112010
(- 3.653,- Kč) a 262030 (-30.000,- Kč - nesprávné účtování v obdobi 04/2014)

NAPRAVE O
•

Opraveno účetním dokladem č.: 470063,470064

ze dne 30.9.2014.

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

ve znění pozdějších předpisů

§ 147a odst. 1,2 písmo a, neboť:
Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku
malého rozsahu jejíž cena přesáhla 500 000 Kč bez DPH, včetně všech jejích změn
a dodatků, a to do 15 dnů od jejího uzavření. Jedná se o smlouvu o dílo
1/2014
uzavřenou dne 30.6.2014 se zhotovitelem Realitní a stavební společnost s r.o. Praha 1
na realizaci akce "Základni škola v Bílém Podolí - realizace energetických úsporných
opatření", cena díla 1.566.189,- Kč bez DPH.
č.

APRAVENO
Uvedená smlouva byla zveřejněna.

b) při přezkoumání hospodaření za předchozí roky
Byly zjištěny následující

chyby a nedostatky

- porušeny níže uvedené předpisy:

•

Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků
§ 7 odst. 2, nebot':
kutečný stav nebyl při dokladové inventuře ověřen podle inventarizačních
Jedná se o evidenci k účtu 401, 403.

evidencí.

APRAVENO
V rámci inventarizace k 31.12.2014 byla provedena inventura uvedených účtů.
•

Vyhláška
410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky
§ 66, neboť:
Územní celek chybně použil metodu odpisování majetku. K 3l.12.2013 nebyly provedeny
oprávky na účtu 082 Oprávky k samo věcem movitým ve výši 8.868,- Kč a současně
zahrnuty do nákladů na účet 551 Odpisy dlouhodobého majetku. Jedná se o neprovedení
oprávek k majetku vedeném na účtu 022.
č.

NAPRAVENO
Opraveno účetním dokladem č. -170007 ze dne 20.2.2014.
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Dj Závěr
Při přezkoumání hospodaření obce Bílé Podolí za rok 2014 podle § 2 a § 3 zákona
č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků
pod písmenem c):
(§ 10 odst. 3 písmo b) zákona č. 420/2004 Sb.)

uvedených

•

Územní celek chybně vymezil náklady související s pořízením dlouhodobého hmotného
majetku stavbu kanalizace. Jedná se o náhradu za omezení užívání silnice ve výši
20.122 - Kč, která byla nesprávně účtována účetním dokladem č. 204 ze dne 29.10.2014
na účet 518 Ostatní služby správně patří na účet 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný
majetek. Dále záloha ve výši 39.095,- Kč na zřízení služebnosti inženýrské sítě byla
nesprávně účetním dokladem č. 205 ze dne 30.10.2014 zaúčtována na účet 314
Krátkodobé poskytnuté zálohy, správně patří na účet 052 Poskytnuté zálohy
na dlouhodobý hmotný majetek.

•

Uzemní celek nezaslal kontrolnímu orgánu informace o přijetí nápravných opatření
k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkownání hospodaření
nejpozději do 15 dnů od projednání závěrečného účtu. Závěrečný účet za rok 2013
zastupitelstvo městyse projednalo, schválilo a přijalo nápravná opatření 26.3.2014,
písemná informace o přijetí nápravných opatření byla zaslána kontrolnímu orgánu
až 29.7.2014.

Byly zjištěny nedostatky spočívající v:
(§10 odst. 3 písmo c) zákona č. 420/2004 Sb.)

es) neodstranění nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání
Tyto chyby a nedostatky jsou specifikovány v oddíle C) pod písmo a).

Upozornění na rizika dle § 10 odst. 4 písmo a) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění:
euvádí se.

Podíly dle § 10 odst. 4 písmo b) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku

0,04 %
17,69 %

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku
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0,00 %
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Bílé Podolí 4. 3. 2015
KRAJSKÝÚŘAD

@

smDOČEsKÉHo KRAJE
Odbor kontroly
15021 Praha 5. Zborovská 11

Podpisy kontrolorů:

Ing. Helena Francová
kontrolor pověřený řízením přezkoumáni

··..····..·· ..·..·..······
..·C?····3d..7·········

Jiří Čemovský

kontrolor

)

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:
- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodařeni, přičemž konečným zněním zprávy
se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 3 písmo 1) zákona
Č. 420/2004
Sb., k podáni písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením
přezkoumání
- ke zjištěním uvedeným v tomto návrhu je možno podat písemné stanovisko ve lhůtě
do 15 dnů ode dne předání návrhu zprávy, a to kontrolorovi pověřenému řízením
přezkoumání na adresu: Krajský úřad Středo českého kraje Odbor kontroly, Zborovská 11,
15O 21 Praha 5
- tento návrh zprávy o výsledku přezkoumáni hospodaření obsahuje i výsledky konečného
dílčího přezkoumáni
- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se stejnopis Č. 2 předává statutárnímu zástupci
přezkoumávaného subjektu a stejnopis č. 1 se na zakládá do příslušného spisu územniho celku
vedeného Odborem kontroly Krajského úřadu Středo českého kraje.
S obsahem zprávy o výsledku přezkoumáni hospodaření městyse Bílé Podolí o počtu 12 stran
byl seznámen a stejnopis Č. 2 převzal, pan Jiří Desenský, starosta městyse.

Jiří Desenský
starosta městyse Bílé Podolí
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Poznámka:
Územni celek je ve smyslu ust. § 13 odst. 1 písmo b) zákona č. 420/2004 Sb., povinen
přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku
přezkoumáni hospodařeni a podat o tom písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu
orgánu - Krajský úřad tředočeského kraje, Odbor kontroly Zborovská 11, 150 21 Praha 5,
a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech
územniho celku.
Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen
v informacích podle ustanoveni
13 odst. 1 písmo b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá
příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatřeni a v této
lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.
esplněnim těchto povinností se územní celek dopustí správního deliktu podle ustanovení
§ 14 odst. 1 písmo b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a za to se uloží územniho celku
podle ustanovení
14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokuta do výše Kč 50.000,-.

Rozdělovník:
Stejnopis

Počet výtisků

1

1x

2

Ix

Převzal

Předáno
Krajský úřad
tředočeského kraje
Městys
Bílé Podolí

Ing. Helena Francová
Jiří Desenský

Upozornění:
• Účetnictví příspěvkové organizace - tarosta městy se byl upozorněn na nedostatky
uvedené v hlavni knize za období 12/2014 ze dne 10.2.2015 příspěvkové organizace
Základni škola a Mateřská škola Bílé Podolí v návaznosti na inventurní soupisy
příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Bílé Podolí k 31.12.2014,
týkající se účtů 314,389.
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