
Krajský úřad Kraje Vysočina
odbor kontroly
ŽiŽkova 57,587 33 Jih|ava

Stejnopis č': 1

Č. 1.: xu.tt 3445912013 Ko

Zpráva o qýs|edku přezkoumání hospodaření
obce Rovečné, lčo: oo29528í zarok2012

Přezkoumání hospodaření za rok 2012 by|o provedeno dne 3í' řtjna 2012 jako dí|čí
přezkoumání a dne 20. května 20í3 jako koneěné přezkoumání na zák|adě Žádosti obce
v sou|adu se zákonem ě. 42012004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných ce|ků a dobrovo|ných svazků obcí (dá|e jen zákon o přezkoumávání
hospodaření).

Místo provedení přezkoumánÍ: obec Rovečné

Rovečné 82

592 65 Rovečné

Přezkoumání vykonaIi:
- kontro|orka oověřená řízením ořezkoumání: Hana Sobotková
- kontro|oři: Marie |frahová

He|ena Vaníčková, DiS.

lng. Jiří Wasserbauer

Podk|ady předIožiIi: Leoš Petr . starosta

Jana Staňková . účetní

Předmět ořezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v $ 2 odst. 1 a 2 zákona
o přezkoumávání hospodaření. V sou|adu s $ 6 odst. 3 písm. b) zákona o přezkoumávání
hospodaření je přezkoumání hospodaření prováděno výběrovým způsobem s oh|edem
na významnost jednot|ivých skutečností pod|e předmětu a obsahu přezkoumání.
Při posuzování jednot|ivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů p|atných
ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

tel.: 564 602 707, fax: 564 602 434, e-mailr ppsta@!ryyspo!!!2, internet: UA44LKtyySo9llAlZ
|Čo: 70890749' bankovní spojení| sberbankcz a.s- , ě'ú.: 4050005000/6800' facebook: tffi



A '  Výs|edek p  řezko u  mán í

Při přezkoumání hospodaření obce Roveěné neby|y zjištěny chyby a nedostatky.

B '  P řezkoumané písemnos t i

Při přezkoumání hospodaření by|y přezkoumány písemnosti uvedené V zápise z dí|čího
přezkoumání hospodaření a dá|e násIedující písemnosti:

Bankovní výpisy - bankovní výpisy KB ě. 6/6 ze dne 22. 1. 20,|3 - běŽný účet, bankovní výpis
KB č. 1l1 ze dne 22. 1. 2013 - sociáIní fond, bankovní výpis KB č' 1l1 ze dne 22' 1 ' 2013 -
FRB - finanění zůstatky k 31. 12. 2012
Darovací sm|ouvy - darovací sm|ouva ze dne 9. 11. 2012 - přUetí daru ve výši 2 436,. Kč
od Kraje Vysočina na údrŽbu veřejné ze|eně; darovací sm|ouva ze dne 14' 11' 2012 -
poskytnutí daru Ve výši 5 000,- Kč Farnímu sboru Českobratrské církvi evange|ické
V Rovečném.
Dohoda o náhradě škody ze dne 22' 8' 2012,
Učetní doklad - dok|ady k bankovnímu výpisu ě. 1765 ze dne 3' 12' 2012 - č' 191 ze dne
31. 12. 2012
Pří|oha rozvahy - k 31. 12. 2012
Výkaz pro hodnocení p|nění rozpoětu - k 31. 12' 2012
Evidence pop|atků . k 31 . 12' 2012
|nventurní soupis majetku a závazkŮ - k 31 ' 12' 2012
Výkaz zisku a áráty - k 31. 12. 2012
Rozvaha - k 31. 12. 2012
Kniha doš|ých faKur - k 3,l' 12' 2012
Evidence majetku - k 31 . 12. 2012
Sm|ouvy o převodu majetku (koupě' prodej' směna, převod) - kupní sm|ouva na prodej
pozemku ze dne ,l . 11. 2012. Vk|ad na katastrá|ním úřadu ze dne 5' 11 , 2012'
Pok|adní kniha . orosinec 20.l2
|nformace o přijatých opatřeních (zák. 42012004 sb.' 320/200í sb., apod.) - před|oŽeno
odstranění nedostatků zjištěných z dí|čího přezkoumání hospodaření za rok 2012
Zápisy z jednání zastupite|stva včetně usnesení - před|oŽeny zápisy z 5. 9 ' 2012, 7 . 11 . 2012
Mzdová agenda - předpis mezd za prosinec 2012
Pok|adní dok|ady - příjmové dok|ady ě. 832 - č. 900 od 3. 'l2. 2012 do 28' 12' 2012' výdajové
dok|ady č. 242.27o ze dne 4. 12.2012 - 28. 12.2012
Učtový rozvrh - rok 2012
Rozpočtová opatření - č. 4 - č. 5
Sm|ouvy o věcných břemenech . Sm|ouva é,. 4409.2021001 o zřizení práva odpovídajícího
Věcnému břemenu ze dne 'l6. 11.2012. Vklad na katastrálním úřadu dne 18' 12.2012'
sm|ouvy a da|ší materiá|y k přijatým úče|ovým dotacím:

. Sm|ouva o dotaci ě,. zz00217 .0016 ze dne 5. 12' 2012 - dotace ve výši 107 000'. Kč
na Výstavbu nové místní komunikace pro tři rodinné domy.

. Sm|ouva o dotaci ě. FV 00263.0108 ze dne 5.6' 2012 - dotace ve výši 12 400'- Kč
na opravu vnitřního zařízení tělocvičny Zák|adní ško|y.

- Vyúčtování dotace na vo|by do zastupite|stev krajů.
PeněŽní fondy obce (FRB, sociá|ní' apod.) - pravid|a tvorby a pouŽití - účetní případy týkající
se tvorby a pouŽití sociá|ního fondu a FRB
Zápisy o činnosti výborů - zápis kontro|ního výboru ze dne 20' 12' 2012, zápis finančního
výboru ze dne 14. 12. 2012
Zřizovací |istina organizaěních s|ožek a příspěVkových organizací - zřizovaci |istina Zák|adní
ško|y a Mateřské školy Rovečné ze dne 10. 2. 2010.
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c .  PInění  opat ření  p ř i i a tÝch k  nápravě  chvb a  nedosta tků

a) při přezkoumání hospodaření územního ce|ku za předchozí roky by|y zjištěny
nás|edující nedostatky:

obcí neby|o V roce 2011 účtováno o skuteěnostech na podrozvahových účtech 901 - Jiný
drobný d|ouhodobý nehmotný majetek, 902 - Jiný drobný d|ouhodobý hmotný majetek, 903 -
ostatní majetek.
!BBrc!19.

obec v něktených případech neuskutečňova|a své finanční hospodaření v sou|adu
se schvá|eným rozpočtem a dosažená skutečnost se od přijatého rozpočtu |iŠi|a např.:$ 1032
pol. 5.l39 schvá|ený rozpoěet 22 000 Kč' skuteěnost 43270Kě; $ 3314 po|. 5154 schvá|ený
rozpočet 16 000 Kč' skutečnost 27 979,42 a $ 3613 po|. 5171 schvá|ený rozpočet 0'
skutečnost í 1 340 Kč (dvě faktury TS, a.s. Bystřice nad P. Ve výši 6 300 Kč a 5 040 Kč).
BWNO.

obec hradi|a z prostředků běžného úětu příspěvek na rekreaci pro zaměstnance ve výši
5.667'- Kč dne 28. 7. 2011. Tato částka mě|a být uhrazena z prostředků Sociá|ního fondu
obce. Dne 5' 9.2011 by|a ěástka 5.667'- Kě převedena ze Soc. fondu do prostředků obce
adne'|3. 9. 201,1 by|a tato částka převedena podruhé. (viz výpisy z účtu č. 9 za období
od 23. 8. do22.9.2011 k účtu číslo 27-394781023710100) Do konce roku 20.l 1neby|a mylná
pIatba do prostředků Sociá|ního fondu vrácen.
!!šlpI!tw!g'

obec proved|a úpravu rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 1 ze dne 30.06.201,l. Neby|o
doIoŽeno projednání a schvá|ení tohoto rozpoÓtového opatření V zastupiteIstvu obce.
DšlÉ'y9!9'

Příjmové dok|ady u obou pok|aden obce neby|y schva|ovány příkazcem operace po ce|ý rok
2011.
Výdajové dok|ady v kontro|ovaném měsíc prosinci 2011 neby|y schva|ovány příkazcem
operace, např. dok|ad č. 912 a 91312
!Btwrc!19.

obec nedo|oŽi|a provedení inventarizace účtů 321- Dodavate|é, 342 - Jiné přímé daně a 331
- Zaměstnanci. K účtu 377 - ostatní krátkodobé poh|edáVky neby| doloŽen soupis
pohIedávek
D3tÉ'w!]9'

Kontro|ou dok|adů ke mzdám a odměňování zaměstnanců by|y zjištěny nás|edující
nedostatky:
. zaúětování předpisů mezd na účet 331- zaměstnanci nesouh|asi|o s před|oŽeným
vyúětováním mezd za měsíce únor, březen, duben, květen, červen, srpen, září, říjen,
|istopad a prosinec 2011. v úětování předpisů mezd by|y provádény nedo|oŽené
a nepřeh|edné opravy, tím doš|o k vykázání nedo|oŽeného zůstatku na účtu 33.l .
Zaměstnanci k 31. 12. 2011 (k rozvahovému dni) ve výši 197.351,- Kč' Pod|e vyúětování
mezd za prosinec 20.l .l mě| být zůstatek prostředků na úětu 33.l - Zaměstnanci 87.585'- Kč
- d|e před|ožených dok|adů ke mzdám by|o dá|e zjištěno' že mzdy byly účtovány z části
k výp|atě v hotovosti a z části převodem na účet pracovníka. Skutečně vyp|acené mzdy
za rok2011 by|y o 49'563'- Kč vyšší neŽ mzdy zúčtované v roce 201 1.
naDraveno
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Kontro|ou před|ožených dok|adů v pok|adně č.2 by|o zjištěno nás|edující: Výdajový dok|ad
č.372 z 10- 5. 2011 (výp|ata mzdy) ve výši 2 375'- Kě by| stornován' z pok|adny by| však
Vyp|acen. Př.tjmový dok|ad č. 425 z 2Q. 5. 2011 ve výši 50'- Kč byl chybně uveden jako
výdajový dok|ad' by| stornován, a přesto by| z pok|adny vyp|acen. Výdajový dok|ad ě. 451
z26' 5' 2011 ve výši 25 000'- Kč - odvod na běŽný úěet by| v účetnictví zaúčtován d|e
před|oženého bankovního výpisu dne 19' 5. 2011' coŽ by|o před jeho odvodem na bankovní
účet. Výdajový dok|ad č. 912 ze dne 30' ,|2, 201,| na částku 16.500,.. Kč (odvod prostředků
z pokladny) neby| do|oŽen skutečným vk|adem na běžný účet obce.
naDraveno

obec nedo|oŽi|a výdej finaněních prostředků z Fondu rozvoje byd|ení. Dne 15. 12' 2011 by|o
z prostředků fondu rozvoje byd|ení převedeno 30.000,. Kč (výpis č' 12 z úětu FRB č. 86-
4767480210100) Tento výdej neby| do|oŽen Žádnou sm|ouvou o půjěce, nebo určením uŽití
prostředků' Výdej nebyl schvá|en příkazcem operace. Tento neoprávněný výdej neby|
do konce roku 20.l 'l převeden zpět na účet
naDraveno

b) při dí|čím přezkoumání za rck 2012 byly zjištěny nedostatky:

obec má vývořený Fond rozvoje byd|ení (dá|e FRB), ze kterého poskytuje půjčky
obyvate|ům. Pro vedení finančních prostředků by| zřízen zv|áštní účet, o kterém obec účtuje
na účtu 236.Běžné účty fondů organizačních s|ožek. Účet je vyuŽíván jen pro některé
finanění transakce Kontro|ou by|o zjištěno, že na účet FRB nejsou odesí|ány měsíční sp|átky
půjěek obyvate|, které jsou posílány na běŽný účet obce a také o nich je úětováno na účtu
231.Zák|adní běŽný účet územních samosprávných ce|ků. Zůstatek bankovního účtu FRB
k30. 9. 2012 neodpovídá předIoŽené evidenci výše uvedeného fondu.
!!!tp!3tw!19.

Kontro|ou předIoŽených evidencí závazkŮ a poh|edáVek byIo zjištěno, Že kniha doš|ých faktur
neby|a ke dni kontro|y dop|ňována o data úhrad doš|ých faKur. z tohoto důVodu neby|o
moŽno zkontrolovat náVaznost evidence na účetní stav vedený na účtu 32.l-Dodavate|é.
napraveno

D'  Závěr

|' Při přezkoumání hospodaření obce Rovečné za rok 2012

a  nedos ta tk
k romě chyb

p řezkoumání ,z j iš těných
napraveny .

p r t dí|čím
kte  ré by  Iy  j iž

Rizika' která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která mohou mít
negativní dopad na hospodaření územního ce|ku v budoucnu:

Při přezkoumání hospodaření za rok 2012 neby|a zjištěna žádná rizika, která by moh|a
mít negativní dopad na hospodaření územního ce|ku v budoucnosti.
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|||. Poměrové ukazate|e zjištěné při přezkoumání hospodaření:

Rovečné dne 20. 5' 20'l3

za Kr4ský úřad Kraje Vysočina

KRAJSKÝ ÚŘAD
KRAJE VYsoČ|NA

Odbor kontrolv
. |z |oýa >/ ,  )š/  JJ  ] |n|ava

- t  0 ,

Hana sobotková

kontÍolorka pověřená řízenlm přezkoumání

Ing. Jiří WasserbaueÍ
/l

,4 t,
. 7 1 - 4

- ! - ! -

ilili,;;t;;i;;;

podpis kontrol

Tato zpráva o výs|edku přezkoumání hospodaření je současně náVrhem zprávy o Výs|edku
přezkoumání hospodaření, přiěemž konečným zněním se stává okamŽikem marného
up|ynutí |hůty stanovené v $ 6 odst. 3 písm. |) zákona o přezkoumávání hospodaření,
k podání písemného stanoviska kontro|orovi pověřenému řízením přezkoumání nebo
okamŽikem vzdání se práva podat písemné stanovisko územního ce|ku.

Tento návrh zprávy o výs|edku přezkoumání hospodaření obsahuje i výs|edky
dí|ěího ořezkoumání.

zpráva o výs|edku přezkoumání hospodaření by|a v sou|adu s ustanovením s í í zákona
o přezkoumávání hospodaření projednána a jeden Výtisk převza| starosta obce Rovečné
s tím, Že se vzdává práva podat písemné stanovisko územního ce|ku d|e s 7 odst. 1 písm. f)
zákona o přezkoumávání hospodaření.

Dne 20' 5' 20í3

Leoš Petr

stárostá podpis staÍosty

Rozdě|ovník:

Stejnopis Počet výtisků Předáno Převzal

1 1x obec Rovečné Leoš Petr

z 1x Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly

rrrěkpo
.JEJ /.1u í, .,
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