?ť/Lnr# ť.

Krajsky urad Usteckého kraje
Velká Hradební 31 í8148, 4oo 02 Ústí nad Labem
odbor kontroly

J|D:

Jednací

544Í2a1 1/KUUK

Čís|o.:195/KoN lzua

Stejnopis č. 1

zPnÁvl

9 vÝ9leciku pÍezkoumání hospodaÍení
Usc Nepomyšl , lČ:00265284
za rok z0íA

Zpráva o vfsledku pťezkoumání hospodaiení byla vypracována na základě Zápisu z díIčího
pŤezkoumání hospodaňení
na zák|adě vfsledku konečnéhopŤezkoumání
hospodaňení.

a

PŤezkoumání se uskutečni|o ve dnech:

-

25.10.2010
17.2.2011

na zák|adě $ 42 zákona č,' 128|2000 sb., o obcích.

PÍezkoumání proběhlo v obci Nepomyšl se síd|em Nepomyšl 82, 439 71 NepomyšI.
PÍezkoumání vykona|y:

.
-

llona Smítková - kontro|or pověÍenf iízenímpiezkoumání
Blanka Vašatová . kontrolor

Zástupci zemního samosprávného ce!ku:

.

Josef Lněníček - starosta

Renata Morávková. četní

',

A. Pňezkoumané písemnosti
PĚi piezkoumání

420t2004 sb.

l.

hospodaiení Úsc trtepomyš| by|o postupováno d|e $ 2 a $ 3 zákona č'

Vfběrovfm zprisobem by|y prověÍovány následující písemnosti:

Druh písemnosti

Popis písemnosti

Návrh rozpočtu

návrh rozpočtu by| zveiejněn na iednídesce i v e|ektronické podobě
od 4.12. do 29.12.2009
Ro č. 1 ze dne 26 .2.201 0,
Ro č. 2 - 11 ze dne 27.8.2010,
Ro č. 12 - 13 ze dne 24.9.201 0,
Ro č. 14 - 20 ze dne 26.11.2010,
Ro č. 21 - 29 ze dne 27 .12.2010
ověĚeno u po|oŽek 4112, 4116, 517 1
na rok 2011 - 2013
rozpočet schválen na jednání zM dne 29.12,2009
závěrečny čet by| zveiejněn na Íednídesce i v elektronické podobě
od 8'6. do 25.6.2010, by| projednán včetně zprávy o piezkoumání
hospodaiení za rok 2009 na jednání ZM dne 25'6.2010 s vyjádiením
souh|asu s ce|oročním hospodaiením bez vÝhrad
zťrstalkv bankovních Účtťl by|y odsouhlaseny k 30.9. a 31 .12.2010
NA SU 231 - ZBU
dohoda Uzavrena S učetnídne 2.3.1992 na Vedení pokladny

Rozpočtová opatrení

,

RozpočtovtíVyhled
Schvá|enÝ rozpočet
Závěrecnf učet

Bankovní viypis
Dohoda o hmotné
odpovědnosti
Faktura
Hlavní kniha
Inventurní soupis
majetku a závazkŮ
Kniha doš|'íclt faktur
Kniha odeslanyfch
faktur
odměnování čIenŮ
zastupitelstva
Pokladní dokIad
Pok|adní kn!ha
(deník)

VÝběrovym zpťlsobem provedena kontro|a měsíce záťí a prosinec
2010
k 30.9. a 31 .12.2010
inventarizace ke dni 31 .12.2010, pŤíkaz starosty ze dne 2.12.201 0,
hlavn í inventa rizačnízápis ze dne 26 .1 .2011 , vypi s z katastru
nemovitostí ke dni 31.1.2011
k 30.9. a 31.12.2010
k 30.9. a 31.12.2010

kontroIa uvo|něného starosty, neuvo|něného místostarosty, piedsedy
v'íboru a č|ena zastupite|stva k 30.9. a31'12.2010
V]íběrovym zpťJsobem kontro|ován měsíc záŤí a prosinec 2ua
pok|adní |imit stanoven Ve v!ši 200 000,- Kč, ověienístavu pok|adny
na SU 261- Pok|adna a po|oŽku 5182 - Zá|oha v|astní pokladně
k 30.9. a31.12.2010
k 30.9. a 31 .12.2010
Príloha rozvahy
k 30.9. a 31.12.2010
Rozvaha
V'íběrovym zpŮsobem záŤí a prosinec 2ua
Učetnídoklad
Yykaz pro hodnocení k 30.9. a 31.12.2010
pInění rozPočtu
Yykaz zisku a ztráty k 30.9. a 31.12.2010
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Smlouvy a další
materiáIy k prijatym
učelovfm dotacím

Smlouvy o prevodu
majetku (koupě,
prodej, směna,
prevod)
Smlouvy o prijetí
uvěru

Smlouvy ostatní

Dokumentace
k verejnyim

zakázkám
Vnitrní predpis a
směrnice
ZápisY zjednání
zastupiteIstva včetně
usnesení
jednání finančníhoa
kontroIního vyboru

ll.

uz 98348 volby do EP ( vrácení částky 5.1 .201 0)
uz 98071 voIby do Parlamentu Čn

uz

13234 aktivn í politika zaměstnanosti

uz 98005 sčítání|idu
uz 98187 vo|by do Par|amentu Čn
uz 13101 aktivn í po|itika zaměstnanosti

uz 14004 KUUK dotace pro JSDH
ověĚen prodeJpozemku č. 252 k.u. NepomyšI
ověĚen pronájem čp.79 v k.Ú. NepomyšI

o

Vym. 63 m2,

Úvěrová SmIouva z r.2006, zustatek nezap|aceného uvěru k 30.9.
a 31 ,12.201 0 souhlasí se stavem na SÚ 451 . D|ouhodobé uvěry
finančnípríspěvek pro Materské centrum JabIíčko,
Svaz těIesně postiŽenfch Podborany,
JDH Louny,
MS Rybári,
TJ Nepomyš|
obec uskutečnl|a zakázku malého rozsahu na akci ''Bezdrátovf
obecní rozh|as NepomyšI a spádové obce''
.

platné pro rok 2a10
jednán í ZM 29' 1 2'2009, 21 . 1 ., 29'1 ., 26.2., 26'3', 30.4', 25'5', 25.6.,
20.7 ., 27 .8., 24.9.,5.1 1 ., 26.1 1 ., 27 .12.201 0

jednání FV: 15.2., 15 9 2010,
jednání KV: 25.3., 30.4. , 27 .8., 2A.9., 22.12.2010

Zástupce Úsc NepomyšI prohlašuje, Že:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

USC má zastavenf majetek,
ÚSC nemá zlizenavěcná bĚemena,
ÚSC uskutečni|a akce, pod|éhajícizadávacímufizení d|e zákona
č.13712006 sb., o veiejnlch zakázkách,
ÚSC nesdruŽuje prostiedky,

Úsc neprovozuje hospodáĚskou činnost
Ú Sc ne n í zŤizov ate|em pĚíspěvkové o rg a n izace,

ÚSC není ziizovate|em organizačnís|oŽky,
ÚSC neobdrže|ažádné prostiedky z Národního fondu anize zahraničí,
Úsc ma majetkovou rjčast na podnikáníjinfch osob,
ÚSC nehospodaiís majetkem státu.
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B. 4.štěníz konečnéhodílčíhopÍezkoumáni
Pri prezkoum ání hospodarení ÚSc Nepomyš|
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

c. Plnění opatÍeník odstranění nedostatk
a) ziištěn'úchv mlnulÝch letech

.

nebyly 4ištěny chyby a nedostatky

ziištěnÝch pÍi dílčímpÍezkoumání za rok 20í 0

b)

nebyly 4ištěny chyby a nedostatky.

D. Závěr

l.

PÍi pÍezkoumání hospodaÍeníÚSC Nepomyšt za rok 2o1o
nebyly zjištěny chyby a nedostatky (s í0 odst. 3 písm. a) zákona é.42012004 sb.)

l|.

PŤi pÍezkoumání hospodaÍení USc

Nepomyšl za rok 2010

nebyIa zjištěna rizika dle $ í0 odst. 4 písm. a) zákona é.42012004 sb.

lIl. Pňi pÍezkoumání hospodaÍení USG Nepomyšl za rok 2010
byly zjlštěny dle $ í0 odst. 4 písm. b) zákona č,.420|2004 sb. následující podíly

ce|ku
b) podí| závazkŮ na rozpočtu rjzemního ce|ku
c) podí|zastaveného majetku na ce|kovém majetku
a) podí| pohledávek na rozpočtu rjzemního

zemního ce|ku

''
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2,26

:

o/o

í9'96 %
5'30 %

NepomyšI dne

17

.2.2011

Podplsy kontroloru:
Ilona Smítková

kontrolor pověre ny rízen ím pťezkoum ání
B|anka Vašatová
kontrolor

S obsahem zprávy o vfs|edku piezkoumání hospodaiení
stran by| seznámen a jeho stejnopis čís|o1 obdrŽe|

USC Nepomyš|

Dne: 17.2.2011

Rozdělovník
Stejnopis

:

PÍedáno

Počet vÝtiskťr

1

1

2

1

Městys NepomyšI

KÚ

Úr

odděIení PHo

PŤevzal

Josef Lněníček
IIona Smítková
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o počtu 6

Poznámka:
Tato zpráva o vfs|edku pňezkoumání je současně i návrhem zprávy o vfs|edku
pŤezkoumání hospodaiení, kterf obsahuje i vfs|edky konečného dí|číhopiezkoumání.
Konečnfm zněním zprávy se stává okamŽikem marného up|ynutí |hťrty stanovené v $ 6 odst,
3 písm' |) zákona č' 42012004 Sb., k moŽnosti podání písemnéhostanoviska kontro|orovi
pověienému ťízenímpiezkoumání na adresu Krajského Úiadu Ústeckého kraje.
Územní ce|ek je ve smys|u ustanovení $ 13 odst. ,t písm' b) zákona č.42ot2oo4 sb.,
povinen piijmout opatiení k nápravě chyb a nedostatkťr uveden1ich v této zprávé o vyis|edku
pčezkoumání hospodaiení a podat o tom písemnou informaci pĚís|ušnémpĚezkoumávajícímu
orgánu (Krajskf rliad Ústeckého kraje, odbor kontro|y, Ve|ká Hradební 3118t48,4oo oi Ústí
nad Labem), a to nejpozději do 15 dnťr po projednání této zprávy spo|u se závěrečnfm
čtem v orgánech rjzemního ce|ku.
Územní ce|ek je dá|e ve smys|u ustanovení $ 13 odst. 2 zákona č. 42ot2oo4 sb.,
povinen v informacích pod|e ustanovení $ 13 odst. 1 písm. b) téhoŽ zákona uvést lhťrtu,
ve které podá pĚís|ušnémupňezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o p|nění piijatfch
opatiení a v této |hťrtě piíslušnémupiezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávuzas|at.

Za nesp|nění těchto povinností |ze uloŽit zemnímu ce|ku d|e ustanovení $ 14 písm.
Sb. poiádkovou pokutu aždo vfše 50 ooo Kč.

0, g), h) zákonač,420|2004
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