
obecní Úrao vlete;n
V|ětejn 34
332 04 Nezvěstice
ouvlctejn@centrum.cz

Závěrečný účet obce Vlčtejn za rok20,|2

(v tisících Kč)

Úoaje o p|nění rozpočtu příjmů a výdajů a o da|ších finančních operacích v p|ném členění pod|e
rozpočtové sk|adby jsou k nah|édnutí na obecním úřadu obce Vlčtejn.

Vyvěšeno: 10'6.2013
Sejmuto: 26.6.2013

Zpracov a|.' Josef M aše k
10 . 6 . 2013

eg3]1093 l roo
54 54 I 100

Třída 8 - Financování

Strana 1 / 1



-----l-l-x. i.'--...'.ĎRAJSKÝ ÚŘao PLZEŇSKÉHo KRAJE
i btsoR EKoNoMICKÝ. oDDĚLEŇ pŘpzKoUMÁVÁŇ HoSPoDAREŇ

Výisk č. 1

Č; r.t<tssaztn

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Usc V!čtejn, lG: 00574058

za rok 2012

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
29.5.2013

na zák|adě zákona č. 42012004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných ce|ků a dobrovo|ných svazků obcí.

Místo provedení přezkoumání: V!čtej n

Vlčtejn 34,332 04 Nezvěstice

Přezkoumané období: 1. 1. 20,|2 - 31. 12. 20,.2

Přezkoumání vykonali:
- kontro|or pověřený ř,lzenim přezkoumání: lng. Marce|a Šašková
- kontro|oři:

- |ng. Miroslava Vyskoči|ová

Při přezkoumání by|i přítomni:
- Vác|av Honal - starosta obce
- Josef Mašek - místostarosta obce
- Hana Menc|ová - účetní obce



A' Přezkoumané písemnosti
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené V s 2 odst. 1 a 2 zákona
o přezkoumávání hospodaření. V souladu s 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 jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění
právních předpisů platných ke dni uskutečněnítohoto úkonu;

Druh písemnosti Popis písemnosti

Návrh rozpočtu na rok 2012 zveřejněn na úřední desce
ve dnech 7.-28.12.2011

Rozpočtová opatřeni č. 1 schváleno starostou obce dne
27.6, ,  schvá|eny zo č.2-5 dne 5.10. ,  č.
6-8 dne 27.12.2012

Rozpočtový výh|ed sestaven na období |et2011-2014
Schvá|ený rozpočet na rok 2012 schvá|en Zo dne

28.12.2011
Závěrečný účet za rok 2011 schválen zo dne

27.6.2012
Bankovní výpis výběrově |eden-prosinec 2012
Dohoda o hmotné odpovědnosti p|atná pro rok 2012
Evidence maietku k 31.12.2012
Evidence poh|edávek k 31.12.2012
Faktura vÝběrově |ede n-oros inec 20 1 2
H|avní kniha k 31.12.2012
lnventurní souois maietku a závazkŮ k 31.12.2012
Kn ha došlÝch faktur vÝběrově |eden-o rosinec 20 1 2
Kn ha odes|anÝch faktur vÝběrově |eden-orosinec 2012
Pok|adní doklad výběrově |eden-orosinec 2012
Pok|adní kniha (deník) vÝběrově |eden-prosinec 20 1 2
Pří|oha rozvahv k 31 .12.2012
Rozvaha k 31.12.2012
Učetní deník
Učetní doklad výběrově leden-prosinec 201 2
Učtový rozvrh olatnÝ oro rok 2012
VÝkaz pro hodnocení p|nění rozpočtu k 31.12.2012
VÝkaz zisku a ztrátv k  31.12.2012
Dohodv o provedení práce o|atné pro rok 2012
Sm|ouvy a další materiá|y k přijatým
úče|ovým dotacím

Neinvestiční dotace ve výši 154 000,-
Kč - Rekonstrukce oÚ vletein

Sm|ouvy o převodu majetku (koupě, prodej,
směna. ořevod)

p|atné pro rok 2012

Sm|ouw o věcnÝch břemenech p|atné pro rok 2012
Zveřeiněné záměrv o nak|ádání s maietkem p|atné pro rok 2012
lnformace o př.tjatých opatřeních (zák'
42012004 5b.,32012001 Sb., apod.)

ze dne 4.7.2012

Vnitřní předpis a směrnice o|atné oro rok 2012



Zápisy z jednání zastupite|stva včetně
usnesení

prosinec 20 1 1 -prosinec 2012

Zprávy o p|nění přijatých opatření (zák'
42012004 5b.,32012001 Sb., apod.)

ze dne 4.7.2012

B. zjišt ění zjednorázového přezkoumání
Při přezkoumání hospodařeni ÚSC V|čtejn:

byly zjištěny následující mén ě závažné chyby a nedostatky:

Předmět: Zákon č.42012004 sb. $ 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním
celkem

Právní předpis: ČÚs zot _ 708 (s 36 odst. 1 zákona o účetnictví)
- ČÚs 701 bod 4.2. písm b) - Územní celek nevytvořil analytické Účty, případně
nezajistil jinými nástroji pro členění syntetických ÚčtŮ majetek zatíŽený věcným
břemenem.
Nedostatek: Účetní jednotka nevytvoři|a ana|ytické účty na majetek zatíŽený věcným
břemenem.

byly zjištěny následující závažné chyby a nedostatky:

Předmět: Zákon č. 42012004 sb. $ 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů
rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků

Právní předpis: Zákon č. 25012000 Sb', o rozpočtových pravid|ech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

- s 7 7 odst. 6 - Návrh závěrečného účtu nebyl zveřejněn v elektronické podobě
způsobem umoŽňujícím dálkový přístup.
Nedostatek: Zástupce ÚSc pan Vác|av Hona| nedo|oŽi| kontro|orovi ing.M.Saškové
zveřejnění závěrečného účtu za rok2011 v e|. podobě.

C. Závěr

l . Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozi roky

by|y zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky:

Předmět: Zákon č. 42012004 Sb. $ 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním
celkem

Právní předpis: Vyh|áška č. 27012010 sb., o inventa rizaci majetku a závazkŮ
- $ 2 odsť' 2 - Územní celek nevyhotovil dodatečné inventurní soupisy (napraveno)

Nedostatek: Kontro|ou provedené inventarizace by|o zjištěno, že fyzická inventura
by|a provedena ve dnech 27.12.2011- 28'12.2011. Dodatečné inventurní soupisy k
31.12. 201 1 nebyly provedeny.

- (spIněno dne: 29'5.2013) - .



. $ 3 odsť' 1 písm' a) - Nebylsesťayen plán inventur. (napraveno)
Nedostatek: Územní celek nesestavi| plán inventur.

- (sp|něno dne: 29.5.2013) - .

- $ 3 odsť. 1 písm. d) - Nebyla sestavena inventarizační zpráva. (napraveno)
Nedostatek: Územní ce|ek nesestaviI závěrečnou zprávu k inventarizaci'

- (sp|něno dne: 29.5.2013) - ,

by|y zjištěny nás|edujíci závaŽné chyby a nedostatky:
Předmět: Zákon č,. 42012004 sb. $ 2 odst. í písm. a) plnění příjmů a výdajů
rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků

Právní předpis: Zákon č. 563/,1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
. s í1 odst. 1 - neprŮkazná inventarizace Účtu )31-Pozemky, Účtu 021 - Stavby.
(napraveno)

- Nedostatek: Kontro|ou provedené inventarizace Účtu O31-Pozemky a účtu 021
Stavby by|o zjištěno, že inventarizace by|a provedena Ve dnech 27.12'2011-
28.12,2011, výpis z katastru nemovitostí k 3'í .12'2011 by| vyhotoven dne 18.1.2012,

- (sp|něno dne: 29.5.2013) - .

Právní předpis: Zákon č. 25012000 sb., o rozpočtových pravid|ech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

- s 16 odsť. 2 - Změny rozpočtu nebyly provedeny rozpočtovým opatřením'
(napraveno)
Nedostatek: Kontro|ou výkazu Fin2 -12M a zápisů zastupite|stva obce by|o zjištěno
překročení výdajů bez provedených rozpočtových opatření.

- (sp|něno dne: 29.5.2013) - .

b) při dílčím přezkoumání za rok2012
dí|čí přezkoumání neby|o provedeno.

Ý lI. Při přezkoumání hospodaření Úsc vletejn za rok 2012

Byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky ($ 10 odst. 3 písm. b)
zákona č,. 42012004 Sb.):

Předmět: Zákon č.42012004 sb. $ 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním
celkem

Právní předpis: ČÚs zot _708 (s 36 odst. 1 zákona o účetnictví)
- cus 701 bod 4.2. písm b) - Uzemní celek nevytvořil analytické Účty, případně
nezajistil jinými nástroji pro členění syntetických účtťl majetek zatíŽený věcným
břemenem.
Nedostatek: Účetní jednotka nevytvoři|a ana|ytické účty na majetek zatíŽený věcným
břemenem



Bylv ziištény závažné chyby a nedostatky (s ío odst. 3 písm. c) zákona ě.
420t2004 sb.l:

ď) překročení působnosti

l|l. Při přezkoumání hospodaření Úsc vtetejn za rok 2012

Neuvádí se zjištěn á rizikadle $ í0 odst. 4 písm. a) zákona č.42ot2oo4 sb.

lV. Při přezkoumání hospodaření Úsc vletejn za rok 2012

Byly zjištěny d|e $ 10 odst. 4 písm. b) nás|edující ukazate|e:

a) podí| pohledávek na rozpočtu územního celku

b) podí| závazkŮ na rozpočtu Územního ce|ku

c) podíl zastaveného majetku na ce|kovém majetku Územního
celku

KraJský Úřad Plzeňského kraje dne 29.5'2013

Podpisy kontrolorů:
lng' Miroslava Vyskočilová

lng. Marcela Šašková
kontrolor pověřený řízením

přezkoumání

0,00 %

2,27 o/o

0%



Územní celek proh|ašuje, Že podle $ 6 odst. 2 písm. e) zákona č,' 42012004 Sb.,
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných ce|ků a dobrovolných
svazků poskyt| pravdivé a úp|né informace o předmětu přezkoumání a o oko|nostech
vztahujících se k němu. .

Tato zpráva o výs|edku přezkoumání je návrhem zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření, přičemŽ konečným zněním zprávy se stává okamŽikem
marného uplynutí lhůty stanovené V s 6 odst. 3 písm. l) zákona č,. 42012004 sb.,
k podání písemného stanoviska kontro|orovi pověřenému řízením přezkoumání na
adresu: Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ekonomický, oddě|ení přezkoumávání
hospodaření obcí a kontro|y, Škroupova 18, 306 13 P|zeň.

Tento návrh zprávy o výs|edku přezkoumání hospodaření obsahuje i výs|edky
konečného dílčího přezkoumání.

S obsahem návrhu zprávy o výs|edku přezkoumání hospodaření Úsc vete1n o počtu
6 stran by|(a) seznámen(a) a jeho výtisk čís|o 1 obdrŽe|(a)

v,a/' Dne: L't I S- !-013
Vác|av HonaI

starosta obce

Rozdě|ovník

Poznámka:

Územní ce|ek je ve smys|u ustanovení $ 13 odst' 1 písm. b) zákona č.
42o|2oo4 sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených
v této zprávé o výs|edku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci
přís|ušňém přezkoumávajícímu orgánu (Krajský úřad P|zeňského kraje, Škroupova 18,
306 13 P|zeň), a to nejpozději do 15dnů po projednání této zprávy spolu se
závěrečným úětem v orgánech územního ce|ku'

Územní celek je dá|e ve smyslu ustanovení s 13 odst. 2 zákona č,' 42012004
Sb., povinen v informacích pod|e ustanovení s 13 odst. 1 písm. b) téhoŽ zákona uvést
lhůtu, ve které podá přís|ušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o
p|nění přijatých opatření a v této |hůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu
uvedenou zprávu zaslat.

Za nesp|nění těchto povinností |ze u|oŽit územnímu ce|ku d|e ustanovení $ 14
písm. 0' g), l.r) zákona c. 42ot2oo4 sb., pořádkové pokuty až do výše 50 000,00 Kč
v jednom případě.

Výtisk č. Počet
vÝtisků

Předáno Převzal(a)

1 1 Úsc vtete;n Vác|av Hona|

2 1 P|zeňský kraj Ing. Marce|a Šašková


