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Stejnopis č. 1

ZPRÁVA
o výsledku přezkoumáni hospodařeni

obec Heřmanov, lČ: 00261327

za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumáni hospodařeni byla vypracována na základě Zápisu z dilČiho
přezkoumáni hospodařeni a na základě výsledku konečného přezkoumáni
hospodařeni.

Přezkoumáni se uskutečnilo ve dnech:

- 1.11,2011
- 7.2.2012

na základě § 42 zákona č, 128/2000 Sb.. o obcích.

Přezkoumáni proběhlo v obci Heřmanov se sídlem Heřmanov 13, 405 02 DěČín 2,

Přezkoumáni vykonali:

- Marcela Černá - kontrolor pQvěřený řízením přezkoumáni
- Ing. Pavel Domorád - Kontrolor

Zástupci územního samosprávného celku:
- František David - starosta
- Ludmila Petrovická - účetní



A. Přezkoumané písemnosti

Při přezkoumáni hospodařeni ŮSC Heřmanov bylo postupováno dle § 2 a § 3 zákona č.
420/2004 Sb.

i. výběrovým způsobem byly prověřovány následujici písemnosti:

' Druh písemnosti Popis písemnosti

Návrh rozpočtu Zveřejněn na úřední desce v době od 16,3.2011 do 31.3.2011 a v
elektronické podobě v době od 17.3.2011 do 31.3.2011.

Pravidla Byla stanovena ZO dne 16,12.2010.
rozp oCtového
provizoria
Rozpočtová opatřeni K 31,12.2011 obec provedla ťOZPOČtQVá opatření:

RO Č.1/2011 schválené ZO dne 2,6.2011,
RO Č.2/2011 schválené ZO dne 1.9.2011,
RO č. 3/2011 schválené ZO dne 27,10-2011,
a RO č. 4/2011 schválené ZO dne 22.12.2011.

Rozpočtový výhled Zpracován na období let 2011 až 2015.
Schválený rozpočet Rozpočet na rok 2011 schválen ZO dne 31,3.2011 a byl pořízen

shodně do výkazu Fin 2-12 M,
Závěrečný účet Zveřejněn v souladu se zákonem č, 250/2000 Šb. a schválen ZO dne

2,6.2011 se souhlasem s celoročním hospodařenim bez výhrad,
Bankovní výpis Ověřeni návaznosti zůstatků bankovních účtů na zůstatek SÚ 231 -

Základni běžný účet v Rozvaze k 30.9. a k 31.12,2011,
Dohoda o hmotné Na pokladni operace s penězi v hotovosti uzavřená dne 24,1,2008,
odpovědnosti
Faktura vydané faktury za leden až prQsinec 2011. přijaté faktury výběrovým

způsobem za leden až záři 2011 a prosinec 2011,
Hlavni kniha Analytická předvaha k 30.9,2011 k 31.12.2011,
Inventurní soupis Inventura provedena k 31,12.201 1, inventurní soupisy zhotoveny.
majetku a závazků závěrečná zpráva vyhotovena dne 31.1.2012,
Kniha došlých faktur K 30.9,2011 a k 31.12.2011.
Kniha odeslaných k 30.9, a k 31.12,2011.
fäktur
Odměňováni členů výběrovým způsobem kontrolována správnost vyplácených odměn u
zastupitelstva uvolněného starosty, neuvolněného místostarosty, předsedy výboru a

člena zastupitelstva obce podle mzdových listů za leden až záři 2011.
Dále provedena kontrola odměny uvolněného starosty, nového
místostarosty a předsedy výboru k 31.12,2011.

Pokladni doklad výběrovýŕň způsobem za leden až květen a za prosinec 2011.
Pokladni kniha Kontrola návaznosti zůstatku pokladni knihy na SÚ 261 - Pokladna a
(deník) na položku 5182 rozpočtové skladby k 30.9. a k 31.12.2011.
Rozvaha K 30.9. a k 31,12.2011.
Účetní doklad výběrovým způsobem za leden až září a prosinec 2011.
Účtový rozvrh platný pro rok 2011.
výkaz prQ hQdnQceni K 30.9. a k 31.12,2011,
plněni rozpočtu
výkaz zisku a ztráty K 30.9. a k 31.12.2011.
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Rozvaha zřízených K 30-9.2011 a k 31.12,2011,
příspěvkových
organizaci
výkaz zisku a ztráty K 30,9.2011 a k 3i,12.2011.
zřízených
přispěvkových
organizaci
Zřizovací listina Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Heřmanov, ke
organizačních složek změně zřizovací listiny k 30,9.2011 nedošlo. výsledek hospcňařeni
a příspěvkových příspěvkové organizace ve výši 3 769,50 KČ byl tozhodnutim ZO dne
organizaci, odpisový 2-6.2011 schválen k převodu do rezervního fondu PO. Hospodařeni
plán PO k 31.12.2Q11 skončilo ve formě ztráty ve výši 10 901,55 KČ.
Listiny o založeni Obec je zakladatelem právnické osoby Obecní lesy Heřmanov s,r,o,
právnických osob výsledek hospodařeni právnické osoby je obsažen v závěrečném

účtu obce.
Smlouvy a další K 30.9.2011 obec přijaia účelové prostřďky dle následujicich
materiály k přijatým účelových znäkú:
účelovým dotacím Úž 13101 - dotace ÚP na veřejně prospěšné práce,

ÚZ 98005 - dotace KÚÚK na sčítáni lidu,
Úž 101 - dotace Uk z POV na výměnu oken u ZŠ,
ÚŽ 17789 a 17466 - dotace MMR na opravy mostků,
ÚZ 13234 - dotace ÚP.

Smlouvy nájémni Nájemní smlouva na pronájem st.p.č. 67, p.p.č. 98, p.p.č. 404/2, p.p.č.
406 a p.p,č, 407 uzavřená dne 19,8.2011. Nájemní smlouvá na
pronájem p,p.č 49/6 uzavřená dne 28.4,2011.

Dokumentace výběrovým způsobem kontrolována zakázka malého rozsahu na akci
k veřejným "Obnova místních kQmunikaci a mostku u ZŠ", S vybranou firmou byla
zakázkám uzavřena smlouva o dílo nä dodávku stavebních prací ve výši 926

966.90 bez DPH,
Vnitřní předpis a Platné pro rok 2011.
směrnice
výsledky kontrol Kontrola provedena kontrolním výborem dne 26.10.201 1.
zřízených organizaci
Zápisy z jednání Zápisy z jednání ZO ze dne 14.2.2011, 31.3.20i1, 2.6.2011.
zastupitelstva včetně 14.7.2011, 1.9.2011, 27,10,2011 a 22.12.20i1,
usneseni
Zápisy z jednání Zápisy z jednání finančního výboru ze dne 15.3.2011, 18,7.2011 a
výborů zo 21.12.2011.

Zápisy z jednání kontrolního výboru ze dne 27.6.2011, 25.8.2011 a
26.10.2011,

[j. Zástupce USC Heřmanov prohlašuje, že:

· obec nemá zastavený majetek,
· obec má zřízena věcná břemena,
· obec uskutečnila akce. pod|éhajicí zadávacímu řízeni dle zákona č. 137/2006 Sb,, o

veřejných zakázkách.
· obec nesdrljžuje prostředky,
· obec něprovozuje hospodářskou činnost
· obec je zřizQvate|em příspěvkové organiza¢e,
· obec není zřizovatelem organizační složky,
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· obec má majetkovou účast na podnikáni jiných osob.

b. Zjištěni z konečného dÍ|čÍho přezkoumání

Při přezkoumáni hospodařeni ŮSC Heřmanov

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Plněni opatřeni k odstraněni nedostatků

a) zjištěných v minulých letech

- nebyly zjištěny chyby a nedostatky

D. Závěr

l. Při přezkoumáni hospodařeni ŮSC Heřmanov za rok 2011

nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)

II. Při přezkoumáni hospodařeni ŮSC Heřmanov za rok 2011

nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

Ill. Při přezkoumáni hospodařeni ŮSC Heřmanov za rok 2011

byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. následující podíly:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku

c) podíl zastaveMho majetku na celkovém majetku
územního celku

0,34 %

0,96 %

0,00 %

Heřmänov dne 7.2.2012
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Podpisy kontrolorů:
Marcela Černá

kontrolor pověřený řizenim přezkoumáni

Ing. Pavel Domorád

kontrolor

a F d

+

TátO zpráva o výsledku přezkoumáni
je návrhem zprávy o výsledku přezkoumáni hospodařeni ve smyslu § 6 odst. 3 písm.
k) zákona č. 420/2004 Sb., přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem
marného uplynuti lhůty stanoveně v § 6 odst. 3 písm. I) zákona č. 420/2004 Sb.,
k podáni písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumáni na
adresu Krajského úřadu Ústeckého kraje. Zprávou se tento návrh stává rovněž tehdy,
pokud se zástupce obce vzdá práva k podáni námitek.

Tento návrh zprávy (resp. zpráva) obsahuje i výsledky konečného dílčího
přezkoumáni.
Uzemni celek je ve smyslu ustanoveni § i3 odst. 1 písm- b) zákona č. 420/2004 Sb.,
povinen přijmout opatřeni k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě c) výsledku
přezkoumáni hospodařeni a podat q tom písemnou informaci příslušném přezkoumávajicimu
orgánu (Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kontroly, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústi
nad Labem). a to nejpozději do 15 dnů po projednáni této zprávy spolu se závěrečným
účtem v orgánech územního celku.
Uzemni celek je dále ve smyslu ustanoveni § 13 odst, 2 zákona č. 420/2004 Sb,, povinen
v informacích podle ustanoveni § 13 odst, 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které
podá přšlušnému přezkoumávajicimu orgánu písemnou zprávu o plněni přijatých opatřeni a
v této lhůtě přislušnému přezkoumávajicimu orgánu uvedenou zprávu zaslat.
Za nesplněni těchto povinnosti lze uložit územnímu celku dle ustanoveni § 14 písm. f). g), h)
zákona č. 420/2004 Sb, pořádkovou pokutu až do výše SQ 000 KČ,

S obsahem zprávy o výsledku přezkoumáni hospodařeni ŮSC Heřtnanov o počtu
stran byl seznámen a jeho stejnopis čĺ$ĺ0 1 obdržel

Dne: 7.2.2012
František David

starosta
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Rozdělovník :
Stejnopis Počet výtisků Předáno Převzal

1 1 Obec Héřmänov František David
KÚ Uk

2 1 Marcela Černá
odděleni PHO

Uzemni samosprávný celek (event. OSO) se vzdává môžmsti podat námitky dle § 6 odst. 3
písm. l) zákona č, 420/2004 Sb..
7.2,2012

František David
starosta
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