
Zborovská 11

150 2l Praha 5

§RZn:
Cj.:

SZ,06262al201,s/KUSK
002040/]0 lólKUS K

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
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ze rok 2015

Přezkoumáni hospodaření obce Sedlec za rok 201,5 bylo zahájeno clne 1l. 8, 20],5 doručenínr
^-_:_-^_; ^ -^L:;^_]._:,.-t-^,,*:^j L^^^^l^}^.-í -^^l^.-;L^ _y^-l,^-.*Á-,^::^j^ ^_^;_^*LrZttd-itl§rtl L, z(ltl(rJ§r11 Pr§ZNUL-lllt.llll rtU§PLruétr§rlr aax§1.!iilirU PiUZ§úuriiaýalJiúiiir Lrišairuril.

přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
n i9. i i. 20i5
o l l. 4.2al6

na základě zákona č. 42al2a04 Sb." o přezkoumávání hospodaření územních sarnosprávných
celkŮ a dobrovolných svazků obci, ve znění pozdějšich předpisů a v souladu se zákonem
č.255l20l2 Sb., o kontrole (kontrolni řád).

Přezkoumávané období 1. t" 2015 - 31. 12.20t5.

Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Sedlec
Sedlec 90
294 7l Benátky nad Jizerou 1

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený řízením přezkorrmání.
1_^*+_^1^*.- §\Jltll VrUl .

Zástupci obce:

zdeňka Linková
T^_^ I)J,_L^-,ítrdrr4 i, JlrruYdr

Ladislav Bukvička - starosta
Ing. Zuzana Bukvičková - hlavní účetní



Pověřeni kpřezkoirmání podle § 5 odst, l zákona č. 42al2aa4 Sb., § 4 a § 6 zákona
č. 25512012 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů, vydala vedouci Odboru kontroly dne
17.8.201-§ na základě pověření ředitele Kraiského úřadu Středočeského kraje ze dne2.4.ZaI5.

Přeclmětem přezkoumání jsou dle ust. § 2 zák. č. 12012004 Sb.. ve zněni pozdějších
předpisů, údaje o r*čninr hosp,;dař-eni úzerrrního celku" t-,,cřící scučást zá:lěrečnébo účtu podls
zákona č. 250/2000 Sb." ve zněni pozdějšich předpisů, a to:

- plnění příjnrů a výdajů rozpočtu, včetně peněžnich operací týkajicích se rozpočtových
pr-osiřetiků,

- finančni operace" týkající se trrorby a použití peněžnich ťondů"
- náklady a výnosy podnikatelské činnosti územnílro celku,
- peněžní operace, tykalrcr se sclruženych prostředkŮ r,ynakládaných na základě smlouvy

mezi dvěrna nebo více úzenrnimi celky, atlebo na základě smlouvy s jirrými
právnickými nebo ťyzickými osobami,

- finančni operace, tl,kající se cizich zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- hospodařeni a nakládáni s prostředky poski,tnutými z Národniho tbndu a s daišimi

prostředky ze zahraniči poskwnutými na základě nrezinárodních smluv.
- vyúčtováni a vypořádání ťrnančních vz.tahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajŮ,

k rozpočtům obcík jinýrn rozpočtům, ke státnírn ťondůnr a k dalšim osobám,
- naV!ádá:lí a lrosptlda"řeni s majetken y9 y]13|1!ctvi irzemnlbo celk,-l,
- nakládání a hospodařeni s majetkem státu. s nímž hospoclaříúzemní ceiek"
- zadávárli a uskutečňováni veřejných zakázek^ s výjirnkou úkonů a postupŮ

^Y^-1-^.,*^^:-^L ^--:,^^* J^L!^l-. ^^.J1^ ---lI:l.^jL^ ^-:_.^:L^ _:^-í-_:^-.
Pr §Zl\Lrullríllr} Ulr \Jl š(lrl§lrt Ll\Jllt§utl pULll§ Z v l(1)llli-tlu Pi 4V trtrl\.' pl truPr§u.

- stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi.
- ručení za závazky §-zických a právnických osob,
- zastavováni movitýcil a nemovitých l,eci ve prospech tretich osob,
- zřizování věcných břetnen k rnajetku územního celku,
- účetnictvi rredené územním celkem.

Přezkoumání hospodaření bylo prol,edeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost
jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkournání, Při posuzováni jednotlivých
právních úkonů se vychází ze zněrrí právnich předpisů platnÝch ke dni uskutečnění tohoto
ťrkonu.

Pr:dle l.t§ta.noveni § 2 oelst 3 zákqna č A2Ol?_OOzt Sb nebrll;, přeclmětem přezkoLrmání ťrrlaje,

na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu,

T!^_1^l--j l.^^+-^l^1 
",1,^^ 

L-,'| -,::_X.^ J_^* _Y^lÁ._] -.__l-,-. ^ -,-',^1 ^Ál--, ^Y.--t-^--*.Á_j-i UJiúuiii l\úiiliU-tiii uNuii ú}1 u\,rirúir uiiuiir ijlúLlaiirl Lplav ! Lt v}§ruuNu Pl§Zl\\Jurrl4rrt,
lI.4.2016_
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A. Přezkoumané písemnosti
Rozpočtový výhled
r na rck 2015 2017 schválen zastupitelstvem cbce dne 19.9.20 !4

Pravidla rozpočtového provizoria
. schr,álena zastupitelstvem obce dne 29,12.2014 (do schválení řádného rozpočtu ve výši

iii2 schváieného rozpočiu přecichoziho roku měsičně a závazným ukazaieiem jsou
paragratv platné rozpočtové skladby, stanovení prar.idel v době rozpočtového provizoria
- 5 bodů)

Návrh rozpočtu
. schválen zastupitelstvem obce 27,3 2015 jako r,yrovnaný,, závaznými ukazateli jsou

paragrafy dle platné rozpočtové skladby
Schválený rozpočet
' zveřejněrr od 9.3.?015 do 27 .3.2015

F_ozpočto",,á o patření
. č. l12015 schváleno zastupitelstvem obce dne 18,5.2015
. č. 2l?0l5 schváleno zastupitelstvem obce dne 17 .l1.2015

)Ldý t:l cLtl Y tlLt:l
. za rák ZOt+, projedrrán a schválen zastupitelstvenr obce dne 29.6.?0i5 včetně Zprávy

o ýsledcích přezkorrmání hospodaření obce za rok 20l4 s výhradou, nápravná opatření
byia přijata s termínem ocistraněni cio _; i i2.20i5. zveřejněn od iO.tj.20i5 cio 20.1.2úí5

Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
. k282,31.3," 30.6,309,31 l0, 31.122015

Výkaz zisku a ztráty
. k 30 6 2015 (ze dne 221.2015), 30 9.2al5 ke dne 2I.10 2015), 31.I2.20l5 (ze dne

24 2 2al6)
Rozvaha
. k 30.6.2al5 (ze dne 22.7.20lt5), 30 9.2015 (ze dne 21.10.2015), 31,12.2016 (ze dne

24 2 2016)
Příloha rozvahy
. k 30.6.2a15 Qe dne 22.7 2015), 30 9 2al5fue dne 21 102015), 31.12.2015 (ze dne

24.2.2Q16,\
Hlavní kniha
. k 3l l0.20] 5, 3l l 2 2015 (dle potřeby)

r/__:l_ ^ l ^Y|l-^l_ f_ I-1---_I\t!rtlžl uU§lYcll lalllur
. vedenavexelltabulce-doč. l47 ze dne 11.11.2015. doč. 182zedne 13.1.201ó

Kniha odeslaných faktur
. v,eciena v exeii tabuice - cio c /0l512 ze cine ]o.E ZU l 5

Bnnkovni výpis
. k běžnému účtu č. l0438i232910800 vedenému u Ceské spořitelny, a. s. * ocl č. 9 ze dne

3a.9.2015 do č. 10 ze dne 31.10,20i5. od č, II ze dne 30.11.2015 do č. 12 ze dne
3 1 12.20l5

. k základnimu běžnému účtu č. 39a2418l/0100 vedenému u Komerčni banky, a. s. -
od č. 80 ze dne 7.9.2aI5 do č. 96 ze dne 31.10.2015, od č. i06 ze dne 1,L2.2a15
clo č. 1tr4 ze dne 31.12.2015

. kběžnémrt účtrl č 94-93lgl8i/0?l0 veclenémlr rr České nárorlni bankv - orl č 17 zedne
21,9.2015 do č. 20 ze dne 30.10.2015, od č. 23 ze dne 17.|2.2015 do č.24 ze dne
3r.n.2015

. k úvčrcvómu učtu č. 1,2&7524:,910S00 vcdcnómu u Čcskó spořiteln,y,, a. s. - od č. 17

ze dne 20.9 .2015 do č. 20 ze rJne 3 1 . 1 0.2015 (úvěr splacen)



. k běžrrému účtu č. 115-170694027710100 vedenénlu u Komerčni banky a, s. - č. 1
ze dne 8.1. 2016 se stavem k 31,12.2015 (sbírka)

účetní doktad
. kZBIJ _ crcl č. 110080 ze dne 7.q.2a15 do č. 110096 ze dne 31-10.2015, orl č. l10106

ze dne |.12.Za15 do č, 1101 1 4 ze dne 31,12,2al5
. k ČlÝg - orl č 170017 z_e dnel)]r 92a15 do č 170020 ze dne 30 l0 2015 od č 110023

ze dne 17.I2,2a l5 do č. 170024 ze dne 31.I2.2015
. k ČS - od č. 1300818 ze dne 16.9.2015 do č. BOaZT ze dne 31 10.2015, od č. 130023

-^ Á^^ ?n 1 1 ?n] < Á^ x 1?nn?,,1 -o d^q 1! 1" 
"n-! 

-! 
]<

'Ě 
Liii§ jv, i i,!ViJ uv !. L-/vvL_ av ulrv J L. Li.rv I LJ

. k úvěrovému účtu _ od č. l40009 ze dne 20.9.2015 do č. 140010 ze dne 20.10.2015

. kKB (sbirka) - od č. 120001 ze dne 15.12,201_5 do č. 120008 zedne 3|.12.2015

. přecipisy iai<tur - od č, ióOů37 ze dne i4.9.2t;'t5 cio č. i6úú45 ze cine 26.i0.20i5.
od č, 16005 l ze dne 1.122aI5 do č, 1ó0058 ze clne 31,12.2al5

. předpis mezd - č. 610034 ze dne 30.9.20l5

. k pokladně _ od č. 4]0288 ze dne 2.9.2a|5 do č. 410325 ze dne 21.10.2015,

od č. 410341 ze dne 7.12.2015 do č. 410376 ze dne 31.L2.20l5
Pokladní kniha (deník)
r za září, říjen a prosinec 2015
. skotrto pokladní hotovosti k 19.11.2015 v i2.30 hodin činí Kč 18.130,00. stav souhlasí

se,á.rnagle6 r, pok_ladni ktrize" k_ dokladLr č. V1_50012! ze dne 16-11,20l5
pokladní doklad
, výdajové pokladní doklady - od č. V15000]00 ze dne 2.9.2015 do č, Yl5000116 ze dne

1/ 1^ an 1€ ,__J: 1ar\/-\rrlaL -^ Á^^ a 1ó ar\1< l^ x \I!ca\nn 1 4,1 -- Á-^ )1 l^ an 1Č
l-t,lw.,Lwr;_trůC. ijwwuiLoZe (ine i,ii_LUi:, ůůc. }'i--,ijL'Vi+iZcLirl§Jt.lL.,LvIJ

. příjmové pokladní doklady - od č. Pl5000189 ze dne 2.9.2015 do č. P15000211 ze dne

2l 10.2015, od č P15000218 ze dne 7,l?,20I5 do č P15000234 ze dne 3I.12 2a1,5

Er tctence pohletlavek
. v exellové tabulce - TKO, psi

Evidence majetku
. v exellové tabr-rlce

Inventurní soupis majetku a závazků
, složka inventarizace _ Plán inventur ze dne 10.12.2015" doklad o proškolení

inventarizačni kornise ze dne 12,12.2015, inventarizačni sctupisy majetku k 31.1?.20i'5"

Inventarizačni zpráva ze dne 27.2.2015, výpis z katastru nemovitostí Č. 10001

pro k ri §ecllec rr Renátek nar] Jizerol.r

Odměňování čIenů zastupitelstva
. zastupitetrstvo obce drre 5.1.2015 schválilo měsíční odměnu neur.,olněnému starostovi

-,^ -..',X; l{X ó Ána í\n ^..+^+_jÉ _^,,.,^!_X6t'.- ě,1--rln nnL.,,'!a ltnl+^.-:lnl n.'|rX-.VC vJ"§i irO ).iUu,UU, Uslaliiiiii ii\jijvuiiiuii'ýiii riuiiuiii iiuuiiq J!{lrru!vlld UulltUl14

,. výplatnice za záŤí 2015 u pana staíost1, svědčící o převzetí rnzdových prosti"edkr}

flčetnictví ostatní
. Protokoi o schváieni účetní závěrky obce za rok 20i4 ze rine i8.5.2úi5

Smlouvy o převodu rnajetku (koupě, prodej, směna, převod)
. Kupní smlouva ze dne l8.3.2015 na prodej pozemku pč.6212 - ostatni plocha, neplodná

půcla o výměře 10l m2 v k. ú, Sedlec (oddělen z ppč, 62 o výměře976 m2), smlouva
sclrválena zastupitelstvem obce dne t8.3.20l5

smlouvy náiemní
" Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě na prorrájem nebyor,ých prostor v přízemi budovy

č p 3 ze dne 30.9.2014 uzavřen dne 30.9.2015 s nájemcem Thi Ngoc Nga }iguyen,
,rněna spočír,á.., sje,Jnané době nájernnlho,1ztabu na dobu určitou od 1.10.2015

do 30.9.20l6 (nové prodloužení smlouvy uvedeno v pťrvcldni rrájemni smlouvě v Článku

1II. smlouvy)
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Zveřejněn é záměry o naliládání s majetkem
' ke Kupní smlouvě ze dne 18 3,2015 - oznámení o záměru obce na prodej části pozemku

pč. 62 - ostatni plocha. nepiodná půda o výnrěře W2 m2 v k. ú. Sedlec zveře.iněn
od 23 1 2015 do 14 2 2015

' Oznámeni o záměru obce prodat nemovitý majetek - část pozemku ppč. 770 o výměře
13 ra2.,, k, ú. Sedlec u Benátek nad .Iizero,.t zz cenu Kč 50 -lm?, z,lcieiněn nr{

Dohody o provedení práce
' uzavřena dne 30.11,2015 s p M.Ch. rra období od 1.12.2015 do 31.12.2aI5 v rozsahu

3ó irudiir ila opíavu koupeiiry v obeciiíirr bvtě
' uzavřena dne 31 7 2015 uzavřena spi \i. S_ naobdobí od 1.B.20l5 do 3l 8 2015 rozsahu

25"5 hodiny na práce s el" kosou, postřik herbicidem, hrabáni
§mlouvy ostatni
. Smlouva o běžnóm účtu č, 115-1706940277lal00 vedenému u Komerčni banky, a. s,,

uzavřena dne l0. |2.2015 (sbírkový účet), smlouva schválena zastupitelstvem obce dne
] 1ž20l5

Dokumentace k veřejným zakázkám
' zakázka malého rozsahu - t'aktura č. 179 vystavena dne 20.5.2015 na Kč 27,050,00

za nákup 2 ks křovinořezu, doložena poptávka u tří obch<idnich domů" zakázka zadána
v souladu s čl. 2 s Vnitřní srněrnicí č. 01i20l5

Inťormace o přijatých opatřeních !zák. 42t!2004 Sb., 320!200' Sb., apod")r oznámeno přezkoumávajícimu orgánu dne 30.6.2015
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

! =_ J_- ó^ 1a a^l Á /^^l---:l^_j _^-_^Xr^-,1L^ __^-,:-^-:^\ < 1 a,'! a< n a.I 1 /^^L--l-1 ^^!- L§ullv /-:/.l/...Lvl+ \§UltVér§rtr 1UZpUlrUvciiL' ijiLiViZúLl.aj" J.í.,,L.L.,,LJ.L,. !:i.J. (sUiivaiclii
rozpoČtu na rok 201-5), 18.5. (schválení účetní závěrky obce za rok 2014),29.6.
(sclrválení závěrečnélro účtu obce za rok 2014), 20.8., 17 .11., 7 .12.2a15 -
nepřezkoumár,áno, pouzito pocípůrne

V kontrolovanénr obdobi obec Sedlec, clle prohlášení starosty obce, neuzavřela smlour,u
směnnou, darovací, pachtovni" smlouvt"t o výpůjčce" ani jinorr smloulu o nabytí a převodu
majetku vČetně smlor:vy o nakládání s věcnými právy" nehospodařila s maietkem státu,
neruČila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob" a to ani v případech
taxativně vyjmenovaných v § 38 odst. 3 zákona o obcích, nezastavila movitý a nemovitý
n=rajetek, ner-tza,vřela smlor-lr,,r,! o přijetí a poskyhtrtí itvěnt nebo zápťrjčk;,, §mlor_t1,1_t

o poskytnutí dotace, smlour,u o přijetí dotace, smlour,u o převzetí dluhu, o převzetí
ručitelského závazku, o přistouperli k závazku a smlour,u o sdružení. smlouvu o společnosti
a _^^l-_,l^,,,:,^1 ^^'. 1+1-_^.,".',^L L^-J_^+ _^ll^ ^*l^,,-,-, ^ ^l--:^_] :^L^3 :._ ^L^^ -_^t^x_]1-^*4 PUJNJL\Jv.llrr rrrú,JÉu\UvJUii iiúuilUL ijúiiiÉ §iiii,LrLiv'"y \] súiijzciii, jciiaJz jg (joi;ú sp()ici,iiiKciii,
nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace, nevydala komunální dluhopisy, nezřidila ani
nezrušila příspěvkovou organizaci a organizačni složku, nezaložila ani nezrušila právnickou
osobu, neuskutečniia majetkorré vkiaciy cio právnických osob, neprovozr:vaia irospociářskou
(podnikatelskou) činnost, uskutečnila pouze veřejné zakázky malého rozsahu (§i2 odst. 3

zák č l371200ó Sb,).
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B. $išténí z přezkoumání
Při přezkounrání hospodařerri obce Sedlec:

Byly zjištěny nástedující chyby a nedostatky - porušeny níže uvedené předpisy:

. čÚs 70| - 710 (§ 36 odst. l zákona o účetnictví)
ČÚS lor, nebot':

Obec nedodržela zásady účtování, neboť dle Výkazu zisku a zftaty sestaveného

k 31.12.2015 na účtu 551 - Odpisy dlor"rhodobého majetku obec neúčtq.,,ala. Doklad1,
č. 610050 a č. 610051 ze dne 3I.12_20í5 účtovala chybně odpisy dlouhodobého
hmotného majetku na účty MD 406/ D 08l (popř 082). Vzhtedem k tomu" že v roce 20l5
-___l ._:l ^ 1 ^ _,^^ !-_Y ,__ ^l^;r-. ,^^ -'-yL-- 

^r\í 
.-^r-^ ,'- Yr^--^riiĚuÚsiÚ NĚ Zlliciiť Iil§tUuy1 lr4 uL.lu ,iL,U llctl,§ utJtUv.r[,

. \,'yhláška č. 4l$l2009 Sb., kterou se provádějí něl<terá ustanovení zákona č. 563/1991
Sb.o tl účetnictvío ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jetinotky

45, neboto:
Obec všechny pozemky zatižené věcným břemenem v celkové výši Kč 259 -267 ,20
(zastavěná plocha Kč 1.745,00" zahrady Kč 257.522.20) uvedla s použitím chybné
analytiky účtu 031 v ostatních pozemcích.

Dále v Příloze sestavené k 3i l2_2a15 v části H.l - H.5 Pozemky neuveclla r,e sloupci
,,účetní období minulé" žádné hodnoty, přičemž obec vlastnila pozemky k 31 .I2.2014.

C. PInění opatření k odstranění nedosťatků zjištěných:
a) při dílčím přezkoumání

Byly zjištěny následující chyby a nedostatkv - porušeny níŽe uvedené předpisy:

. CŮ-S 701- 710 (§ 36 odst. 1 zákona o účetnictví)
ČÚs ror bod 6.2. a ó.3., nebot':

Obec neúčtovala k okainžiku uskutečněni ťrčetniho případu. Zastupitelstvo obce dne

18.5.2015 schváli1o účetní závěrku obce za rok 2014, I)le Rozvahy sestavené k 30.6.20l5
obec neúčtovala o převodr"r hospodářského výsledku roku 2014 ve výši Kč 7.599.992,44
z učtu 43! , Y;isleCe|< hospoCaření i,e schvalcvacíín Ť;zen! na účet 432 - \,/5,sledell

hospodařeni předcházejícich účetnich obdobi. Upozorňu.jeme" že do doby dílčího
přezkounrání o převodu nebylo účtováno. O převodu měio být účtováno v okamžiku
schváieni účetní závěrky, nejpozciěji cio 30.ó,2ú15.

NENAPRAVENO
Obec až doklaCem č. 92a023 ze dne 3I.t2.2a]5 přeítčtotalu ho,spotlářslry týsledek za rrlk
20]1,

čÚS zos, nebot':
Obec neclodržela postupy účtor,ání transferů, neboť dle výkazu Fin 2-12M sestaveného

k 31,10.2015 ve sloupci Rozpočet po změrráclr uvedla u položky 4II7 - NeinvestiČní
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přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu KČ 54.400,00

u nu položce 4tI6 - Ostatni neinvestični přijate transfery ze státniho rozpoČtu

Kč 78.000.00. tj celkem Kč 132 400.00. Na účtu 672 - Výnosv wbranÝch místních

vládnich institucí z transferů je zaúčtováno Kč 71,330,00, na ÚČtu 346 - Pohledávky

za vybranými ústředními l,ládními institucemi Kč 0,00 a na ÚČtu 349 - Závazky k
r,._,|r-2n.j11 mistnín vládninr institucirn Kč -21 560,00,

NAPRAVENC)
1)okladem č,92{)a2] ze chrc 3].l2.2015 oprm,ila ch.r-bné účíovťtttí tran,yfent obci Dolní
í] i i i,t i r, (př í sli ěi, a Á t i ii s íí Lllj 01: ť,t, i í ž ťik i'i Z $.

Čťls zog bod 3.2, nebot':
obec neciociržeia obecná praviriia k pcstupům účtování na ÚČtu 403 - TransierY

na pořízení cllouhodobého majetku. , nebot'dle Rclzvahy sestavené k 309.2015 na ÚČtu

403 - Transfery na poř,ízení dlouhcldobélro majetku obec uvedla KČ ,507 -952,0a.

Je zřejmé, žepoužila clrybnou analytiku účtu a účtovala o odpisech majetku na oPaČné

strany účtu. 
-Clyna 

se ještě prohloubila, nebot' účet 403 dle Rozvahy sestavené

k 3 1. l2.2015 je nulclvý.
NENAPRAVENO

ČÚS Ztt lrad 6., nelroť:
obec nedo držela postup účtováni o dlouhodobém hmotném majetku, Kupni smlouvou

uzavřenou dne 1&.3,2015 prodala pozemek pč. 6212 - ostatní plochu" neplodnou PŮdu
_.l. -,- (r^Jl^^ -_ n^__:._!- -.^l !::^,-^.. -^ r,: a nťn 

^^ í\ __:_l-_:^" ,,,!_l,,,-l:",| -,_:,t-_^1^
v t\. u. JcultrL u ó€il&ičK i-ráú jiZÉíůU Za i\c ),U:,U.V\], l.-, pi-eúiJíSti půi|i§úalÝN_\ llcuLl"UVdl(l.

Úhrada byla zaúčtována dokladem č. 110032 ze clne 1.4.20l5 přírno do výnosŮ na ÚČet

647 - Výnosy z prodeje pozemků a dokladem č. 6iOOi2 ze dne 30.4.2015 stornOvala

výnosv á , uétu u_l i - Pozémky ocíepsaia procianý pozemek v hocínotě ciie kuprrí smiouvlz"

nikoliv dle prvotní evidence pozernků.
NEI§APRAVENo

Dokiadem č. 4l0213 ze dne 27.5.2a15 obec pořídila 2 ks křovinořezu v celkové hodnotě

Kč 25.980,00. Chybně bylo účtor,áno na účet 028 - Drobný dlouhodobý hmotný rnajetek

a 321 - Dodavatelé. Dle Rozval.y sestavené k 30,9.2015 nebylo ÚČtováno na ÚČet

088 _ Oprávky k drobnénru dlouhodobému hmotnému majetku ve výŠi KČ 25.980,00.

NElr,lAPR {VENO

. Vyhláška č. 32312002 Sb., o rozpočtor,é skladbě, ve znění pozdě.iších předpisů

§ 2 odst. 2o nebotn:
obec nedodržela druhové třídění rozpočtové skladby. Vvplatila měsiČní odměnV

neuvoiněnérnu zastupiteli a dle Fin 2-12 M sestaveného k 31.10.2015 chybně pouŽila

§ 6171 - Činnost místní správy. položka 5011, kde účtovala odměny zastupiteli a mzdy

pracovnikťr odměn), zastt!p!te!i mě!i, být ťtčtor,,an}, na i\ 6!l2 - 7astrrpite!st','a ohcÍ,

položka 5023.
NENAPR{VENO

1



b) při přezkoumání hospodaření za předchozi rokv

Byly zjištěny následující chyby a nedostatky - porušeny níže uvedené předpisy:

. Č[ls 7aI - 710 (§ 36 odst. 1 zákona o účetnictví)
ČÚS lOO bocl3. a 4.o nebot':

Obec neúčtovala o opravných položkách k účtu 31l - Odběratelé. kde k 31.12.2014

eviduje pohledávky po lhritě sptratnosti ve výši Kč I07325,00 za nájnry za roky 2003

až 2a14 a k účtu 315 - Jiné pohiedávky z hlavni činnosti, kde k 31.12.2014 eviduje

^^hloáÁ-.L*, _^ ltr,',*X snloinnot.i ..^.,.',š; Wž 1.4 !nn nn ?íl'l'traíl ,-rá tn,tlt ?{^ln' á^ rnl_-rr ?O1 4pUiii§Uó'r'ír} iju iiiui§ sijiótiiu;ti 'ť'§ 't'}}i '|rv i'i. i'U'vr'V'v áCa ii-\ij Uu iU^u rurlu !Vr l,

Yýzvy k úhradě pohledávek po lhůtě splatnosti nebyly doloženy.
NENAPRAVENO



D} Závér
Při přezkoumání hospoclaření obce Sedlec za rok 2015 podle § 2 a § 3 zákona
ň ,41^i?nn,1 q}' -,o -nání ^^-ášiši^L ^řo.{aio.o,\,. iJU-/:U-V i JU., 1ú ..rivrr! yulvÝrJrvrl ťlÝuytJu

Byly zjištěny chytly a nedo§tatky, které nemaji závažnost nedostatkŮ uvedených Pod
písmenem c):

(§ i0 odst. 3 písm. b) zákona č. 42úl2C}04 Sb )

. Obec všechny pozenrky zatižené věcným břemenem v celkorré výši Kč 259.267,20
.l.rrhnÁ,,-.pálq nq ,iřfn fl? 1 - nctofni nnzornt.,liiJ Uii! u i,UuiÉ iiú ýýau V_, l

r y* Přiloze sestavené k 31,12,2015 v části H.1 - H.5 Pozemky neuvedla ve sloupci,,ťtčetní
období minulé" žádne hodnoty, přičemž obec vlastnila pozemky k 31 -í2.2014,

- Obeg uiryi,lriě účíuvaia tr utlpriscuit iiiuuitucjtlbéiiu rrrajctku rra írčiy ivíD 40ói D 0Ei
(popř, 0Bi;

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

C5) neodstranění nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání nebo při přezkounrání
za předcházející roky.

r Tvto chi,by a nedostatky jsou specifikovánv rl oddile C'} pod písm. a) a b).

Upozornění na rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č.42aD004 Sb.o v platném zněnÍ:

Neuvádí se.

Podíly ctle § 10 odst. 4 písm. b) zákona ř" 420/20a4 Sb.o v platném znění:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku

c) podíl zastaveného maietku na celkovém maietku územního celku

Kgu§ttlař:
Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 0,00 Kč.
Celkový objern dlouhodobýclt závazků činí 0,00 Kč.

Sedlec 11.4.2016

5,1"0 "Á

0,68 Vo

0100 e/o
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Podpisy kontroloru:

zdeňka Linková
kontrolor pověřený řízenim přezkoumáni

Jana Pýc}rová

Tatqzpráva o vÝsiedku přezkoumání:

- ie návrhem zprávy o vÝsledku přezkounráni hospodaření. přičenrž kclnečnýrn zněnínr zprávy
se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona
č. 42012004 Sb,, k podaní pisemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řizenim
přezkounráni

- ke zjištěnim uvedeným u tornto návrhu je rnožno podat pisemné stanovisko ve lhŮtě
.l_ lť l-_,o. ^l^ s,-^ -^y^-l:,-: ,^:-,,^1^-, _,-,-:_.-, 1 ^,-L,^^l^----,: --^- YY;^ůů i f úilú oúe Úiie píedaiii ilavlilu zl)íaÝy, a iů KůlliloioťůVi l]ovei'eiieiiiu íizeiiiil'i
přezkoumání na adresu. Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kontroly, Zborovská l1,
150 2l Praha 5

- tento návrlr zprávy o výsledku přezkournání hospodaření obsahuje i výsledky konečného
dílčiho přezkoumání

- se vyhotowje ve dvou stejnopisech, přičernž se stejnopis č 2 předává statutárnimu zástupci
přezkoumárraného subjektu a stejnopis č. 1 se na zakládá do příslušného spisu územního celku
vedeného Odborem korrtroly Krajskeho úřadu Středočeského kraje.

S obsahem zprávy o výsledhr přezkoumáni hospodaření obce Sedlec o počtu 11 strarr byl
sernámen a stejnopis č. 2 pri91l72l p I adislav Buk,,rička, starosta obce.

Ladislav Bukvička
starosta obce sedlec

trlrr, /r ň;;"i;;k;

dne l1.4.?aI6

lU



Poznámka:
Územni celek je ve smyslu ust. § 13 odst. l písm. b) zákona č. 42an\a4 Sb,. povinen
přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávé o výsledku
přezkoumáni hospodařetti a podat o tonr písetnnou inťormaci příslušnému přezkoumávajicimu
orgánu - Krajský úřad Středočeského kraje. Odbor kontroly, Zborovská l1, 150 2] Praha 5,

a to neipozděii do 15 dnů po proiednání této zpráw spolu se závěrečnýnr účtenr vorgánech
územnilro celku.

Úzernní celek je d.á-le v+ smysl,: rtsta_nor;ení § 13 odst 2 zá_kona. č. 42a2aa4 Sb, porrinen
v informacich podle ustanol,eni § 13 odst. 1 pism b) téhož zákona uvést lhŮtu. ve kteró podá
příslušnému přezkoumávajicímu orgánu písernnou zprávu o plněni přijatých opatření a v této
1L,o.+X _Y]^1--X__:_^-..^Y^-l-^,,*:-"^:j^j_^,, ^-_,,:"_-,.--.^l^_-^.- -^-:-_- -^^l^rirrul§ Pil§ttlĎll§illu Pr§/,§{_}ulrlcrv.tJr{,!ilru Ulš(1llu uv§Ll§trLrll ZťrdVu LasI{LL,

Nesplněním těchto povinrrcrstí se úzerlní celek dopustí správního deliktu podle ustanovení

§ i+ ocist. i pism, b) a c) zákona č.42ůl2a04 Sb. a za to se uioži úzenrniho ceiku poriie
ustanovení § 14 odst, 2 zákona č. 42012004 Sb. pokuta do výše Kč 50.000,-.

Rozdělovník:

steinopis počet wtisků Předáno Převzal

1 1x Krajský úřad
Středočeskeho kraje

zdeňka Linková

2 1x
Obec
5edlec Ladislav Bukvička
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