KraiskÝ úřad Středočeskéhokraie
Zborovská 1 1
150 21 Praha 5

SoZn: SZ 056835/2013/KUSK
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Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

KALISTE
IČ:00240265

za
Přezkoumání

.
.

se

rok20l3

uskutečnilo ve dnech:

15.10.2013
28.4.2014

na základě zákona č. 42012004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územníchsamosprávných

celků a dobrovolných svazků obcí.

Přezkoumání proběhlo v sídle otlce:

Kaliště 53
251 65 ondřejov

Přezkoumáni lykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Jiří černovský
- kontroloři:
Bc. Petr Venclovský
Zástupci obce:

Ing. Renata Ka|covská - starostka
Mgr. Eva Nečesaná He|ešicová, MBA
místostarostka

Předmět přezkoumrání je vymezen ustanovením $ 2 zák. č' 420/2004 Sb., o přezkoumání
hospodďení územníchsamosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Přezkoumáni bylo lykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období r. 2013.

A. Přezkoumané písemnosti
Rozpočtový qýh|ed
r na roky 20|1 - 2014' schválený zastupitelstvem obce dne 28 '12.2009
Návrh rozpočtu
. zveřejněný od 3,12.2012 do 20'12.2012
Schválený rozpočet
. na rok 2013 schválený zastupitelstvem obce dne 20.12.2012, dne l3.5.2013 usnesení k
rozpočtu revokováno a rozpočet schválen jako přebytkový, záyazné ukazatele výdď1e za
paragrafy celkem
Rozpočtová opatření
. č. l - schváleno Zastupitelstvem obce dne 27.3.2013
. ě.2 - schváleno zastupitelstvem obce dne l3.5.2013

.
.
.
.
.

č. 3 - schváleno zastupitelstvem obce dne |9.6.201'3

č.4. schváleno

zastupitelstvem obce dne |7.9.2013

č. 5 - schváleno Zastupitelstvem obce dne 29.10.2013
č. ó. schváleno zastupitelstvem obce dne 9.12.20|3
ě.7 - schváleno starostkou obce dne 31.12.2013

Závěrečný účet
. za rok 20l2 . schválený zastupitelstvem obce dne |9.6.2013

s r1'jádřením

.'s

výhradou''.

přijata nápravná opatření
návrh závěrečného účtuzveřejněn od2.6.2013 do 19.6.2013
Výkaz pro hodnocení p|nění rozpočtu
sestavený ke dni 3l.8.20l3 a 31.12.2013
Výkaz zisku ztÍálty
^
ke dni 3 l .8.20l 3 a 3| .|2.20|3
sestavený

.
.
.

Ron'aha

.

sesta\'ená ke dni

Příloha ron'ah1.

.

31.8.20l3 a3|'|2.2013

sestal ená ke dni 3l.8.2013 a 31.12.20|3

t-čtor! ron'rh

.

platný pro rok 2013

H|ar'ní kniha
. za období 8120|3 a |2/20|3

Kniha doš|ých faktur
. 2arck2013
Kniha odes|aných faktur
. zarok2013
Faktura
. došléfaktury č' l30107 - l30l21

Bankovní qýpis
. k základnímu běŽnému účtuč. 8726201/0100 vedenému u KB a.s., výpis č. l29
8.7.2013 až č. |57 ze dne 21,8.20|3, č.236 ze dne 31.12.2013
. k základnímu běŽnému účtuč. l07.381800029710100 Vedenému u KB a's., výpis
dne 31.12.2013 (spořícíúčet)
. k základnímu běžnémuúčtuč. 5283513.l910800 vedenému u CS a.s.. výpis č. 12
3t.12.2013
. k základnímu běŽnému účtuč. 94-801330l/0710 vedenému u CNB. výpis č. 25
31.12.2013

ze dne
č. 8 ze
ze dne
ze dne

Učetnídoklad
. k základnímu běžnémuúčtu'č. l l0129 - 1l0157
. kpokladně, č,. 440296.440380
Pok|adní kniha (deník)
, zarok2013
I stav pokladní hotovosti ke dni dílčíhopřezkoumání, Ú. 15.10.2013' činí37.7ll,- Kč
(doklad ě. 397), souhlasí s předloŽenou pokladní knihou
Pokladní dok|ad
. č. P13000296 ze dne l.8'2013 aŽ č. V13000380 ze dne 30.9.20l3
Evidence majetku
. vedená v počítači- program TRIADA, excell
Inventurní soupis majetku a závazkÍt
. plán inventur ze dne | .12'2013
. proškoleníinventarizačníkomise ze dne |6,122013
. inventumí soupisy k 31.12.2013
. Inventarizačni zpráva ze dne7.2.2014
Mzdová agenda
. výplatnice za období 4'5/20|3
odměňování č|enůzastupitelstva
. neuvolněnástarostka,neuvolněnámístostarostka
Sm|ouly o převodu majetku (koupě' prodej' směna, převod)
. Darovací smlouva na darování dopravního zrcadla, obec jako obdarovaný
r Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti č. UZSVM/S/I3868/20l3.HMSo ze dne
25,I1.2013, převodce Ceská republika - UZSvM
Sm|ouly nájemní
. Smlouva o nájmu mostního objektu uzavřená dne 2.1.20|3, obec jako pronajímatel
. Nájemní smlouva č, L09Il2013 na pronájem částípozemků p,č.746l| a st' 27512 k.í.
Lensedly uzavřená dne 16.8.2013' obec jako pronajímatel
Zr.eřejněné záměry o nak|ádání s majetkem

.
.

záměr obce pronajmout mostní objekt
záměr obce pronajmout části pozemků p ,č, 7 46l| a st. 27 5l2 k.ú. Lensedly
Sm|our1' a da|šímateriá|y k přijafým úče|ovýmdotacím
. Smlour'a darovací č. 897 /KHT 12013 uzavřená dne 2.7 .20|3 na poskytnutí finančních
proStředků k náhradě a odstranění škod způsobených letošní povodní, dárce Středočeský

.
r

kaj

Smlouva o poskytnutí účelovédotace na pokytí prvotních nákladů a nezbytná opatření
přijatá v rámci řešeníkrizové situace č' 794lKHTl2013 uzavřená dne 28.6.2013,
poskýovatel Středočeský kraj
Rozhodnutí o poskytnutí účelovéneinvestiční dotace na odstranění škod způsobených
obci povodněmi v roce 2013 vydané Ministerstvem dopravy ČR dne 16.9.2013

' . nepřezkoumáváno, pouŽito podpůmě
Dohody o provedení práce
. paní K.S.' ze dne 2,1.2013 - úklid kontejneru v obci Poddubí (8 hodin)
. pan M.S., ze dne |4.5'2013 - zemní práce u domu čp. 34 v Poddubí (17 hodin)
. pan J.J.' ze dne 1.5.20l3 - vyÍezávžni křovin v obci Poddubí (47 hodin)
Vnitřní předpis

a směrnice
soubor směmic platných pro rok 20l3
Informace o přijatych opatřeních (zák. 42012004 Sb.' 320/200l Sb.' apod.)
. ze dne 1.9.6.2013

.

Zápisy z jednání zastupite|stva včetně usneseni
r ze dne 20.|2.20|2, l0.1.2013. 13.2.20|3.27.3.2013. 13.5.20l3' |9.6.2013 (schválení
účetnízávěrky obce za rok 20|2), 17 '9.2013' 29.|0.2013' 9.I2.20I3
nepřezkoumáváno, pouŽito podpůrně

V kontrolovaném období obec Kaliště' dle prohlášení starostky obce, nehospodďila
s majetkem státu' neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob,
nezastavila movitý a nemovitý majetek, neuzavřela kupní, směnnou smlouvu a smlouvu o
výpůjčcetýkajícíse nemovitého majetku, smlouvu o přijetí úvěru' půjčky'smlouw o
posk).tnutí úvěru' půjčky,smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smloulu o

přistoupení k závazku a smlouvu o sdruŽení, nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace'
neuskutečnila majetkové vklady, neprovozovala hospodářskou (podnikatelskou) činnost,
uskutečnila pouze veřejné zakázky malého rozsahu ($ l2 odst. 3 zák. č, l371200ó Sb.).

B. Zjištěníz přezkoumánÍ
Při přezkoumání hospodaření obce Kaliště:

Byly zjištěny následujici chyby a nedostatky - porušeny nížeuvedené předpisy:

.

Zákon č. 563/199l Sb., o účetnictví,ve zněni pozdějšíchpředpisů
$ 29.odst. l, nebot':
Uzemní celek neprovedl inventarizaci veškerého majetku a závazkú.
Nebyly vyhotoveny inventumí soupisy k 31 .12.2013 k účtům374' 384, 408, 432,9|1.
$ 3 odst. 1, nebot':

Uzemní celek neúčtovalo Skutečnostech, které jsou předmětem úěetnictví,do období, s
nímŽ t}.to skutečnosti věcně a časově souvisí.
V roce 2013 nebylo účtovánoo odpisech dlouhodobého majetku a rozpuštění poměmé
části transferů na pořízení dlouhodobého majetku.

$ 30 odst.

I

a 4, nebot':

Skutečnéstavy majetku a závazkil územníhocelku nebyly Zjištěny.
Inventumím soupisem k 31.12.2013 účtu042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
byl doloŽen stav 211.888,. Kč, ve výkazu Rozvaha k 31'|2.2013 byl vykazán stav
285.200'. Kč.
Inventumí soupis účtu031 Pozemky k 3 l ' l2.20l 3 neobsahoval veškerépozemky uvedené
ve výpisech z Listů vlastnictví' např. pozemky p'č. 79417, 794120, 823129 k.ú' Lensedly,
p.č. 3 44 l 1 4, 6| 1 12|, 61 | /22 k.ú. Kaliště' p.č. st. 640/5 a 470 k.ú. Senohraby.

$ 30 odst. 11, nebot':

Inventarizační rozdíly nebyly vyúčtoványdo účetníhoobdobí, za které se inventarizací
ověřuje stav majetku a závazkťl. účty31 l 3l5. 321' 331' 33ó' 342 a343.
'

l a2,nebot':
Učetnictvínebylo vedeno tak, aby účetnízávěrka sestavená na jeho základě podávala
věmý a poctivý obraz.
Ve výkazu Rozvahak 31.12.2013 by|y vykázény nesprávně zůstatky na účtech:
348 - vykázáno minus 43.500,- Kč, nebyl účtovrínpředpis 348 MD l 672Da|
347 - vykáztno 2.000'- Kč' úhrada nesprávně účtovánaznolu do nrákladů
041 - nríklady na pořízení územního plánu 45.000'- Kč účtovány nesprávně MD 401
042 - dvakát provedený opravný zápis 558 MD+ / 042 MD. 3.825'.
374 - nebylo provedeno zučtovénipřijatých zá|oh na dotace ve výši 66.000'- Kč a
65.000'- Kč zápisem 374 MD l 672 Da|
081, 082, 3 1 1, 3 1 5, 32r, 331, 336, 342, 343, 403.

$ 7 odst.

C, Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných:
a)
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b)
Byly zjištěny následující chyby a nedostatky. porušeny nížeuvedené předpisy:

.

ČÚs 701 _

108 ($ 36 odst.

1-

zákona o účetnictví)

CUS 706 bod 3. a 4., nebot':
Uzemní celek nedodržel postupy účtovánío opravných po|oŽkách. k poh|edávkám

na

účtech311.315.

NENAPRÁ\.ENo

.

Vyh|áška č.4|012009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví,ve znění pozdějšíchpředpisů, pro některé lybrané účetníjednotky

$ 140 nebot':

Uzemní celek nedodržel obsahové vymezení dlouhodobého hmotného majetku y Íozyaze.
obec neúčtovalana účtu031 o pořízení i vyÍazenípozemků - o bezúplatně nab1'tém
pozemku p.p.č. 344114 (dle staru uvedeného na LV č. 10000l pro obec a k'ú. Ka1iště k
3I.12.2011), o nabytí i pozb',ti pozemků dle směnné smiouvy ze dne 6.5.2071.

NENAPRAVENO

pozemekp'č. 344/11k.ú. Kaliště nebyl k 3],]2.20]3 zařazen do eyidence

D) Závěr
Při přezkoumání hospodďení obce Kaliště za rok 20Í3 podle $ 2 a $ 3 zákona č. 42O|2OO4
Sb., ve znění pozdějších předpisů

By|y zjištěny nedostatky spočívající
v:
($ 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 42012004 sb.)

C2) neúplnosti, nesprávnosti nebo neprůkaznosti vedení účetnictví

.
'
.

Územní celek neprovedl inventarizaci veškerého majetku a závazktl.
Inventarizačni rozdí|y nebyly vyúčtoványdo účetníhoobdobí, za které se inventalizaci
ověřuje stav majetku a závazkÍl,

Územní celek neúčtovalo skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví,do obdobr, s
nímŽ t}.to skutečnosti věcně a časově souvisí. V roce 2013 nebylo účtovánoo odpisech
dlouhodobého majetku a rozpuštění poměmé části transťerůna pořízení dlouhodobého

majetku.

.

Účetnictví nebylo vedeno tak' aby účetnízávěrka sestavená na jeho základě podávala
věmý a poctivý obraz. Ve výkazu Rozvaha k 31.12.2013 by|y vykazány nesprávně
zůstatky na některých účtech.

.

Skutečnéstavy majetku a závazkÍt územního celku nebyly Zjištěny _ účty042 a

O31

,

C5) neodstranění nedostatků zjištěných při přezkoumání za předcházející roky.
. Tyto chyby a nedostatky j sou specifikovány v oddíle C) pod písm.b).
Upozornění na rizika d|e $ 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 42012004 Sb., v platném znění:
Neuvádí se.

Podíly dle $ 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění:
a)

podíl pohledávek na rozpočtu územníhocelku

6'43 oÁ

b) podíl závazků na rozpočtu úZemníhocelku

0,47 "

c) podíl zastaveného maj etku na celkovém majetku územního celku

0'00 7.

Komentář:
Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí0'00 Kč.
Celkový objem dlouhodobých závazků činí0,00 Kč.

Kaliště 28.4.2014

Podpisy kontrolorů:

KRAJSKÝ ÚŘAD

STŘEDoČEsKÉF1o KR^JE
odbor finančni kontroly
]50 21 Praha 5, ZboÍovská
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Bc. Petr Venclovský

koátrolor
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Tato zpráva o vÝs|edku přezkoumání:
- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemžkonečným zněnim zprálry
se stává okamžikem mamého uplynutí lhůty stanovené v $ 6 odst. 3 písm' l) zríkona
č, 42012004 Sb., k podaní písemnéhostanoviska kontrolorovi pověřenému řízenim
přezkoumání na adresu: Krajský uřad středočeského kaje, odbor finančníkontroly,
Zborovská l l' |50 2l Praha 5'

- tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného
dílčíhopřezkoumání
- se lyhotovuje ve dvou stejnopisech' přičemžse stejnopis ě.2 pÍedává statutámímu zástupci
kontrolovaného subj ektu a stejnopis č. 1 se zakládá do příslušnéhospisu územníhocelku
vedeného odborem finančníkontroly Krajského úřadu Středočeského kraje.

S obsahem zptávy

o výsledku přezkoumiíní hospodďení obce Kaliště o počtu 8 stran byla

sezniímena a stejnopis

Ď. 2

převzala Ing. Renata Kalcovská, starostka obce.

,i

li

Ing. Renata Kalcovská
starostka obce Kaliště
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Poznámka:
Územní celek je ve smyslu ust. $ 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420l2oo4 Sb., povinen
přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výs|edku
přezkoumríní hospodaření a podat o tom písemnou informaci příslušnémupřezkoumávajícímu
orgánu _ Krajský úřad středoěeského kraje, odbor finančníkontroly, Zborovská 11' 150 2l
Praha 5, a to nejpozději do 15 dnů po projednání Íétozprávy spolu se závěrečným účtem
v orgánech územního celku.
Uzemní celek je dále ve smyslu ustanovení $ 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb', povinen
v informacích podle ustanovení $ 13 odst. 1 písm. b) téhožzákola uvést lhůtu, ve které podá
příslušnémupřezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění pŤijatých opatření a v této
lhůtě příslušnémupřezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.
Za nesplnění těchto povinností lze uloŽit územnímu celku dle ust. $ 14 písm. f)' g), h) zákona
ě, 420/2004 Sb., pořádkové pokuty až do výše 50.000'00 Kč v jednom případě.

Rozdělovník:
Steinopis

Počet vÝtisků

Předáno

PřevzaI

I

lx

IGajský úřad
středočeského kraje

Jiří Čemovský

2

tx

Obec
Kaliště

Ing. Renata Kalcovská

