KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO
KRAJE
Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly
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Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Obec Kohoutov, IČ: 00278017
za rok 2014
Přezkoumání

se uskutečnilo

ve dnech:

2.12.2014
3.4.2015
na základě písemné žádosti obce v ouladu
LI tanovením § 42 od t. I. zákona č. 128/2000
b.. ve znění pozdě] ích předpi LI. Předmět přezkoumání je určen zákonem č. 420/2004
b.. o
přezkournávání
ho podaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Místo provedení

přezkoumání:

Obec Kohoutov

65
544 01 Dvůr Králové nad Labem
oJ

Zástupci za Obec:
Ing. Ladi lav Grega - tarosta
Jitka Albrechtová

Přezkoumání
kontrolor

- účetní

vykonali:
pověřený

řízen ím přezkoumán í:

vět lana Hrivňáková
kontroloři:
Markéta Fejková

Pověření

Předmět

k přezkoumání ve smyslu § 5 č. 420/2004 Sb. a § 4 a § 6 zákona č. 255/2012 Sb.
vydal Krajský úřad Královéhradeckého
kraje dne 22.7.2014.

přezkoumání:

*

Předmětem pře/koumáni hospodaření jsou údaje uv cdcné \ 2 odst. I a 2 zákona č. 420/2004 Sb. Přezkoumání
hospodaření bylo provedeno výběrovým zpusobern
s ohledem na v ýznarnno t jednotlivých
skutečností
podle př drnčtu a ob ahu přezkoumání. Při posuzováni jednotlivých
práv nich úkonu se vychá>] /c znčnl
práv nich předpisu platný ch ke dni uskutečněni tohoto úkonu.
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A. Přezkoumané písemnosti
Při přezkoumání

hospodaření - Obec Kohoutov

- b) I) přezkoumán)

Druh písemnosti
Návrh rozpočtu

Pravidla rozpočtového
provizoria

ná ledující pí emno ti:

Popis písemnosti
Návrh rozpočtu obce na rok 201-+ byl před schválením
vhodným způ obern po dobu stanovenou zákonem zveřejněn
na úřední d ce od 29.1. do 24.2.201-+ a na elektronické desce
obce od 7.2. do 28.2.2014.
Do doby chválení rozpočtu se řídilo rozpočtové hospodaření
pravidly
rozpočtového
provizoria
chválenými
ZO Jne

10.12.2013.
Rozpočtová opatření

Rozpočtový
Schválen)

výhled
rozpočet

Závěrečný účet

Bankovní výpis
Evidence majetku

Inventurní

soupi

majetku a

závazků

Kniha došlých faktur
Kniha odeslaných faktur
Odměňování členů
za tupitel tva

Rozpočtové změny b) ly prováděny rozpočtovým
i opatřen ími
schválenýrni v zastupitel tvu obce dne 6. 5., 3. 6., 2. 9.. 7. 10.,
25. II .. 16. 12.
Byl předložen rozpočtový výhled estavený na období let 2014
až 2018, v ZO schválen dne 24.2.2014.
Rozpočet na rok 2014 byl chválen ZO dne 24.2.2014 ve výši
příjmů Kč 5.274.880.-- a ve výši výdajů Kč 7.532.608.--.
účet obce za rok 2013 byl
estaven. projednán
Závěrečný
za tupite I tvu obce dne 24.6.2014.
Před
a schválen
projednáním byl po dobu tanovenou zákonem zveřej něn na
úřední desce obce od 9.6. do 30.6.2014 a na elektronické de ce
obce od 9.6. do 30.6.2014.
Účetní závěrka obce. včetně v' sledku ho podaření za rok 2013,
byla schválena v ZO dne 24.6.2014.
Obec vede běžný účet u Komerční banky a LNB.
Majetek obce je veden na počítači a je roztříděn na základě
měrn ice v souladu
platnou účtovou
vnitroorganizační
osnovou.
-31. 12.
Inventarizace majetku a závazku by la provedena
"2014. Dále byly ověřeny inventurní SOUpl y na výkaz Jč I
samosprávný
ch celku
OÚPO
3-02 Rozvaha územních
a vykazované zů tatky ouh la í na tyto oupisy.
Vzhledem k tomu. že ověřovatelé nerněli možnost zúčastnit e
provádění inventarizace u hmotného majetku obce, nemohou e
vyjádřit k možnosti vzniku inventárních rozdílů v této oblasti.
Kniha došlých faktur je vedena elektronicky.
Kniha odeslaných faktur je vedena elektronicky.
tanovení výše odměn za výkon
Byla provedena kontrola
funkce členů zastupitel tva. Výplata odměn za mě íc říjen až
2014, dle předložených
mzdových
Ii tLI. byla
prosinec
provedena dle stanoven í.
U tarosty obce chybně tanovena výše mě íčni odměn) ve
výši Kč 31.340.--. mělo být mě íčně vypláceno Kč 31.337.--.
U neuvolněných členů za tupitelstva, kromě m ístostarosty, při
skončení funkčního období chybně vypočítána poměrná
t
měsíce říjen na Kč 200.--, mělo být Kč 194.-- .
čá
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Pokladní doklad

Pokladní
doklady
za období duben 2014 mají patřičné
náležito ti, jsou doloženy paragony a j ou shodné se zápi em
v pokladní
knize. Příjmy v hotovo ti probíhají
pokladní
evidencí.

Pokladní kniha (deník)

V základním účetnictví je o pokladně účtováno.
Pokladní knihaje vedena elektronicky.

Příloha rozvahy

Obec

r-----------~--~----r-----------~------------~~-------------předložila

Přílohu

rozvahy

sestavenou

k

--

30.9.

a 3 I. 12.20 14.
Rozvaha

Účetní doklad

Rozvaha za měsíc prosinec 2014 je sestavena.
Závěrka k 31.12.2014
byla přezkoušena v plném rozsahu. Byl
ověřen ou lad tavu účtů vykazovaných v Rozvaze územ n ích
samosprávných
celků (Úč O' PO 3-02) se stavy majetku.
pohledávek a závazků. dle výsledku inventarizace a neby I)
zj i těny nedo tatky.
V ýsledek hospodařen í běžného účetn ího období na účtu 493
vykazuje po zdaněni zisk ve výši Kč 2.168.330.96.
Byly kontrolován
účetní doklady za měsíc duben a .rpen

2014.

Výkaz pro hodnocení plnění
rozpočtu
Výkaz zisku a ztráty

Doklady byly kontrolovány
z hledi ka náležitostí účetních
dokladů, ča ové a věcné souvislosti, zaúčtování a zatřídění
podle rozpočtové skladby.
B I předložen Výkaz o plnění rozpočtu FIN 2-12 sestavený

k 30.9. a 3 I . 12.20 14.
Byl

předložen

výkaz

zisku

a

ztráty

sestavený

k

30.9.

a 3 I. 12.2014.
Smlouvy a další materiály k
přijatým účelovým
dotacím

Smlouvy nájemní

Zápi y zjednání
zastupitel tva včetně
usnesení

Příjmy obce za rok 2014 byly po íleny o následující účelové
dotace:
- od SR na volby do EP ve výši Kč 17.500,--, ÚZ 98348.
Dotace byla čerpána a účtována. obec ještě obdržela dne
27.2.2015 Kč 261,20.
- od SR na volby do enátu a za tupitel tev obcí ve v' i
Kč 27.000,--,
ÚZ 98187. Dotace byla čerpána a proúčtována.
nevyčerpanou část ve výši Kč 4.473,60 obec vrátila dne 22.1.
a 26. I . 2015 poskytovatel i.
1
- od KÚ na ho podaření v le ích ve výši Kč 36.700.--. Dotace
byla čerpána a účtována.
Obec před loži la Nájemn í srn louvu na pronájem neby tových
prostor v č.p. 65 podepsanou dne 2.9.2014. ZO chválilo tuto
smlouvu dne 2.9.2014.
Obec předložila usnesení z jednání za tupitelstva obce ze dne

28. I. 2014 I. 4. 2014, 6. 5.2014,3.6.2014,24.6.2014,2.
2014,7. 10.2014,4.
II. 2014 a 25. II. 2014.
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B. Zjištění ze závěrečného (jednorázového) přezkoumání
Při přezkoumání

hospodaření - Obec Kohoutov

byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky:
Předmět: Zákon Č. 420/2004 b. § 2 od I. 2 pí m. h) účetnictví vedené územním celkem
.:. Právní předpi : Vyhlá ka Č. 270/20 I O b., o inventarizaci majetku a závazků
• .\' 7 odst. 2 - Skutečný
stav nebyl při dokladové
inventuře
ověřen podle
inventarizačních evidencí.
o Kontrolou inventarizace obce provedené k 3 I. 12. 2014 byl zj ištěn
inventurním soupisem a prvotní evidencí u účtů 081 a 082 .
b., o účetnictví,

rozdíl mezi

ve znění pozdějších předpisů

•:.

Právní předpi : Zákon č. 563/1991

•

§ 11 odst. 1 písmo c) - Účetní doklady neob ahovaly peněžní čá tku nebo informaci o
ceně nebo vyjádření množ tví.
o V některých případech došlé dodavatelské faktury neob ahovaly rozpis
pecifikaci prací nebo dodávky.
např. DF 122. DF 118. DF 110 a DF 83.

a

ebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky.
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c. Plnění

opatření

Plnění opatření

k odstranění

a) při přezkoumání

nedostatků

ho podaření

byly zjištěny následující

zjištěných

územního

celku za předchozí

roky

méně závažné chyby a nedostatky:

.:.

Právní předpis: Zákon Č. 42012004
samo právných celků a dobrovolných

b., o přezkoumávání
hospodaření Územních
vazků obcí, ve znění pozdě] ích předpisů

•

,'13 odst. 1 plsm. b)..
ebyla podána pí ernná informace přezkoumávajícímu
orgánu
o přijetí opatření k nápravě chyb a nedo tatků uvedených ve zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření do 15 dnů od projednání závěrečného Účtu. (napraveno)
o Informace byla zaslána dne 16.7.2013, závěrečný účet byl chválen dne 25.6.2013
.. V roce 2014 se tento nedo tatek j iž nevy kytuje .

•:.

Právní předpis: Vyhláška Č. 220/2013 Sb., o požadavcích
závěrek některých vybraných Účetních jednotek

•

,'2

odst.

I .. Účetní závěrka za rok 2012 nebyla

na schvalování

chválena nejpozději

.

Účetních

30.9.2013.

do

(napraveno)
.. Účetní závěrka za rok
•:.

Právní předpi : Zákon

•

§ 30

odst. 7 písmo

2013 byla chválena dnc 24. 6. 2014 .

Č.

56311991

aj .. Inventurní

b.. o Účetnictví. ve znění pozdějších předpi u
oupisy Územního celku neob ahovaly skutečno ti.

které by umožňovaly jednoznačné určení majetku a závazků. (nenapraveno)
o Inventurní
oupisy Účtů 389, 40 I, 403 a 406 neob ahovaly
kutečnosti, které by
umožnily jednoznačně určit majetek na těchto Účtech .
.. Kromě účtu 40 I byly k 31.12.2013 výše uvedené účty doloženy. Účet -W I stále
vykazuje některé nevyja něné položky.

byly zjištěny následující
.:.

závažné chyby a nedostatky:

Právní předpi : Zákon Č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
ve znění pozdějších předpi u

pravidl

ch územních

rozpočtů,

• § J 7 odst. 2, 3 a 5 .. Závěrečný účet neob ahoval stanovené náležitosti. (napraveno)
.. Závěrečný účet za rok 2013 j iž obsahoval tanovené náležitosti .
•:.

Právní předpis: Zákon Č.

•

§ 3

odst.

1 .. Územní

563/1991
celek

b., o účetnictví,

neúčtoval

ve znění pozdějších

o skutečnostech,

předpi

které jsou

ů

předmětem

účetnictví. do období, s nímž tyto kutečnosti
věcně a ča ově ouvi í. (napraveno)
o Obec o některých pohledávkách za vodné není účtováno v období e kterým věcně
a ča ově souvisí a také nejsou k těmto pohledávkám vyhotovovány
předpis).
o
apř. OČ 6173 a 6184 nej ou vyhotovoveny předpisy. O 6137 a 6140 příjem za
vodné za období 7 .. 12/2012, respektive 2.5.2012 do 13.5.2013. rovněž je
účtováno přímo do výnosu v době platby, není vyhotoven předpis.
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- V roce 2014 e tento nedostatek je tě Vy k) toval. V roce 2015 obec vyhotov i la
předpi n) seznam pohledávek za vodným od občanů,
který předložila a dne 31.3.2015
zaúčtovala předpis ve prospěch účtu 602.
b) při dílčím přezkoumání
byly zjištěny

následující

Předmět: Zákon
.:.

•

Č.

méně závažné chyby a nedostatky:

42012004 Sb. § 2 od t. I pí m. a) plnění přfjmu

a V) daju rozpočtu včetnč

peněžních operací, týkajících
e rozpočtových prostředků
Právní předpi : Zákon Č. 250/2000
b., o rozpočtových pravidlech
ve znění pozdějších předpisů

§ -I odst. -I. 5 - Při chvalování

rozpočtu

územních rozpočtu.

nebylo uvedeno. zda je rozpočet schválen

jako vyrovnaný, přebytkový nebo schodkový. (napraveno)
o za při schválení rozpočtu na rok 2014 neuvedlo, že tento je schválen jako
schodkový,
dále neuvedlo, že chodek rozpočtového
ho podaření bude kryt
přebytkem z minulých let.
- Rozpočet na rok 2015 již za schválilo jako schodkový,
ve výši
přfjmů
Kč
4.507.920,-- a ve výši výdajů Kč 9.082.656,--.
chodek rozpočtového
hospodařen í ve výši 4.574.736,-- je kry t přebytkem
z Il1 inu lých let.

Předmět: Zákon
.:.

•

Č. 420/2004
b. § 2 odst. 2 pí rn. h) účetnictví vedené územním celkem
Právní předpi : Č ' S 70 I - 710 (S 36 odst. I zákona o účetnictví)

O/ - Jzemní celek nedodržel zá ady účto ání. (napraveno)
Kontrolou návaznosti výkazu FI
2-12 a výkazu zisku a ztráty estavených k
30.9.2014 byly zjištěny rozdíly u některých nákladových účtů v návazno ti na
výdaje obce.
arnátkovou
kontrolou
návaznosti
výše
u edených
ýkazů
e tavených
k
31.12.2014 bylo zj i štěno, že tento nedo tatek se j iž nevyskytuje.

(:ÚS
o

byly zjištěny

následující

závažné chyby a nedostatky:

.:.

Zákon Č. 420/2004
b. § 2 od t. 2 písmo a) nakládání a ho podaření
majetkem ve
vla tnictví územního celku
Právní předpi : Zákon Č. 128/2000
b.. o obcích, ve znění pozdějších předpi

•

,~.39 ods/o

Předmět:

I

•••
•

r

ů

/ - Záměr obce pronajmout nerno ito t nebyl zveřejněn na úřední de ce po
dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu obce. (na praveno)
o Zárn r pronájmu nebytový pro tor nebyl zveřejněn na úředních de kách obce .
- Obec neplatnou mlouvu
pověděla. záměr pronájmu byl po dobu tano enou
zákonem vhodným způsobem zveřejněn na úřední de ce ob e a dne
18.12.2014 uzavřena nová nájemní mlouva účinná od 1.1.2015.
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D. Závěr
I. Při přezkoumání
byly zjištěny

hospodaření

- za rok 2014

- Obee Kohoutov

(§10 odst. 3 písmo b) zákona

méně závažné chyby a nedostatky

Č.

42012004

b.):
Předmět: Zákon Č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písmo h) účetnictví vedené územním celkem
.:. Právní předpi : Vyhláška Č. 270/20 I O Sb., o inventarizaci majetku a závazků

•

2 kutečný
tav nebyl při dokladové
inventuře
ověřen podle
inventarizačních evidencí.
o Kontrolou inventarizace
bce provedené"
31.12.2014
byl zjištěn rozdíl mezi
inventurním soupisem a prvotní evidencí u úČtLI 081 a 082 .

•:.

Právní předpi : Zákon

•

.\"/1

.~' 7 odst.

Č.

563/1991

·b.• O účetnictví,

ve znění pozdějších předpisu

odst, 1písmo L) - 'četní doklad
neob ahovaly peněžní částku nebo informaci
ceně nebo vyjádření množství.
o V některých případech došlé dodavatel ké faktury neobsahovaly
rozpis
pecifikaci prací nebo dodávky. např. DF 122, DF 118, DF 110 a DF 83.

byly zjištěny

závažné chyby a nedostatky

o
a

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

eS
•

neodstranění nedostatků zjištěných

II. Při přezkoumání

hospodaření

e neuvádí žádná rizika

Hl. Při přezkoumání
Byly zjištěny

dle:

při přezkoumání

- Obec Kohoutov

za předcházející

roky

- za rok 2014

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

hospodaření

10 od

- Obec Kohoutov

- za rok 2014

t. 4 písmo b) ná ledující ukazatele:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku

2,23 %

b) podíl závazků

3,10 %

na rozpočtu územního celku

c) podíl za taveného majetku na celkovém
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IV. Ostatní

Kohoutov,

dělení pro přezkoumávaný

1'- If.

dne

Jména a podpi y kontrolorů
větlana

územní celek

Krajský úřad
Krá'ovéhradeck~hu

20((

@ odbor ekonol1ll<.ky
oddělenf metodiky d kontroly

zúčastněných

na přezkoumání

hospodaření:

Hrivňáková

~~
/~.::

kontrolor [10\ ěřený řizcním

Markéta

.
kraic

přezkoumáni

.
.....

::--c::- r /'

<~

podpis kontrolora
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Tato zpráva o vÝsledku přezkoumání:
je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání ho podaření. a je možno ke zjištěni
v ní
uvedené podat písemné
tanovi ko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání zpráv)
kontrolorovi
pověřenému řízením přezkoumání. Konečným zněním zprávy se stává.
tento návrh okamžikem
marného uplynutí
lhůty
tanovené v
6 od t. I písmo d)
zákona Č. 420/2004 Sb., k podání pí emného
tanovi ka kontrolorovi
pověřenému
řízením přezkoumání. Kontrolor pověřený řízením přezkoumání může v odůvodněném
případě stanovit lhůtu delší.
ob ahem zpráv o vý ledku přezkoumání hospodaření Kohoutovo
počtu 9 stran byl
eznámen ajejí stejnopi převzal Ing. Ladi lav Grega
V kontrolovaném
období
územní
celek
dle prohlášení
statutárního
zá tupce
neprovozo al žádnou hospodář kou činnost, nerná zřízeny peněžní fondy. nevložil
žádné peněžité
či nepeněžité
vklady do prá nických o ob, neobdržel žádné dotace
z národního fondu. nehospodařil s majetkem státu. neručil za závazky jiných o ob.
neuzavřel
měnnou,
zá tavn í srn louvu. sm louvu o družen í peněžních pro tředků a
majetkových
hodnot.
rnlouvu O úvěru ani neho podaři I
jiným i cizím i zdroj i.
nerealizoval žádnou akci. která by měla povahu veřejné zakázky ve srny lu zákona Č.
137/2006 Sb .. nepořídil ani neprodal žádný finanční majetek.

Poučení:
Územní celek je ve smyslu u tanovení § 13 odst. I písmo b) zákona Č. 420/2004 Sb ..
povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o
v' ledku
přezkoumání
hospodaření
a
podat
o
tom
písemnou
informaci
přezkoumávajícimu
orgánu. a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy polu
se závěrečným účtem v orgánech územního celku.
zemní celek je dále ve my lu u tanovení
13 od t. 2 zákona Č. 420/2004
b.. povin n
v informacích podle ustanovení § 13 od t. I písmo b) téhož zákona uvé t lhůtu. ve které
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podá příslušnému
opatření a v této

přezkoumávajícímu
orgánu pí ernnou zprávu o plnění přijatých
lhůtě pří lušnému přezkournávajicirnu
orgánu uvedenou zprávu zaslat.

Nesplněním
těchto povinno tí e územní celek dopustí
právního deliktu
p dle
ustanovení § 14 odst. I pí m. b) a c) zákona Č. 420/2004
b. a za to e uloží úze
ímu
celku podle u tanovení § 14 od t. 2 zákona Č. 420/2004
b. pokuta do vý
0.00000

Kč.

Ing. Ladislav
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