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Zápis

Z

dílčího
přezkoumání
hospodaření
ob c e Provodín, za rok 2011

Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne 21.11.2011 - 22.11.2011
na základě zákona Č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí.
Dílčí přezkoumání proběhlo na obecním úřadu Provodín.
Přezkoumané období od 1.1.2011 do 22.11.2011
Dílčí přezkoumání
přezkoumáním:

vykonal

kontrolor

Krajského

úřadu

Libereckého

kraje

pověřený

Jaroslava Voborská

Zástupci obce:
Jiří Štěrba - starosta
Lada Bernadičová - účetní
Jana Petříčková - účetní

Krajský úřad Libereckého

kraje

U Jezu 642J2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: + 420 485 226 617 • fax: + 420 485 226 362
e·mail:jaroslava.voborska@kraj.lbe.cz·
www.kraj-lbc.cz
> IČ: 70891508·
DlČ:
CZ70891508
Datová schránka: c5kbvkw

A. Piezkoumané písemnosti
Při dílčím
písemnosti:

přezkoumání

hospodaření

obce Provodín

byly přezkoumány

následující

Popis písemnosti

Druh písemnosti
Návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu obce Provodín na rok 2011 byl schválen v souladu s ust. §
11 odst. 3 zák. 250/2000 Sb., o pravidlech územních rozpočtů, byl
zveřejněn na úřední desce od 22. 11. 2010 - 31. 1. 2011.

Pravidla
rozpočtového
provizoria

Pravidla rozpočtového provizoria (§ 13 zák 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů) obce Provodín na rok 2011 byla schválena
na jednání zastupitelstva obce dne 30. 11. 2011.

Rozpočtová
opatření

K 31. 10. 2011 byly provedeny rozpočtové změny:
Výdaje
Financování
Příjmy
512229,-- Kč
schválený rozpočet
8 792 802,-- Kč 9305031,-- Kč
č.l schv.8. 2. 2011
- 46500,-- Kč - 46500,-- Kč
č.2 schv.8. 3. 2011
20000,-- Kč
20000,-- Kč
č.3 schv.12. 4. 2011 - 197694,-- Kč - 197694,-- Kč
č.4 schv.lO.5.2011
O
O
95 780,-- Kč
č.5 schv.14.6.2011
95780,-- Kč
183 819,-- Kč
č.6 schv. 9. 8.2011
183 819,-- Kč
rozpočet po úpravě: 8 848207,-- Kč 9360436,-- Kč
512229,-- Kč
Kontrolou bylo ověřeno promítnutí schválených rozpočtových
výkazu Fin 2 12 - M k datu 31. 10.2011.

změn ve

Rozpočtový
výhled

Rozpočtový výhled (§ 3 zák. 250/2000 Sb., o pravidlech územních
rozpočtů) obce Provodín na období r. 2011- 2013 byl schválen na jednání
zastupitelstva obce dne 8. 6. 2009 a na období r. 2012 - 2015, který byl
schválen dne 8. 11. 2011.

Schválený
rozpočet

Rozpočet obce Provodín na rok 2011 byl schválen na jednání
zastupitelstva obce dne 11. 1. 2011 jako schodkový a reprezentoval
následující objemy:
Příjmy
Výdaje
financování

8 792 802,-- Kč
9705 831,-- Kč
913029,--Kč

po úpravě
po úpravě

9305 031,-- Kč
512229,-- Kč

Rozpočet obce byl zveřejněn v souladu s § 11 odst. 3 zák. 25012000 Sb., o
pravidlech územních rozpočtů, vyvěšen od 22. 11. 2010 - 31. 1. 2011 a je
přístupný na webu. Na jednání zastupitelstva obce Provodín dne 12. 4.
2011 byla provedena revokace usnesení a rozpočet byl upraven ve
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výdajích snížením o částku 400 800,-- Kč (splátky úvěru pol. 8124),
výdaje po úpravě činí celkem 9 305 031,-- Kč) a částka financování (pol.
8115) se tak snižila na částku 512 229,-- Kč.
Závěrečný účet

Závěrečný účet obce za rok 2010 včetně zprávy z přezkoumání
hospodařeni obce Provodín za rok 2010 byl schválen na jednání
zastupitelstva obce dne 14.6.2011 s výrokem "s výhradou".
Opatření ke zjištěným nedostatkům byla přijata. Závěrečný účet obsahoval
patřičné náležitosti, byl zveřejněn na úřední desce od 29.4. - 30. 6.2011 a
je přístupný na webu.

Bankovní výpis

K 31. 10.2011 byly kontrolovány bankovní zůstatky u peněžního ústavu :

čs - běžný

účet
ČS - dotačni účet kanalizace

1 593 888,29 Kč (č. výp. 145)
10255,69 Kč (č. výp. 10)

účet 231 celkem :

1 604 143,98 Kč

Zůstatek bankovniho účtu souhlasí se zůstatkem uvedenými v rozvaze bilanci účet 231 - Běžný účet a ř. 6010, 6030 ve výkazu Fin - 2 -12 M k
datu 31. 10.2011 a byl ověřen bankovními výpisy.
ČS - úvěrový účet

1 265200,-- Kč (č. výp. 10)

Výše bankovního zůstatku úvěrového účtu souhlasí se zůstatkem na účtu
451 - Dlouhodobé úvěry v účetnictví Rozvaha - bilance k datu 31. 10.
2011.
Dohoda o
hmotné
odpovědnosti

Dohoda o hmotné odpovědnosti pokladní obce, knihovny a sportoviště pro
manipulaci s fmančnírni prostředky v hotovosti je uzavřena v souladu s
platným Zákoníkem práce.

Evidence
pohledávek

Obec eviduje příjmy za provoz VRP, poplatek za odvoz TKO, příjmy za
pronájem pozemku a pronájem hrobových míst. K datu 31. 10. 2011 jsou
evidovány nedoplatky ve výši 26 634,-- Kč (účet 315 - Pohledávky za
rozpočtové přijmy). Správnost úhrady a ověření zůstatku neuhrazených
pohledávek bude předmětem závěrečné zprávy z přezkoumání hospodaření
obce za rok 2011.

Hlavní kniha

Účetni jednotka účtuje v knize analytických a podrozvahových účtů za
období od 1. 1. - 31. 10. 2011. Účtový rozvrh na rok 2011 byl předložen.

Inventurní
soupis majetku
a závazků

Upozorňujeme na provedení inventarizace majetku obce v souladu s
vyhláškou 270/2010 Sb., o inventarizaci - platnost od 1. 1. 2011. Správnost
provedení inventarizace
bude předmětem
závěrečné kontroly
z
přezkoumání hospodaření obce Provodín za rok 2011.
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Další zj ištění :
- obec nehospodaří s majetkem ve vlastnictví státu;
- zastavování movitých a nemovitých věcí nebylo v roce 2010 realizováno;
- obec svým majetkem neručí za závazky fyzických a právnických osob;
Kniha došlých
faktur

Kniha došlých faktur je vedena na počítači. K datu 31. 10. 2011 bylo
evidováno 192 došlých faktur. Všechny došlé faktury byly k datu 31. 10.
2011 uhrazeny, zůstatek účtu 321 - Dodavatelé je nulový.

Kniha
odeslaných
faktur

Kniha vystavených faktur je vedena na počítači. K datu 31. 10. 2011 bylo
evidováno 5 vystavených faktur. Zůstatek účtu 311 000 - Odběratelé k 31.
10. 2011 činí 470 000,-- Kč a skládá se z částky 270 000 -- Kč (SČVaK
viz. smlouva o smlouvě budoucí 50% úhrady) a fa. Dulles na 200 000,-Kč (těžba dřeva).
Obec Provodín uzavřela dne 14. 7. 2006 se Sev. vodárenskou společností
"Smlouvu o smlouvě budoucí" viz. článek IV. Zálohy na kupní cenu:
budoucí kupující se zavazuje poskytnout budoucímu prodávajícímu zálohu
za kupní cenu v celkové hodnotě 270 000,-- Kč. Výše zálohy představuje
50% kupní ceny (540 000,-- Kč). Částka ve výši 270 000,-- Kč byla
uhrazena 20. 11. 2006 č.d.171/06.

Odměňování
členů
zastupitelstva

Snížení odměny uvolněným a neuvolněným zastupitelům v souladu s
Nařízením vlády 37/2003 Sb., o odměňování členů zastupitelstev, platnost
od 1. 1. 2011, byly schváleny na jednání zastupitelstva obce dne 11. 1.
2011.

Pokladní doklad

Namátkově byly kontrolovány pokladní doklady Č. 467-528 za období od
1. 6. - 16. 6. 2011 a č. 651-695 za období od 2. 9. - 27. 9. 2011. edostatky
v chybném zaúčtování dle platné RS nebyly zjištěny.

Pokladní kniha
(deník)

Evidence pokladny je vedena na počítači. Pro evidenci příjmových a
výdajových pokladních dokladů je zavedena jednotná číselná řada.
Pokladní limit je stanoven částkou 10 000,-- Kč ( schváleno dne 1.1.
2008).

Příloha rozvahy

Kontrola byla předložena Příloha k rozvaze k 31. 10. 2011. Jednotlivé
položky v příloze navazují na hodnoty uvedené v Rozvaze.

Rozvaha

Byla předložena Rozvaha - bilance k datu 31. 10. 2011. Okruhy souhlasí,
A=P vykazují částku ve výši 64 580 141,61 Kč, stav účtu 231 - Běžný účet
souhlasí s výkazem Fin 2 -12 M ř. 6010 a výpisem od peněžního ústavu.

Účetní doklad

Namátkovou kontrolou byly prověřeny účetní doklady příslušející k výpisu
bankovního účtu Č. 131 - 145 za období od 30. 9. - 31. 10. 2011.
Kontrolované doklady obsahovaly patřičné náležitosti, nedostatky v
chybném zaúčtování dle platné RS nebyly zjištěny.
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Výkaz pro
hodnocení
plnění rozpočtu

Byl předložen výkaz Fin 2 -12 M o plněni rozpočtu k datu 31. 10.2011.
Údaje schváJeného rozpočtu, rozpočtu po změnách a výsledku příjmů a
výdajů od 1. 1. 2011 k datu 31. 10.2011 odpovídaly údajům v účetnictví a
byly předmětem jednáni a schvalováni v zastupitelstvu obce.

Příjmy
Výdaje
saldo PV

Výkaz zisku a
ztráty

schválený rozpočet
8792802,-- Kč
9305031,-- Kč
512339,-- Kč

upravený rozpočet
8 847207,-- Kč
9 360 436,-- Kč
512229,-- Kč

skutečnost
7 108 920,49 Kč
6094035,78 Kč
1 014884,71 Kč

Kontrole byl předložen výkaz zisku a ztráty k 31. 10. 2011. Obec
neprovozuje hospodářskou činnost.
Příjmy
5338983,23 Kč
Výdaje
7 107 464,05 Kč
zisk před zdaněni
1 768 480,82 Kč
daň
- 191 710,-- Kč
zisk po zdaněni
1 576 770,82 Kč
Výsledek hospodaření souhlasí s účtem 493 - výsledek
běžného účetního období k datu 31. 10. 2011.

hospodaření

Zřizovací listina
organizačních
složek a
příspěvkových
organizací,
odpisový plán

Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace MŠ Provodín dle zřizovací
listiny, která byla schválena na jednáni zastupitelstva obce dne 7. 9. 2009.
Doplňková činnost je povolena a změna zřizovací listiny je v souladu s ust.
§ 27 zák. 25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Smlouvy a další
materiály k
přijatým
účelovým
dotacím

ÚZ 98005 - na sčítáni lidu byla poskytnuta dotace ve výši 3 646,-- Kč,
čerpáno 3 600,-- Kč (mzdové náklady), vratka ve výši 46,-- Kč byla
vrácena dne 28.7.2011 (č. výp. 102).
ÚZ 13101 - dle smlouvy č. CLA - V - 26/2011 ze dne 9. 3. 2011 byl
poskytnut Úřadem práce finanční příspěvek ve výši 209 041,-- Kč na krytí
mzdových nákladů za vytvořeni 4 pracovních míst na období od 1. 4. 2011
- 30. 9. 2011.
ÚZ 13234 - dle smlouvy
CLA - VL - 65/2011 ze dne 1. 9. 2011 budou
Úřadem práce z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost
poskytnuty finanční prostředky (8 000,-- Kč na osobu) na krytí mzdových
nákladů na vytvoření 2 pracovních rnist za období od 1. 10. - 30. 11. 2011.
č.

OLP11165/2011 - dle dopisu ze dne 27. 9. 2011 (odbor školství) byly z
rozpočtu KÚ LK poskytnuty finančni prostředky ve výši 7 000,-- Kč na
úhradu nákladů spojených s realizací projektu údržba a provoz sportoviště.
5

Smlouvy
nájemní

S Provodínskými písky a.s. Provodín, byla obcí Provodín dne 26. 3. 2007
uzavřena smlouva na pronájem pozemku o velikosti 18,5408 ha za úplatu
ve výši 400 000,-- Kč ročně (od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2011). Výše pronájmu
od r. 2012 bude vypočtena dle kategorizace jednotlivých pozemků.
Nájemné hrazeno pravidelně (§ 2119 pol. RS 2343).
Dále má obec uzavřeny smlouvy na pronájem hrobových míst, evidence
vedena přehledně, nájemné hrazeno pravidelně.

Smlouvy o
přijetí úvěru

Dne 10. 6. 2009 uzavřela obec Provodín smlouvu o poskytnutí úvěru u
peněžního ústavu ČS ve výši 2 000 000,-- Kč dle úvěr. smlouvy č.
0150777499 na vybudování
podtlakové kanalizace v obci Provodín.
Klient se zavazuje splácet úvěr pravidelnými měsíčními splátkami ve výši
33 400,-- Kč vždy 31. každého kalendářního měsíce, 1. splátka započne
31. 1. 2010 a poslední splátka ve výši 29 400,-- Kč bude uhrazena dne 31.
12. 2014. Zajištění závazku: budoucí rozpočtové příjmy a účelové fondy
klienta.
PS k 1. 1. 2011 :
splátky:
KSk31.10.2011
:

1 599 200,-- Kč
- 334 000,-- Kč
1 265 200,-- Kč

Dokumentace
k veřejným
zakázkám

V roce 2011 bylo provedeno zadání veřejné zakázky malého rozsahu na
akci " Provodín, odstavná stání - sídliště". Byly osloveny 3 firmy a do
výběrového řízení se přihlásilo celkem 6 firem. Smlouva o provedení díla
č. 11114/SAMlCL/2011 byla uzavřena dne 25. 10.2011 s firmou SAM a.s.
Česká Lípa za nabídkovou cenu ve výši 839 641,10 Kč. Termín předání
stanoviště : 31. 10. 2011, termín ukončení prací byl stanoven na 31. 7.
2012.

Informace o
přijatých
opatřeních (zák.
420/2004 Sb.,
320/2001 Sb.,
apod.)

Informace o přijatých opatřeních byla zaslána ódboru kontroly KÚ LK dne
29. 4. 2011 po obdržení zprávy z přezkoumání hospodaření obce za rok
2010 a dne 15.6.2011 po schválení závěrečného účtu obce za rok 2010.
Způsob nápravy:
1. Obec se zaměří na soulad schváleného rozpočtu se zanesením do výkazu
Fin 2 - 12 M.
2. Rozpočtové změny budou evidovány v časové posloupnosti.
3. Náprava chyb ve mzdové agendě byla splněna v měsíci květnu 2011. Ve
mzdách za 5/2011 bylo doplaceno starostovi obce při skončení funkčního
volebního období 37. 360,-- Kč a starostovi současnému za měsíční
odměnu 11/2010 doplaceno 459,-- Kč.
Plnění opatření :
Bod 1 - plněn průběžně - úkol trvalý.
Bod 2 - plněn průběžně - úkol trvalý. Dne 4. 10. 2011 byl odborem
kontroly KÚ LK odeslán obci Provodín" Příkaz" k úhradě ve výši 5 000,-Kč za správní delikt podle § 22 odst. 1 písm.c) zák. 250/2000 Sb., o
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rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, kterého se dopustil tím, že
územní správní celek v rozporu s § 16 odst. 2 neevidoval rozpočtová
opatření podle časové posloupnosti. Příkaz na úhradu 5 000,-- Kč za
správní delikt byl uhrazen ihned po obdržení, tj. 5. 10.2011 (výp.č. 134).
Bod 3 - odměny byly vyplaceny ve mzdách za období 5/2011 (d.č.469 ze
dne 1. 6. 2011).
Vnitřní předpis
a směrnice

Byly předloženy vnitřní předpisy:
- Směrnice o evidenci a inventarizaci majetku obce, platnost od 10. 11.
2008
- směrnice sestavování rozpočtu obce, platnost od 2. 1. 2008
- oběh účetních dokladů, platnost od 3. 1. 2010
- směrnice o poskytování cest. náhrad, platnost od 10. 11. 2008
- dispoziční oprávnění od 3. 11. 2010 aktualizované od 1. 6. 2011

Zápisy z jednání
zastupitelstva
včetně usnesení

B. Zjištění

Z

Namátkově bylo kontrolováno, zda v zápisech a usneseních zastupitelstva
obce za rok 2011 byly projednány a schváleny řádně úkony, týkající se
rozpočtu města, rozpočtová opatření, závěrečného účtu obce, převodu
majetku, stanovení odměn neuvolněným zastupitelům
apod.. Byly
předloženy zápisy ze dne: 3. 11., 30. 11., 7. 12. 2010, 11.1., 8.2., 8.3.,
12.4., 10.5., 14.6., 9.8., 13.9., 11.10., 8.11. 2011. Nedostatky nebyly
zjištěny.

dilčiho přezkoumání

Při dílčím přezkoumání hospodaření
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

obce Provodín

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
b) při předchozích

dílčích přezkoumání

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
V Liberci dne 23.11.2011
Podpis kontrolora:

zl

Jaroslava Voborská
kontrolor pověřený přezkoumáním
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