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Zpráva o výsledku
prezkoumání
hospodarení
,
y
y
USC Cmelíny, IC: 44626754
za rok 2009

Prezkoumání se uskutecnilo dne:
8.6.2010
na základe zákona C. 420/2004 Sb., o prezkoumávání hospodarení územních samosprávných
celku a dobrovolných svazku obcí.

Místo provedení prezkoumání: CmeHny
Cmelíny 32, 335 01 Nepomuk

Prezkoumané období: 1. 1. 2009 - 31. 12. 2009

Prezkoumání vykonali:
-

kontrolor poverený rízením prezkoumání: Jitka Vold.richová

-

kontmlori:
-

Zoja Štastná

Pri prezkoumání byli prítomni:
-

Václav Fiala - místostarosta obce

•

Milan Kubát • predseda kontrolního výboru

-

Alena Nová - úcetní obce

dtnío phlenía
majetku
em
ne

A. Prezkoumané písemnosti

Predmetem prezkoumání hospodarení jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zá..lmna
o prezkoumáváni hospodareni. V souladu s § 6 odst. 3 písmo b) zákona o prezkoumávání
hospodarení je prezkoumání hospodarení provádeno výberovým zpusobem s ohledem
na významnost jednotlivých skutecností podle predmetu a obsahu prezkoumání. Pri posuzování
jednotlivých právních úkonu se vychází ze znení právních predpisu platných ke d..'Ú
uskutecnení tohoto úkonu:

kze
nadatu
31.12.2009
vedena
rok
2009
v únor-prosinec
inv.
k knihách
u31.12.2009
KB
c.ú.2982436110100
za
mesíc
leden-prosinec
2009
proiednán
31.12.2008
byl
proiednán
predložen
projednán
na
adatu
schválen
léta
2009-2011
ZO
dne (ZO
31.12.2009
8.4.2009
schválilo
bez výhrad
dne 31.12.2008)
Popis
písemnosti
Kontrolní
výbor
ze
dne
23.2.,26.6.,25.9.,8.12.2009
dne
31.12.2008,
26.1.,20.2.,8.4.,11.6.,8.7.,17.9.,28.12.2009
2009
zámer
na
prodej
pozemku
p.c.55,65,
1199/2;p.c.1198/2
prodej
pozemku
p.c.st.p.c.55,p.c.65,p.c.1199/2;p.c.1198/2
k,ú.
Druh
písemnosti
Pokladní
doklad
Kontrolní
a
financní
výbor
Smlouvy
o
prevodu
majetku
Zápisy
z
jednání
usnesení
Cmelíny výbor ze dne 24.2.,26.6.,27.9.,16.12.2009
Financní

byly zji!teny následujici méne závažné chyby a nedostatky:
Predmet: Zákon C. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písmoh) úcetnictví vedené územním celkem
Právní predpis: CÚS 501 - 522, Ceské úcetní standardy (§ 36 odst. 1 zákona o úcetnictví)
CÚS 501 bod 5.2 a 5.4 - Územní celek neúctoval k okamžiku uskutecnení úcetního
prípadu pri prevodech vlastnictví k nemovitostem, které podléhaly vkladu do katastru

nemovitostí. O prodeji pozemkil st.p.c.55,p.c.65,p.c.1199/2 a p.c. 1198/2 v k.ú.
CmeHny nebylo v roce 2009 úctováno na strane Dal úctu 031 - Pozemky. Právní
úcinky vkladu na katastru nemovitostí u prodaných pozemku vznikly dne 22.7.2009
a 16.12.2009.

nebyly zji!teny závažné chyby a nedostatky.

C..Záver
J. Plneni opatreni k odstraneni nedostatku zji!tených
a) pri prezkoumáni hospodareni územnfho celku za predchozí roky
nebyly zjišteny chyby a nedostatky.

b) pri dficim prezkoumáni za rok 2009
dílcí prezkoumání nebylo provedeno.

II. Pri prezkoumáni hospodareni ÚSC Cmeliny za rok 2009
Byly zjišteny méne závažné chyby a nedostatky
C.

(§10 odst. 3 písm. b) zákona

420/2004 Sb.):

Predmet: Zákon c. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písmoh) úcetnictví vedené územním celkem
Právní predpis: CÚS 501 - 522, Ceské úcetní standardy (§ 36 odst. 1 zákona o úcetnictví)
CÚS 501 bod 5.2 a 5.4 - Územní celek neúctoval k okamžiku uskutecnení úcetního
prípadu pri prevodech vlastnictví k nemovitostem, které podléhaly vkladu do katastru

nemovitostí. O prodeji pozemkil st.p.c.55, p.c.65, p.c.1199/2 a p.c. 1198/2 v k.ú.
Cmelíny nebylo v roce 2009 úctováno na strane Dal úctu 031 - Pozemky. Právní
úcinky vkladu na katastru nemovitostí u prodaných pozemku vznikly dne 22.7.2009
a 16.12.2009.

Teuvádí se zjištená rizika dle

IV. Pri prezkoumání

hospodareni

§ 10 odst.

4 písma a) zákona e. 420/2004 Sb.

ÚSC CmeUny za rok 2009

Byly zjišteny dle § 10 odst. 4 písmo b) následující ukazatele:
a) podíl pohledávek na rozpoctu územního celku

2,18 %

b) podíl závazkií na rozpoctu územního celku

0,58 %

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

0%

Krajský úrad Plzenského kraje dne &.6.2010

Podpisy kontroloru:

Zoja Štastná

Jitka Voldrichová
kontrolor poverený rízením prezkoumání

V kontrolovaném
období územní celek dle prohlášení statutárního
zá...«tt.Jpc
nehospodaril s majetkem státu, nerucil za závazky jiných osob, neuzavrel smennou, darovací,
nájemní, zástavní smlouvu týkající se nemovitého majetku., smlouvu o zrízení vecného
bremene, smlouvu o úveru, neporídil ani neprodal akcie, cenné papíry, nebo obligace.
Tato zpráva o výsledku prezkoumání je návrhem zprávy o výsledku prezkoumání
hospodarení, pricemž konecným znením zprávy se stává okamžikem marného uplynuti lhuty
stanovené v § 6 odst. 3 písmo 1) zákona c. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska
kontrolorovi poverenému rízením prezkoumání na adresu: Krajský úrad Plzenského kraje,
odbor ekonomický, oddelení prezkoumávání hospodarení obcí a kontroly, Škroupova 18,
P17:en_
10tl

n

d

D1le: 8. cervlla 2010

Václav Fiala
místostarosta obce

Rozdelovník:
ekonomický,
11 odbor
Predáno
Pocet
výtisku
ÚSC
Cmelíny
V áclav
FialaPrevzal
Jitka
Voldrichová
Výtisk
c.
kontroly
Plzenského kraje,

prezkoumaávání obcí a

Poznámka:
Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písmo b) zákona c. 420/2004 Sb.,
povinen prijmout opatrení k náprave chyb a nedostatku uvedených v této zpráve o výsledku
prezkoumaání hospodarení a podat o tom písemnou informaci príslušném prezkoumávajicímu
orgánu (Krajský úrad Plzenského kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzen), a to nejpozdeji do 15
dnu po projednání této zprávy spolu se záverecným úctem v orgánech územního celku.
Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona C. 420/2004 Sb.,
povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písmo b) téhož zákona uvést lhutu,
ve které podá príslušnému prezkoumávajicimu orgánu písemnou zprávu o plnení prijatých
opatrení a v této lhute príslušnému prezkoumávajicimu orgánu uvedenou zprávu zaslat.
Za nesplnení techto povinností lze uložit územnímu celku dle ustanoveni § 14 písmo f),
g), h) zákona C. 420/2004 Sb., porádkové pokuty až do výše 50 000 Kc v jednom prípade.

