
Zborovská 11
15021 Praha 5

SpZn: SZ 068361/2012/KUSK
Čj.: 0001 06/20 13/KUSK

Stejnopis č . .L

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
'V 'V

PECICE
IČ: 00509370
za rok 2012

Přezkoumání se uskutečnilo dne:
• 23.4.2013

na základě zákona Č. 420/2004 b., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí.

Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Pěčice 1
294 46 Semčice

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontroloři:

Bc. Simona Marková
Bc. Dana Matějková

Zástupci obce: Jaromír R~mon - starosta obce
Miloslava Capková - účetní obce

Předmět přezkoumání je vymezen ustanovením § 2 zák. c. 420/2004 Sb., o přezkoumání
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období r. 2012.



A. Přezkoumané písemnosti

Závěrečný účet
• za rok 20] 1 - projednán a schválen zastupitelstvem obce dne 23.6.2012 s vyjádřením"

s výhradami", nápravná opatření přijata, návrh zveřejněn od 30.5.2012 do 30.6.2012
Rozpočtový výhled

• na roky 2012 - 2013 schválen zastupitelstvem obce dne 16.12.2011
Schválený rozpočet

• zastupitelstvem obce dne 16.12.2011 jako vyrovnaný v položkovém členění
Návrh rozpočtu

• zveřejněn od 1.12.2011 do 16.12.2011
Rozpočtová opatření

• Č. 1 - Č. 4
Inventurní soupis majetku a závazků

• Výpis z katastru nemovitostí ze dne 16.10.2012 Č. 718 742 LV 10001, LV 279
• Plán inventur na rok 2012 ze dne 14.12.2012
• Doklad o proškolení inventarizační komise ze dne ]4.12.2012
• Inventurní soupisy o provedení inventarizace ke dni 31.12.2012
• Inventarizační zpráva ze dne 31.1.2013
Účetní doklad

• k účtu Č. 33220181/0100 vedeného u KB a.s. - účetní doklady od Č. 1107 ze dne
2.11.2012 do Č. 1134 ze dne 3l.12.2012

Bankovní výpis
• k účtu Č. 33220181/0100 vedeného u KB a.s. od výpisu Č. 115 ze dne 2.11.2012 do

výpisu Č. 140 ze dne 31.12.2012
Odměňování členů zastupitelstva

• výplatní listina za říjen a listopad, včetně podpisů převzetí za kontrolované období
Hlavní kniha

• k 31.12.2012 - dle potřeby
Příloha rozvahy

• k 31.12.2012
výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

• k 31.12.2012
Rozvaha

• k 3l.12.2012
Výkaz zisku a ztráty

• k 31.12.2012
Kniha došlých faktur

• evidence a úhrady od Č. 100 I do c. 1134
Pokladní kniha (deník)

• listopad a prosinec
Pokladní doklad

• přijmový a výdajový od Č. 299 ze dne 8.11.2012 do Č. 335 ze dne 28.12.2012
Dohody o provedení práce

• ze dne 13.12.2011 (od 1.1.2012 do 31.12.2012) - p. lB., vedení obecní kroniky,
v rozsahu 50 hodin

• ze dne 20.12.2011 ( od 1.l.2012 do ] 5.12.2012) - p. L.Č., práce na úpravách veřejného
prostranství, v rozsahu 45 hodin
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Smlouvy o dílo
• Smlouva o dílo Č. O-O11311164/20 12 na akci "Rekonstrukce veřejného osvětlení v Obci

Pěčice" v hodnotě Kč 626.038,12 včetně DPH ze dne 13.8.2012. Smlouva byla
schválená zastupitelstvem obce dne 8.8.2012.

Smlouvy o věcných břemenech
• Smlouva o smlouvě budoucí zřízení věcného břemene Č. 1001C12/66 ze dne 17.1.2012.

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím
• Smlouva o poskytnutí investiční úcelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje Ze

Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst v rámci Tématického zadání Velké projekty Č.
3490lREG12012 na akci Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Pěčice, evidenční
číslo FRP/VEP/01275812012 v maximální výši Kč 636.348,- ze dne 18.11.2012. K
31.12.2012 nebyly finanční prostředky proplaceny na účet obce.

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
• 23.3.2012, 23.6.2012, 8.8.2012, 10.11.2012, 14.12.2012 (nepřezkoumáváno, použito

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

• ze dne 25.6.2012
Vnitřní předpis a směrnice

• Odpisová plán ze dne 14.12.2012

V kontrolovaném období obec Pěčice, dle prohlášení starosty obce, nehospodařila s majetkem
státu, neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavila movitý
a nemovitý majetek, neuzavřela kupní, směnnou, darovací, nájemní smlouvu a smlouvu o
výpůjčce týkající se nemovitého majetku, smlouvu o přijetí úvěru, půjčky, smlouvu o
poskytnutí úvěru, půjčky, smlouvu o poskytnutí veřejné podpory (dotace), smlouvu o převzetí
dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu 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 (§ 12 odst. 3 zák. Č. 13712006 Sb.).

B. Zjištění z přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření obce Pěčice:

Byly zjištěny následující chyby a nedostatky - porušeny níže uvedené předpisy:

• ČÚS 701-708 (§ 36 odst. 1 zákona o účetnictví)
ČÚS 701 bod 6.2. a 6.3., nebot':

Územní celek neúčtoval k okamžiku uskutečnění účetního případu, neboť neproúčtoval
zůstatek účtu 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím období za rok 2011 ve výši Kč
781.264,43 na účet 432 - erozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let.

• Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků
§ 7 odst. 2, neboť:

Skutečný stav nebyl při dokladové inventuře ověřen podle inventarizačních evidencí u
účtů 401 - Jmění účetní jednotky, 406 - Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody,
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408 - Opravy minulých období, 431 - Výsledek hospodaření ve schval ovacím řízení, 455 -
Dlouhodobé přijaté zálohy.

• Vyhláška č, 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky

§22, neboť:
Územní celek nedodržel obsahové vymezeni položek rozvahy "Krátkodobé pohledávky",
neboť Rozvaha sestavená ke dni 31.12.2012 vykazuje záporný zůstatek účtu 346 -
Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi ve výši Kč 2.200,-.

• Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
§ 84 odst. 2, 4, neboť:

Zastupitelstvo obce nerozhodlo o úkonu spadajícím do jeho vyhrazené pravomoci.
Rozpočtová opatření č. 1 ze dne 6.6.2012, č. 2 ze dne 30.7.2012, č. 3 ze dne 9.11.2012 ač.
4 ze dne 31.12.2012 byla provedena dle Výkazů FIN 2-12 M, ale nebyla projednána
zastupitelstvem obce.

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných:
a) při dílčím přezkoumání

Dílčí přezkoumání nebylo vykonáno.

b) při přezkoumání hospodaření za předchozí roky
Byly zjištěny následující chyby a nedostatky - porušeny níže uvedené předpisy:

• Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů

§ 11 odst. 3, nebot':
Návrh rozpočtu na rok 2011 nebyl zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup v
zákonném termínu nejméně 15 dní před jeho projednánim v zastupitelstvu obce, ale až
dne 1.6.2011. Zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2011 dne 18.3.2011.

NAPRAVENO
Zveřejněním návrhu rozpočtu roku 2012 před projednáním v zastupitelstvu obce od
1.12.2011 do 16.12.2011.

• Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků
§3 odst. 1 písmo d), neboť:

Nebyla sestavena inventarizační zpráva.
NAPRAVENO

Předložením Inventarizační zprávy za rok 2012 ze dne 31.1.2013.
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§ 3 odst. 3, neboť:
Vnitřní předpis účetní jednotky, který by prokazoval způsob provedení inventarizace
nebyl předložen. Dále nebylo doloženo proškolení inventarizační komise, včetně jejího
seznámení s vnitřním předpisem účetní jednotky.

NAPRAVENO
Předložením Plánu inventur, prezenční li tiny a potvrzení o proškolení inventarizační
komise ze dne 14.12.2012.

• Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů

§ 7, odst. 2, písmo e), neboť:
Nepředložení požadovaných dokumentů a písemností k jednorázovému přezkoumání za
rok 2011 - aktuální výpisy z katastru nemovitostí prokazující stav pozemků k 3l.12.2011.

NAPRAVENO
Předložením aktuálního Výpisu z kata tru nemovitosti ze dne 16.10.2012.

• Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
§ 28 odst. 6, neboť:

Odpisový plán územního celku nebyl sestaven.
NAPRAVENO

Předložením Odpisového plánu ze dne 14.12.2012.

§ 30 odst. 2 písmo a), neboť:
Inventurní soupisy územního celku neobsahovaly skutečnosti, které by umožňovaly
jednoznačné určení majetku a závazků. Např. letecký snímek obce v hodnotě Kč 10.353,-,
radiomagnetofon v hodnotě Kč 2.328,-, lednice v hodnotě Kč 5.931,-, kuchyňská linka -
byt S v hodnotě Kč 24.200,-, kuchyňská linka - byt J v hodnotě Kč 26.650,-.

NAPRAVENO
Předložením inventarizačního soupisu s inventarizačnimi identifikátory - letecký snímek č.
58, radiomagnetofon Č. 77, lednice Č. 78, kuchyňská linka - byl Č. 88, kuchyňská linka -
bytJ Č. 89.
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Dj Závěr
Při přezkoumání hospodaření obce Pěčice za rok 2012 podle § 2 a § 3 zákona Č. 42012004 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů

Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod
písmenem c):

(§ 10 odst. 3 písmo b) zákona č. 42012004 Sb.)

• Územní celek nedodržel obsahové vymezení položek rozvahy "Krátkodobé pohledávky",
neboť Rozvaha sestavená ke dni 31.12.2012 vykazuje záporný zůstatek účtu 346.

• Skutečný stav nebyl při dokladové inventuře ověřen podle inventarizačních evidencí u
účtů 401,406,408,431,455.

• Územní celek neúčtoval k okamžiku uskutečnění účetního případu, neboť neproúčtoval
zůstatek účtu 431 za rok 2011 na účet 432.

Byly zjištěny nedostatky spočívající v:
(§ 10 odst. 3 písmo c) zákona č. 42012004 Sb.)

C4) porušení povinností územního celku stanovených zvláštními právními předpisy
• Zastupitelstvo obce nerozhodlo o úkonu spadajícím do jeho vyhrazené pravomoci.

Rozpočtová opatření nebyla projednána zastupitelstvem obce.

Upozornění na rizika dle § 10 odst. 4 písmo a) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění:
Neuvádí se.

Podíly dle § 10 odst. 4 písmo b) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 5,70 %

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 2,11 %

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,00 %

Komentář:
Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 0,- Kč.
Celkový objem dlouhodobých závazků činí 5.700,- Kč, tato částka byla použita pro výpočet
podílu závazků na rozpočtu územního celku.

Pěčice 23.4.2013
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KRAJSKÝ ÚŘAD ®
STŘEDO ČESKÉHO KRAJE

Odbor finanční kontroly
150 21 Praha 5, Zborovská 11

Podpisy kontrolorů:

Bc. Simona Marková
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Bc. Dana Matějková

Tato zpráva o yýsledku přezkoumání:

- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním zprávy
se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 3 písmo I) zákona
č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením
přezkoumání na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor finanční kontroly,
Zborovská 11 15021 Praha 5.

- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se stejnopis č. 2 předává statutárnímu zástupci
kontrolovaného subjektu a stejnopis č. 1 se zakládá do příslušného spisu územního celku
vedeného Odborem finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje.

S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pěčice o počtu 8 stran byl
seznámen a stejnopis č. 2 převzal, p. Jaromír Rejmon, starosta obce.

Jaromír Rejmon
starosta obce Pěčice 4'...................... ~~ .

dne ~3.4.2013

Poznámka:
Územní celek je ve smyslu ust. § 13 odst. 1 písmo b) zákona č. 420/2004 Sb., povinen
přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci příslušnému prezkoumávajícímu
orgánu - Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor finanční kontroly, Zborovská 11, 150 21
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Praha 5, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem
v orgánech územního celku.

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona Č. 420/2004 Sb., povinen
v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písmo b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá
příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této
lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

Za nesplnění těchto povinností lze uložit územnímu celku dle ust. § 14 písmo f), g), h) zákona
č. 420/2004 Sb., pořádkové pokuty až do výše 50.000,00 Kč v jednom případě.

Rozdělovník :

Stejnopis Počet výtisků Předáno Převzal

1 1 x Krajský úrad Bc. Simona MarkováStředočeského kraje
obec

2 1 x Pěčice Jaromír Rejmon
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