
Inventurní soupis Obec provedla k 31.12.2013 inventuru majetku a závazků. Inventarizační
majetku a závazků zpráva byla vyhotovena dne 31.1.2014. Kontrolou údajů fyzické

a dokladové inventury a položek v Rozvaze k 31.12.2012 nebyly zjištěny
inventurní rozdíly.

Kniha došlých faktur k 30.6.2013 a k 31.12.2013.
Kniha odeslaných k 30.6.2013.
faktur
Odměňování členů výběrovým způsobem byla ověřena správnost výše vyplácených
zastupitelstva funkčních odměn dle mzdových listů za období leden - prosinec 2013 u

- uvolněného starosty,
- neuvolněného místostarosty,
- neuvolněného předsedy kontrolního výboru,
- neuvolněného člena kontrolního výboru.

Pokladní doklad výběrovým způsobem byla provedena kontrola pokladních dokladů za
měsíc květen, červen a prosinec 2013.

Pokladní kniha Nulový stav Reněžních prostředků v pokladní knize k 31.12.2013 souhlasil
(deník) se stavem SU 261 - Pokladna v Rozvaze k 31.12.2013 a s

položkou rozpočtové skladby 5182 - Poskytované zálohy vjastní pokladně
ve finančním výkazu fin 2-12 k 31.12.2013.

Příloha rozvahy k 30.6.2013 a k 31.12.2013.
Rozvaha k 30.6.2013 a k 31.12.2013.
Účetní doklad výběrovým způsobem byla provedena kontrola účetních dokladů za

měsíc červen a prosinec 2013.
Účtový rozvrh platný pro rok 2013.
výkaz pro hodnocení Finanční výkaz fin 2-12 m k 31.12.2012. Podle příjmů a výdajů po
plnění rozpočtu konsolidaci v tomto výkazu, rozpočtové hospodaření obce k 31.12.2013

skončilo s převahou rozpočtových příjmů nad rozpočtovými výdaji ve výši
1 870 566,44 Kč.

výkaz zisku a ztráty k 30.6.2013 a k 31.12.2013.
Rozvaha zřízených k 30.6.2013 a k 31.12.2013.
příspěvkových
organizaci
výkaz zisku a ztráty k 30.6.2013 a k 31.12.2013.
zřízených
příspěvkových
organizací
Zřizovací listina Obec má zřízenou příspěvkovou organizaci, kterou je Základní škola
organizačních složek a Mateřská škola Heřmanov. Majetkoprávní vztah k této organizaci je
a příspěvkových řešen formou smlouvy o výpůjčce ze dne 31.10.2005 u movitého majetku
organizací, odpisový a smlouvy o výpůjčce ze dne 17.11.2006 u nemovitého majetku. Zlepšený
plán hospodářský výsledek za rok 2012 byl projednán na jednání ZO dne

13.6.2013 a byl odsouhlasen jeho převod do rezervního fondu
příspěvkové organizace. Hospodaření organizace v roce 2013 skončilo
zlepšeným výsledkem hospodaření ve výši 20510,61 KČ.

Smlouvy a další V období leden - prosinec 2013 obec přijala účelové prostředky podle
materiály k přijatým nás|edujÍcÍch účelových znaků:
účelovým dotacím ÚZ 13101 - aktivní politika zaměstnanosti (úřad práce), přijato bylo

179 540,00 Kč, čerpáno bylo ve stejné výši,
ÚZ 13234 - aktivní politika zaměstnanosti (ESF), přijato bylo 405 279,00
KČ, čerpáno bylo ve stejné výši,
Úž 98008 - dotace na volby prezidenta (KÚÚK), přijato bylo 56 000,00 KČ,
čerpáno bylo 39650,20 KČ, rozdíl ve výši 16 349,80 KČ byl vrácen dne
30.8.2013,
ÚZ 98071 - dotace na parlamentní volby (KÚÚK), přijato bylo 50 000,00
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KČ, čerpáno bylo 28 035,00 KČ, rozdíl ve výši 21 965,00 KČ byl vrácen
dne 15.1.2014,
ÚŽ 27034 - dotace z ministerstva dopravy na povodňové škody, přijato
bylo 703 000,00 KČ, čerpáno bylo 300 934,00 KČ. Další čerpání dotace se
uskuteční v roce 2014.
Současně byla provedena kontrola označení příjmů a výdajů účelovým
znakem.

Vnitřní předpis a platné pro rok 2013.
směrnice
výsledky externích PROTOKOL č. 699/13/551 o kontrole plnění povinnosti v nemocenském
kontrol pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální

zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti provedené dne
29.7.2013. Nedostatky nebyly zjištěny.

Zápisy z jednání ze dne 13.12.2012, 14.3.2013, 13.6.2013, 26.9.2013, 24.10.2013,
zastupitelstva včetně 19.12.2013.
usnesení
Právnická osoba V obci je zřízena společnost s ručením omezeným Obecní lesy,

Heřmanov, ve které je obce 100 % vlastníkem. Vklad této společnosti ve
výši 200 000,00 je účetně veden v Rozvaze na SÚ 061. "

Vnitřní kontrola Činnost finančního výboru byla doložena zápisem ze dne 12.6.2013 a
26.11.2013, činnost kontrolního výboru byla doložena zápisy ze dne
25.4.2013, 14.5.2013 a 12.12.2013.

II. Zástupce ŮSC Heřmanov prohlašuje, že:

· obec nemá zastavený majetek,
· obec má zřízena věcná břemena,
· obec uskutečnila veřejnou zakázku malého rozsahu,
· obec nesdružuje prostředky,
· obec neprovozuje hospodářskou činnost,
· obec je zřizovatelem příspěvkové organizace,
· obec není zřizovatelem organizační složky,
· obec má majetkovou účast na podnikání jiných osob,
· obec nehospodaří s majetkem státu.

b. zjištění z konečného dňčího přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření ŮSC Heřmanov

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků

a) zjištěných v minulých letech

- nebyly zjištěny chyby a nedostatky

b) zjištěných při dílčhn přezkoumání za rok 2013

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
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D. Závěr

l. Při přezkoumání hospodařeni ŮSC Heřmanov za rok 2013

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

II. Při přezkoumání hospodaření ŮSC Heřmanov za rok 2013

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

Ill. Při přezkoumání hospodaření ŮSC Heřmanov za rok 2013

byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. následujÍcÍ podíly
0

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku
územního celku

0,25 %

2,02 %

0,00 %

Heřmanov dne 12.3.2014

Podpisy kontrolorů:

Ing. Pavel Domorád

kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Be. Magdalena Chottová

kontrolor

S obsahem zprávy o výsledku přezkoumáni hospodařeni ŮSC Heřmanov o počtu 7
stran byl seznámen a jeho stejnopis číslo 1 obdržel

Dne: 12.3.2014
František David

starosta

Rozdělovník :
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Stejnopis Počet výtisků Předáno Převzal

1 1 Obec Heřmanov František David
kú Uk

2 1 Ing. Pavel Domorád
oddělení PHO

Poznámka:
Tato zpráva o výsledku přezkoumání je současně i návrhem zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření a obsahuje i výsledky konečného dňčího přezkoumání. Konečným zněním
zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 3 písm. l) zákona
č. 420/2004 Sb., k možnosti podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením
přezkoumání na adresu Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.,
povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o
výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci příslušnému
přezkoumávajícímu orgánu (Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kontroly, Velká Hradební
3118/48, 400 02 Ústí nad Labem), a to nejpozději do 15 dnů po projednáni této zprávy
spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.
Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen
v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které
podá příslušnému přezkoumávajÍcÍmu orgánu písemnou zprávu o plněni přijatých opatření
a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.
Za nesplněni těchto povinnosti lze uložit územnímu celku dle ustanovení § 14 písm. f),
g), h) zákona č. 420/2004 Sb. pořádkovou pokutu až do výše 50 000 KČ.
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