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Zpráva o výsledku přezkoumáni hospodaření
USC Slatina, IC: 43313906

za rok 2011

Přezkoumání se u skurečnilo dne:

30.3.2012

na základě zákona Č. 42012004 Sb .. o přczkoumávání hospodaření územních amosprávných
celku a dobrovolný .h svazku ob 'i.

Mí to provedení přezkoumání: 'latina

Slatina 62. 341 OI Horažďovicc

Přezkoumané období: I. I. 20 II - 31. 12. 20 II

Přezkoumání vykonali:

kontrol r pověřený řiz ním přezkoumání: /.oja Šťastná

kontrol ři:

Jitka Voldři ho <1

Při přezkoumání byla přítomna:

Marie K lář vá - účetní obec



(

A. Přezkoumané písemnosti
Předmětem přezkoumání hosp rdaření j iu údaje uvedené v ~ 2 od t. I a 2 zákona
o přezkoumávání ho .podařeni. souladu s ~ 6 odst. :; písmo b) zákona o přezkoumáváni
hosp daření je přezkoumáni hospodaření prováděno ýběrovým zpu obern s ohledem
na V) znamno ·t jednotlivý ch skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování
jednotlivých práv nich úkonu se vychází /s: znční právních předpisu platných ke dni
uskut ečněni tohoto úkonu:

-------- -
Druh písemnosti

áv rh rozpočtu

Popis písemnosti

nyl \ yvčšcn v době od 29.11. do 15.11.20 Io I
IRozpočtová opatření by ln schx álcno fO 7 RO

I Rozpočtový výhled I byl předložen na léta 20 I 0-20 14

1\ 1.0 dne 16.12._0 IO jako V) rovnaný

Závěrečný účet době od ib;. I schv álcn fO dne 28.4.20 I I bez výhrad. v

21.:;. do 8.4.2011

Bankovní výpis k datu 31.12.20 II u K.8.
-- -- --- -----------

- - -----------<
Faktura /a mčsic leden-prosinec 20 I I

l llav ní kniha
-.,

za mčsíc leden-prosinec 20 I I

předložena k datu 31.12.20 I IInventurní soupis majetku a

závazku

Odměňování členu o: dne I ).1 1.20 IO u ncuv olnen .ch zastupitelu

zastupi telst "a

Pokladní kniha (deník)

Pokladní doklad

Přil ha rozvahy k datu 31.12.20 I I

Rozvaha k datu 31.12.20 I I
--- - - -- -------1

dnocení plnění L<I mčsíc březen-prosinec 20 I I

rozpočtu
I-- - -- ------1/

I
ku a L.trát) k datu 31.12.20 I I

PSOV Č. 75/P 'OV -20 I I

poskytnutým účclovýrn

d ta im

nitřni předpi . a .měrnice entarizaci a majetku a i
- - __ ------ -'1



Zápi y z jednání z dne

zastupitel tva četně 19.11.,1 6.12.20 I 0,25.2.,28.4.,30.6.,2.9.,27.1 O., 19.12.20 11

usne ení

Kontrolní a finanční v 'bor Kontrolní 'bor ze dne 28.1.,10.6.,16.9.,16.12.2011

Finan ní výbor ze dne 28.4 .. 1.7.,29.7.,30.9.,30.12.2011

B. Zjištění z jednorázového přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření ú C latina:

b ly zjištěn ná ledující méně závažné chyby a nedo tatky:

Předmět: Zákon č. 420/2004 b. § 2 odst. 2 písmo h) účetnictví vedené územním celkem

Právní předpis: Zákon Č. 563/1991 b .. o účetnictví. e znění pozdějších předpi ů

- .,' 30 odst. 2 písmo c) - lm enturnl soupisy územniho celku neobsahovaly zpusoh zjišťováni
skutečných tavil.

edostatek: Předložený výpi z katastru nemovito tí k datu 31.12.20 II obsahoval pozemky,
kt ré nebyly uvedeny v inventuře pozemků a nebyl doložen způsob zjištění skutečného stavu.
jedná e např. o pozem k p.č. 84/4,148/3.192/1 v katastru latina a pozemek v katastru

éradice, p.č .. 2872.

nebyly zjištěny závažné chyb a nedostatky.

C. Závěr

I. Plnění opatření k odstranění nedo tatků zjištěných

a) při přezkoumání ho podaření územního celku za předchozí roky

n byl zjištěn chyb a ned tatky.

b) při dílčím přezkoumání za rok 2011

dílčí přezkoumání nebylo provedeno.

II. Při přezkoumání hospodaření Ú C latina za rok 2011

Byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písmo b) zákona
č. 42012004 b.):

Předmět: Zákon č. 420/2004 b. § 2 odst. 2 písmo h) účetnictví vedené územním celkem
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Právní předpis: Zákon Č. 563/1991 Sb .. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
-§ 30 od I. 2 písmo c) - Inventurni soupisy územního celku neobsahovaly zpusob zjišťováni
skutečnych stavu.

edo tatek: Předložený výpi z katastru n movito tí k datu 31.12.2011 obsahoval pozemky,
které nebyl uved n in entuřc pozemků a nebyl doložen způsob zjištění kutečného stavu.
j dná e např. o pozem k p.č. 84/4.148/3.192/1 v katastru latina a pozemek v katastru

éradice, p.č .. 2872.

III. Při přezkoumání hospodaření C latina za rok 2011

euvádí se zjištěná rizika dle § 10 od t. 4 pí m. a) zákona č. 420/2004 Sb.

IV. Při přezkoumání hospodaření latina za rok 2011

B I zji těn dl . 10 od 1. 4 pí m. b) ná I dující ukazatel

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 27,11 %

b) podíl zá azků na rozpočtu úz mního celku 4,29 %

c) podíl za taveného majetku na celko ém majetku územního celku 0,00 %

Kraj k; úřad Plz ň kého kraj dn 30.'" .20 12

Podpi kontrolorů:

Jitka Voldřicho á /

Zoja ťastná

kontrolor po ěřený říz ním přezkoumání
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z mní celek prohlašuje, že podle . 6 odst. 2 písmo e) zákona Č. 420/2004 b.,
o přezkoumá ání ho podaření úz mních amosprá n' ch celků a dobrovolných vazků po kytl
pra di é a úplné informace o př dmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu.

Tato zprá a o . ledku přezkoumání je návrhem zprávy o vý ledku přezkoumání
hospodaření, přičemž konečným zn ním zprá y e tává okamžikem marného uplynutí lhůty

tanovené v § 6 od t. 3 písmo I) zákona č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska
kontrolorovi po ěřenérnu řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Plzeňského kraje,
odbor ekonomický, oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly, Škroupova 18,
306 13 Plzeň.

obsahem návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Slatina o počtu 5 stran
byl seznámen a jeho výtisk čí 10 1 obdržel

OBEC LATiNA
~ ~ 341 ~1 HORAŽĎOVICE

»-ř =;: lC043313900

/ . Dne: J,; j ,w 1'lJ

Václa Vachuška

tarosta obce

Rozdělovník

Výtisk č. Počet výtisků Předáno Převzal

1 1 ÚSC Slatina Václav Vachuška

2 1 Plzeňský kraj Zoja Šťastná

Poznámka:

zemní celek je e smy lu u lano ení § 13 odst. I pí m. b) zákona Č. 420/2004 Sb.,
povinen přijmout opatření k nápravě ch b a nedostatků uved ných v této zprávě o výsledku
přezkoumání ho podaření a podat o tom písemnou informaci příslušném přezkoumávajícímu
orgánu (Kraj sk , úřad Plzeňského kraje, kroupo a 18. 306 13 Plzeň), a to nejpozději
do 15 dnů po projednání této zprá y polu e zá ěrečným účtem v orgánech územního celku.

zemní celek je dál ve myslu u tano ení § 13 odst. 2 zákona Č. 420/2004 b..
po inen informacích podl u tanov ní § 13 od t. 1 pí m. b) téhož zákona uvést lhůtu.

e kt ré podá pří lu nému přezkoumá ajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých
opatření a této lhůtě pří lušnému př zkoumá ajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

Za ne plnění těchto povinností lze uložit územnímu celku dle ustanovení § 14 písmo f),
g), h) zákona Č. 420/2004 b., po řádko é pokuty až do výše 50 000,00 Kč v jednom případě.
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