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Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

11.4.2011

- 12. 4. 2011

na základě zákona Č. 42012004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí.
Místo provedení přezkoumání:
Obecní úřad Provodín
Přezkoumání vykonal kontrolor pověřený řízením přezkoumání:

Bc. Alena Vrbová
Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § 5 zákona o přezkoumávání
vydal Mgr. René Havlík, ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje.

hospodaření

Při přezkoumání byli přítomni:
Jiří Štěrba - starosta
Lada Bernadičová - účetní

Krajský úřad Libereckého kraje
U Jezu 64212a • 461 80 Liberec 2 • tel.: + 420 485 602 • fax: + 420 485 226 444
e-rnail; alena.vrbova@kraj·lbc.cz· www.kraj-lbc.cz·IC: 70891508

Předmět přezkoumání:
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona
420/2004 Sb.. Dle § 6 odst. 3 písmo b) zákona je přezkoumání hospodaření prováděno
výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a
obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění
právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

A. Přezkoumané písemnosti
Při přezkoumáni hospodaření obce Provodín byly přezkoumány následující písemnosti:

Schválený rozpočet
Rozpočet obce na rok 2010 schválilo za na svém 40. zasedání usn. 40/5/2009 ze dne 7. 12.
2009 v souladu s § 84 odst. 2 písmo b) zákona 128/2000 Sb., o obcích v pl. znění, a v souladu
s § 4 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v pl. znění.
Rozpočet byl schválen jako přebytkový v následující výši:
Příjmy
10 570 230 Kč
Výdaje
10351 300 Kč
Financování
218 930 Kč
Do výkazu FIN 2 - 12 M byl rozpočet přenesen v těchto hodnotách.
Příjmy
10570230 Kč
Výdaje
10 169 430 Kč
Financování
-400 800 Kč
Rozpočet byl přenesen do výkazu FIN 2- 12 v odlišných hodnotách

než schválený.

Rozpočtová opatření
schválilo v kontrolovaném období deset rozpočtových změn v tomto rozsahu:

za

Schválený R.
R. ve FIN 2-12
opatřeníč.1
opatření č. 2
opatření č. 3
opatření č. 4
opatření Č. 5
opatření Č. 6
opatření Č. 7
opatření č. 8
opatřeníč.9
opatřeníč.l0
Celkem op.

Příjmy
10570230 Kč
10570230
O
87917
497621
O
O
18503
620000
-531 400
98050,80
O

790691,80

Výdaje
Financování
Usnesení - dne
10351300 Kč -218930 Kč
10 169 430
-400 800
46/6 - 12.4.2010
O
O
47/4 - 12.6.2010
87917
O
48/3 - 2. 8.2010
497621
O
48/3 - 2.8.2010
O
O
49/3 - 6.9.2010
O
O
50/3 - 4. 10.2010
18503
O
2/8 - 30. 11. 2010
620000
O
2/8 - 30. 11. 2010
-531400
O
2/8 - 30. 11. 2010
98050,80
O
2/9 - 30. 11. 2010
O
O
790691,80
O

Upravený R. přenesený do výkazu FIN 2 - 12
11360921,80 Kč 10960121,80 Kč -400800 Kč
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Mimo výše uvedená rozpočtová opatření schválilo dne 12. 4. 2010 ZO usnesením 44/12
navýšení rozpočtu 063 700 Kč na mzdy pracovníků VPP. Rozpočtové opatření nebylo
evidováno podle časové posloupnosti v souladu s § 16 odst. 2) zákona 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v pI. znění.
Kontrolou bylo ověřeno promítnutí schválených rozpočtových opatření do výkazu Fin 2 - 12
ke dni 31. 12.2010.

Závěrečný účet
ZO na svém 47. zasedání dne 14. 6. 2010 schválilo závěrečný účet obce za rok 2009
s výrokem "bez výhrad" a vzalo na vědomí zprávu o výsledku hospodaření obce za rok 2009,
zároveň schválild zprávu o odstranění závady auditu hospodaření obce. Zjištěný závažný
nedostatek ve zprávě o výsledku hospodaření obce za rok 2009, týkající se neproplacení
odměny starostovi dle NV 37/2003 Sb. nepovažuje ZO za důvod k výhradě k závěrečnému
účtu. Závěrečný účet byl zveřejněn na úřední desce obce a v elektronické podobě (vyvěšeno
15.5. - 15.6.2010 elektronicky a 1. 4. - 15.6.2010 na úřední desce obce) v souladu s § 17
zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v pl. znění. Závěrečný
účet obsahuje všechny náležitosti uložené zákonem Č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů.

Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce obce a elektronicky způsobem umožňujícím
dálkový přístup v době od 3. 11. 2009 do 9. 12. 2009. Zveřejnění proběhlo v souladu s § 11
zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění.
Rozpočet byl navržen ve výši:
Příjmy
10 172 000 Kč
Výdaje
9 529 300 Kč
Financování
642 700 Kč

Rozpočtový výhled
ZO v souladu s § 3 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
v platném znění, schválilo na svém 34. zasedání usnesením ze dne 8. 6. 2009 rozpočtový
výhled na období 2011 - 2013 (tabulka v tis. Kč).
2011
2012
2013
Příjmy
7 660
7 660
7 660
Výdaje
7 660
7 660
7 660
Financování
650
650
650

Pravidla rozpočtového provizoria
Pravidla rozpočtového provizoria nebyla uplatněna z důvodu včasného schválení rozpočtu
roku 2010 ještě před koncem roku 2009.

Inventurní soupis majetku a závazků
Na základě rozhodnutí starosty ze dne 15. 11. 2010 byla jmenována inventarizační komise,
ZO na svém 2. zasedání dne 30. 11. 2010 schválilo provedení inventarizace majetku a
závazků ke dni 31. 12.2010.
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Inventarizace byla doložena inventurními soupisy v souladu s § 30 zákona 561/1991 Sb., dále
byl předložen zápis k 31. 12. 2010. Kontrolou bylo zjišťováno, zda inventurní stavy
jednotlivých kategorií hmotného a nehmotného majetku odpovídají stavům uvedeným
v rozvaze obce k 31. 12. 2010. Nemovitý majetek byl doložen aktuálním výpisem z katastru
nemovitostí. Vlastnictví cenných papírů bylo doloženo listinnými akciemi. Inventurní soupisy
obsahovaly podpisový záznam osob odpovědných za provedení inventarizace. Stavy majetku
uvedené v inventurních soupisech souhlasí se stavy na účtech uvedenými v účetnictví a
výkazu rozvahy k datu 31. 12.2010. Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.
Další zjištění :
- obec nehospodaří s majetkem ve vlastnictví státu;
- zastavování mo~itých a nemovitých věcí nebylo v roce 2010 realizováno;
- obec svým majetkem neručí za závazky fyzických a právnických osob.

Účetnictví ostatní
Konečné zůstatky inventurních
roku 2010.

stavů roku 2009, odpovídaly počátečním

stavům Rozvahy

Účtový rozvrh
Kontrole byl předložen platný účtový rozvrh pro rok 2010.

Příloha rozvahy
Kontrole byla předložena Příloha k rozvaze k 31. 12. 2010. Jednotlivé položky v příloze
navazují na hodnoty uvedené v Rozvaze.

Odměňování členů zastupitelstva
v souladu se zákonem Č. 128/2000 Sb. stanovilo 9. 2. 2009 usn. 29/2009 měsíční odměnu
neuvolněným členům za. Odměna byla stanovena v souladu s přílohou č. 1 k nařízení vlády
Č. 37/2003 Sb. v platném znění.

za

za na svém 1. zasedání dne 3. 11. 2010 (ustavující zasedání Za) schválilo zvolení
uvolněného starosty a neuvolněných členů za - místo starosty a zvolilo předsedy finančního a
kontrolního výboru, zároveň stanovilo odměny neuvolněných členů za na měsíc listopad
2010.
Na svém 2. zasedání dne 30. 11. 2010 schválilo za zvolení předsedů a členů výborů. za
schválilo v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písmo n) zákona o obcích a nařízení vlády Č. 37/2003
Sb., o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev v platném znění schválilo výši
měsíčních odměn pro neuvolněné za od měsíce prosinec 2010 a to:
místo starosta - 7 51O Kč,
předsedové výborů a komisí - 1 060 Kč.
Kontrolou mzdových listů byly prověřeny odměny starosty, rnístostarosty, předsedů výborů a
členů jak minulého, tak i současného za.
Byly zjištěny nedostatky v odměnách uvolněného starosty:
- předchozího starosty - odměna při skončení funkčního volebního období - nedoplatek
ve výši 37 360 Kč,
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- současného starosty - měsíční odměna za 11/2010 - nedoplatek ve výši 459 Kč.
Odměny ostatních neuvolněných členů zastupitelstva obce souhlasí s výší odměn
odsouhlasených na zasedání ZO ajsou v souladu s NV č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon
funkce členům zastupitelstev v platném znění.

Bankovní výpis
Obec měla dva bankovní účty se zůstatky k 31. 12. 2010 v následujících hodnotách:
Čs. spoř., a.s. - č. ú. 0903 285 369/0800
913 029,47 Kč - základní běžný účet,
Čs. spoř., a.s. - č. ú. 0992 885 349/0800
10 229,80 Kč - dotační účet na projekt
"Vybudování pcfdtlakové kanalizace v obci Provodín",
ZBÚ 231 Rozvahy-bilance v celkové výši
923 259,27 Kč odpovídal zůstatkům
na bankovních výpisech a na výkazu FIN 2-12M o plnění rozpočtu (ř. 6010 a 6030).
Úvěrový účet obce - stav k 31. 12. 2010:
Čs. spoř. a.s. - 0150 777 499/0800, zůstatek ve výši 1 599 200 Kč - úvěr na projekt
"Vybudování podtlakové kanalizace v obci Provodín" bude doplacen v 2014.
Účet Rozvahy-bilance
451 Dlouhodobé
úvěry odpovídal
zůstatku
nesplaceného
dlouhodobého úvěru.

Účetní doklad
Namátkovou kontrolou byly provereny účetní doklady období 12/2010. Kontrolované
doklady obsahovaly předepsané náležitosti podle zákona 563/1991 Sb. o účetnictví v pl.
znění. Nedostatky v účtování dle platné rozpočtové skladby nebyly zjištěny.

Kniha odeslaných faktur
Kniha odeslaných faktur je vedena v PC a slouží současně jako evidence pohledávek. V roce
2010 bylo vydáno celkem 12 faktur (za těžbu dřeva, zajištění energetického auditu MŠ,
zajištění zpětného odběru odpadu, ...). Storno bylo provedeno u faktury č. 7, ostatní faktury
byly do konce roku uhrazeny. Kontrolou bylo ověřeno, že faktury byly řádně zaúčtovány,
doklady obsahovaly předepsané náležitosti dle zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví, nebyly
zjištěny nedostatky.

Výkaz zisku a ztráty
Kontrole byl předložen výkaz zisku a ztráty za 1 - 12/2010. Obec nevykonává hospodářskou
činnost. Za sledované období vykázala obec v hlavní činnosti výsledek hospodaření
v následujících hodnotách:
náklady celkem
9342847,96 Kč,
výnosy celkem
8 758 806,49 Kč,
ztráta ve výši
695 191,47 Kč.
Výsledek hospodaření souhlasí na Rozvahu účet 493 - výsledek hospodaření běžného
účetního období.
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Hlavní kniha
Kontrole byla předložena Kniha analytických a podrozvahových

účtů za období 01-12/2010.

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
Kontrole byl předložen výkaz FIN 2-12M ke dni 31. 12.2010. Plnění rozpočtu v příjmech a
výdajích bylo následující:
Rozpočet
Upravený R
Skutečnost
%URlSk
Příjmy
10570230
11 360921,80
10 170696,49
89,52
Výdaje
10 169430
10960 121,80
10280748,14
93,80
Financování
-400800
-400800
100051,65
-27,46
Položky schváleného rozpočtu a rozpočtu po změnách nesouhlasí s údaji schválenými
zastupitelstvem obce.

Rozvaha
Kontrole byla předložena Rozvaha-bilance ke dni 31. 12. 2010; okruhy souhlasí (A = P
ve výši 63 438 778 Kč; stav účtu 231 ve výši 923259,27 Kč souhlasí s výkazem Fin 2-12M ř.
6010). Obec provedla korekci na účtu 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek ve výši
1 706 975,41 Kč. Výsledek hospodaření běžného účetního období ztráta ve výši 695 191,47
Kč - účet 493, souhlasí na Výkaz zisku a ztráty. Stav účtu 451 Dlouhodobý úvěr se snížil
z počátečního stavu 2 000 000 Kč na konečný zůstatek 1 599 000 Kč. Obec nemá uzavřenou
smlouvu na půjčku, nehospodaří s fondy ani s majetkem ve vlastnictví státu.
V průběhu roku 2010 byla v majetku obce zaznamenána významná změna oproti stavu k 1. 1.
2010 na účtu 021 Stavby, kde došlo k navýšení o 30 615 826,28 Kč. Ke změně došlo
dokončením a zařazením stavby 1. etapy kanalizace a sportoviště. Další významná změna byla
zaznamenána na účtu 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek, kde došlo k snížení
030 542 422,28 Kč převodem na účet 021. Dále jsou na tomto účtu účtovány další
nedokončené etapy kanalizace, parkoviště, vodovod, stavba chodníku.

Kniha došlých faktur
Kniha došlých faktur je vedena na PC a slouží jako kniha závazků. V roce 2010 bylo
evidováno celkem 333 přijatých faktur v celkové hodnotě 157923,30 Kč. V roce 2010 nebyly
uhrazeny faktury č. 323 - 333 v celkové výši 77 530,21 Kč. Nezaplacené faktury byly splatné
v 0112011, jejich výše souhlasí s doložením zůstatku účtu 321 - Dodavatelé. Namátkově byly
kontrolovány přijaté faktury, jejich úhrady a zaúčtování v období 12/1O (č. 309 - 316),
kontrolou zaměřenou na ověření věcné a formální správnosti, nebyly zjištěny nedostatky.

Dohoda o hmotné odpovědnosti
Kontrole byla předložena dohoda o hmotné odpovědnosti na svěřenou pokladní hotovost,
kterou má obec uzavřenu s účetní obce. Dohodaje uzavřena v souladu se Zákoníkem práce.

Pokladní
Pokladní
souvislé
Pokladní

kniha (deník)
kniha je vedena v PC. Příjmové i výdajové pokladní doklady jsou vedeny v jedné
číselné řadě. V roce 2010 bylo vyhotoveno celkem 835 pokladních dokladů.
limit je stanoven od 1. 1. 2008 starostou obce na výši 10 000 Kč a nebyl překročen.
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Namátkovou kontrolou pokladních dokladů č. 813 - 835 v období 12/2010 nebyly zjištěny
nedostatky. K datu 31. 12. 2010 vykazovala obec na účtu rozvahy nulový zůstatek.

Zřizovací listina organizačních složek a příspěvkových organizací, odpisový plán
Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace s právní subjektivitou Mateřská škola Provodín
dle zřizovací listiny, kterou schválilo ZO 7. 9. 2009 usn. 37/6/2009 s účinností od 7. 9.2009
na dobu neurčitou, má povolenu doplňkovou činnost - příprava stravy pro důchodce a cizí
strávníky, pronájem nebytových prostor. Změna zřizovací listiny je v souladu s § 27 zákona
250/2000 Sb., v platném znění.

Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací
Hospodaření příspěvkové organizace schválilo ZO na svém 44. zasedání usnesením 44/15 ze
dne 8. 3. 2010 a vydalo souhlas s převedením zlepšeného hospodářského výsledku MŠ
Provodín za rok 2009 ve výši 120439,73 Kč do Rezervního fondu školy (96 439,73 Kč) a do
Fondu odměn (24 000 Kč).

Smlouvy o přijetí úvěru
V roce 2010 nebyl žádný další úvěr realizován.

Smlouvy nájemní
Kontrole byly předloženy
nedostatky .

nájemní smlouvy na nájem hrobových

míst. Nebyly zjištěny

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím
Kontrole bylo předloženo vyúčtování dotací, které obec v roce 2010 obdržela:

,

- dotace na volby do Parlamentu ČR, ve výši 20 000 Kč (UZ 98071)
čerpáno 15 233 Kč
vráceno 4767 Kč dne 22. 9.2010, č. dokl. 1121, BV A.
121
Prostředky byly použity v souladu se Směrnicí MF ČR č.j. 124/1354/2002 včetně směrnice
č.j. 12/56 089/2007 - 124 ze dne 2. 4. 2007, výdaje jsou zaúčtovány na § 6114 s přiděleným
UZ.
- dotace na volby do zastupitelstev obcí, ve výši 20 000 Kč (UZ 98187)
čerpáno
14989,80 Kč
vráceno
5 010,20 Kč dne 26. 11. 2010, č. dokl.
1154, BV A. 154
Prostředky byly použity v souladu se Směrnicí MF ČR č.j. 12/36381/2010 - 124 ze dne 17. 6.
2010, výdaje jsou zaúčtovány na § 6115 s přiděleným UZ.
- dotace na Sčítání lidu, domů a bytů, ve výši 3 061 Kč (UZ 98005)
čerpáno
O Kč
vráceno
3 061 Kč dne 10. 12.2010, č. dokl. 1161,
BV A. 161
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Prostředky byly použity v souladu se Směrnicí MF ČR č.j. 12/70384/2010
2010, výdaje jsou zaúčtovány na § 6149 s přiděleným UZ.

- 124 ze dne 31. 8.

- Na základě Smlouvy s ÚP Česká Lípa Č. CLA-V-10/2010 ze dne 26.3.2010, byla zřízena
čtyři pracovní místa na dobu od 1. 4. do 31. 10.2010.
- Na základě Smlouvy s ÚP Česká Lípa Č. CLA-V-1112010 ze dne 26.3.2010, byla zřízena
tři pracovní místa na dobu od 1.4. do 31. 10. 2010.
Na základě dohod uzavřených s Úřadem práce obec v roce 2010 obdržela finanční prostředky
v celkové výši 483 955 Kč. Vyúčtování bylo provedeno v souladu s podminkami
poskytovatele s přiděleným ÚZ 13101.
- Na základě Rozhodnutí Č. 5710611ze dne 20.6.2007 je obci poskytována dotace ze SFŽP
na akci "Provodín - podtlaková kanalizace". V roce 2010 obdržela obec od SFŽP dotaci ve
výši 254597 Kč, ÚZ 90102.
Závěrečná vyúčtování
poskytovatele.

přijatých

dotací

byla

provedena

v

souladu

s podmínkami

Dokumentace k veřejným zakázkám
Veřejné zakázky v roce 2010 nebyly realizovány.

Výsledky kontrol zřízených organízací
K zajištění veřejnosprávní kontroly své příspěvkové organizace přizvanými osobami a
v souladu se zákonem 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, uzavřela obec
Provodín smlouvu s auditorskou firmou IČ: 866 89 186. Předmětem smlouvy je zajištění
finanční kontroly za rok 2009. Kontrole byla předložena zpráva o průběhu a výsledcích
veřejnosprávní kontroly ze dne 11. 5. 2010, předmětem kontroly je účetní závěrka k 31. 12.
2009. Závěr zprávy - nebyly shledány významné nedostatky.

Zprávy o plnění přijatých opatření (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.)
Dopisem ze dne 14. 4. 2009 bylo na KÚLK OK oznámeno stanovisko ke Zprávě o výsledku
hospodaření za rok 2009. za zprávu projednalo - usnesení Č. 44/13/2010. Zjištěny nedostatek
v nenavýšení odměny uvolněného starosty v roce 2009 a 2010 byl odstraněn doplatkem
v měsíci únoru 2010 za rok 2009 a v měsíci březnu 2010 byl doplacen rok 2010.

Vnitřní předpis a směrnice
Byly předloženy vnitřní směrnice upravující účetnictví obce:
- Směrnice o evidenci a inventarizaci majetku obce,
- Směrnice sestavování rozpočtu obce,
- Oběh účetních dokladů 2010.

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
Kontrole bylo předloženo celkem dvanáct zápisů za z roku 2010 (7. 1., 1. 2., 8. 3., 12.4., 10.
5., 14. 6.,2. 8.,6.9.,4.
10., 3. 11.,30. 11. a 7. 12.2010), jeden zápis za z roku 2009 (7. 12.
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2009) a jeden zápis z 11. 1. 2011. Zápisy jsou podle zjištění kontroly vedeny v souladu
se zněním zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v § 95.

Výsledky externích kontrol
V kontrolovaném období proběhla v obci externí kontrola:
- VZP - "Zpráva č.j. 0052476000/10, kontrola ve dnech 28. 1. - 9. 2. 2010, kontrolované
období 1/2008 - 12/2009, zjištěn nedoplatek pojistného zajednoho zaměstnance ve výši 3 744
Kč, který si zjištěný nedoplatek osobně uhradil na VZP.

Nespecifikován
K zajištění ustanovení § 119 zákona 12812000 Sb., o obcích, byly kontrole předloženy zápisy
fmančního výboru (3 zápisy z jednání včetně kontroly hospodaření MŠ a kontrol pokladny).
na svých zasedáních vzalo na vědomí zprávy z finančního výboru.
Kontrolní výbor v roce 2010 nebyl funkční.

za

B. Výsledek přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření obce Provodín
Byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky:
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písmo a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně
peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků
Právní předpis: Zákon č. 25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
§ 15 odst. 1 a Příloha č. 6 odst. 3. vyhlášky č. 16/2001 Sb. - Schválený rozpočet byl
přenesen do výkazu FIN 2-12 M v odlišné podobě s dopadem na jeho závazné
ukazatele.
Schválený rozpočet:
Příjmy
10 570 230 Kč
Výdaje
10 351 300 Kč
Financování
218930 Kč
Do výkazu FIN 2 - 12 M byl rozpočet přenesen v těchto hodnotách.
Příjmy
10 570 230 Kč
Výdaje
10 169430 Kč
Financování
-400 800 Kč
Právní předpis: Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům
zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů
NV 37/2003 Sb. § 1 odst. 2 a z. 128/2000 Sb. § 75 odst. 2 - Chybně vyplacená odměna
při ukončení funkčního volebního období předchozího uvolněného starosty a chybně
vyplacená měsíční odměna nového uvolněného starosty., Kontrolou mzdových listů byly
zjištěny nedostatky v odměnách uvolněného starosty:
- předchozího starosty - odměna při skončení funkčního volebního období - nedoplatek
ve výši 37 360 Kč,
- současného starosty - měsíční odměna za 1112010 - nedoplatek ve výši 459 Kč.
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Byly zjištěny následující závažné chyby a nedostatky:
Předmět: Zákon Č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písmo a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně
peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků
Právní předpis: Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozděj ších předpisů
§ 16 odst. 2 - Rozpočtová opatření nebyla evidována v časové posloupnosti. Mimo
časově evidovaná rozpočtová opatření schválilo dne 12. 4. 2010 ZO usnesením
44/12 navýšení rozpočtu o 63 700 Kč na mzdy pracovníků VPP.

c. Závěr
I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky
Nebyly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky.
Byly zjištěny následující závažné chyby a nedostatky:
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písmo a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně
peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků
Právní předpis: Nařízení vlády Č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce
členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů
§ 1 odst. 1 - Nebyla správně stanovena výše měsíční odměny uvolněného člena
zastupitelstva. (napraveno), Nenavýšení odměny uvolněného starosty v roce 2009
a 2010 o měsíční částku 1 410,00 Kč.
- Nenavýšení odměny uvolněného starosty v .2009 (splněno dne: 1.7.2010)Doplaceno v měsíci únoru 2010 - doplatkem platu starosty.
b) při dílčím přezkoumání
Dílčí přezkoumání nebylo prováděno.
D. Při přezkoumáním hospodaření obce Provodín za rok 2010
Byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písmo b) zákona č. 420/2004
sb.):
Předmět: Zákon č. 42012004 Sb. § 2 odst. 1 písmo a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně
peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků
Právní předpis: Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
§ 15 odst. 1 a Příloha Č. 6 odst. 3. vyhlášky č. 16/2001 Sb. - Schválený rozpočet
byl přenesen do výkazu FIN 2-12 M v odlišné podobě s dopadem na jeho závazné
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ukazatele. Rozpočet byl přenesen do výkazu FIN 2- 12 v odlišných hodnotách než
schválený.
Schválený rozpočet:
Příjmy
10 570 230 Kč
Výdaje
10351 300 Kč
Financování
218930 Kč
Do výkazu FIN 2 - 12 M byl rozpočet přenesen v těchto hodnotách.
Příjmy
10 570 230 Kč
Výdaje
10 169430 Kč
Financování
-400 800 Kč

Právní předpis: Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům
zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů
NV 37/2003 Sb. § 1 odst. 2 a z. 128/2000 Sb. § 75 odst. 2 - Chybně vyplacená odměna při
ukončení funkčního volebního období předchozího uvolněného starosty a chybně vyplacená
měsíční odměna nového uvolněného starosty., Kontrolou mzdových listů byly zjištěny
nedostatky v odměnách uvolněného starosty:
- předchozího starosty - odměna při skončení funkčního volebního období - nedoplatek ve
výši 37 360 Kč,
- současného starosty - měsíční odměna za 11/2010 - nedoplatek ve výši 459 Kč.

Byly zjištěny závažné chyby a nedostatky

(§10 odst. 3 písmo c) zákona č. 420/2004 sb.):

c4) porušení povinnosti
Rozpočtová opatření nebyla evidována v časové posloupnosti.

I

m. Při

přezkoumáním

hospodaření

obce Provodín za rok 2010

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

IV. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání

hospodaření:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

5,80 %
5,32 %
0%

V Liberci dne 13. dubna 2011
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Za Krajský úřad Libereckého kraje

Bc. Alena Vrbová
kontrolor pověřený přezkoumáním

podpis kontrolora pověřeného přezkoumáním

Starosta obce Provodín pan Jiří Štěrba prohlašuje, že podle § 6 odst. 2 písmo e) zákona
o přezkoumávání hospodaření poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a
o okolnostech vztahujících se k němu a převzal dle § 6 odst. 3 písmo k) návrh zprávy
o výsledku přezkoumání.
Jiří Štěrba
datum a podpis starosty obce

starosta

Rozdělovník :
Stejnopis

Počet výtisků

Převzal

Předáno

1

1

Provodín

Jiří Štěrba

2

1

Liberecký kraj

Bc. Alena Vrbová

Poučení
Tato zpráva o výsledku hospodaření je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření, přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí
lhůty, stanovené v § 6 odst. 3 písm.l) zákona 420/2004 Sb.
Územní celek může do 30 pracovních dnů od předání návrhu zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření podat písemné stanovisko k návrhu zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření v souladu s § 6 odst. 3 písmo I) zákona o přezkoumávání
hospodaření.
Stanovisko zašle územní celek na adresu Krajského úřadu Libereckého, odboru kontrolnímu,
k rukám kontrolora pověřeného řízením přezkoumání.

Jiří Štěrba
starosta obce
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Územní celek je povinen podle § 13 odst. 1 písmo b) zákona o přezkoumáváni hospodaření do
15 dnů po projednáni zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku podat
písemnou informaci o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků, uvedených ve zprávě,
včetně uvedení lhůty, ve které podá písemnou zprávu o plnění přijatých opatření (§ 13 odst. 2
zákona o přezkoumáváni hospodaření).
Ve lhůtě uvedené územním celkem v písemné informaci zaslané krajskému úřadu je územní
celek povinen podle § 13 odst. 2 zákona o přezkoumávání hospodaření zaslat písemnou
zprávu o plnění přijatých opatření.
Obě výše uvedené písemnosti zašle územní celek na adresu Krajského úřadu Libereckého
kraje, odboru kontrolnímu, k rukám kontrolora pověřeného řízením přezkoumáni.
Za nesplnění těchto povinností lze uložit územnímu celku dle ustanovení § 14 písmo f), g), a
h) zákona č. 420/2004 Sb., po řádkové pokuty až do výše 50 000 Kč v jednom případě.
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