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Krajsky urad Usteckého kraje

Velká Hradební 3118148,400 02 Ustí nad Labem
odbor kontroly

Evidenční číslo: 1789|2010/KUUK
Jednacíčís|o.; 72lKoN/2009

Stejnopis č. 1

ZPRAVA
o vfsledku pÍezkoumání hospodaňení

obec Nepomyš| , lČ: 00265284
za rok 2009

Zpráva o vysledku prezkoumání hospodarení byla Vypracována na zák|adě Zápisu z dílčího
pŤezkoumání hospodaÍení a na zák|adě vfs|edku konečného pŤezkoumání
hospodaŤení.

PŤezkoumání se uskutečni|o ve dnech:

- 26.10.2009
- 24.2.2010

na zák|adě zákona č' 42al2004 Sb., o prezkoumávání hospodarení uzemních Samo.
správnfch ce|kťt a dobrovo|nyich svazku obcí'

PŤezkoumání proběh|o v obci Nepomyšl se síd|em Nepomyš| 82, 439 71 Nepomyš|.

PŤezkoumání vykona|y:

- B|anka Vašatová . kontrolor pověreny ťÍzením prezkoumání
. llona Smítková - kontro|or

Zástupci uzemního samosprávného ce|ku:
. Josef Lněníček - starosta
. Renata Morávková . četní



A. PĚezkoumané písemnosti

Pťi prezkoumání hospodarení ÚSC Nepomyš| bylo postupováno dle S 2 a $ 3 zákona č.
42U2A04 Sb.

l. Vfběrovym zpťrsobem byly prověÍovány následující písemnosti:

Druh písemnosti Popis písemnosti

Návrh rozpočtu zverejněn v sou|adu s $ 11 zákona č. 250|2000 sb', ve znění
pozděiších predpis , a schvá|en ZM dne 29,12,2008

Rozpočtová opatrení rozpočtové opatren
rozpočtové opatren
rozpočtové opatren
rozpoctové opatren
rozpočtové opatren

č' 1 schvá|eno ZM dne 27.2.2009
c, 2 - 6 schváleno ZM dne 24'4.2009
č.7 -13 schváleno ZM dne 28'8.2009
C, 14 - 15 schvá|eno ZM dne 30.9'2009
č. 16 . 25 schvá|eno ZM dne 29,12,2009

Rozpočtovv vtihled zpracován na rokv 20a7 . 2009 a da|ší na rokv 2009 - 2011
Schvá|enÝ rozpočet do vvkazu F|N 2-12 M porízen Ve shodnvch částkách
Závěrečnf čet zverejněn v sou|adu s s 17 zákona c,25012000 Sb', ve znění

pozdějších predpisťt, schvá|en ZM dne 26,6.2009 vcetně zprávy o
vysledku prezkoumání hospodarení s vyjádrením souhlasu s
celoročním hospodarením bez vvhrad

Bankovní vlpis k 30.9.2009 a k 31.12,2009 odsouh|aseníz statkťt bankovních učtťt
na SÚ 231 - zBÚ

Dohoda o hmotné
odpovědnosti

uzavťena s Účetní dne 2.3'1992 na vedení pok|adny

Faktura vyběrovlm zp sobem kontro|a prijatfch faktur za záťí a prosinec 2009
a 3 vvdan.Ích faktur k 30'9'2009

lnventurní soupis
majetku a závazkŮ

k 31' 12'2009 (príkaz starosty k provedení inventarizace majetku a
závazkŮ ze dne 14.12'2009 , h|avní inventarizační zápis ze dne
22.1 2009)

Kniha došl ch faktur k 30.9.2009 a k 31.12.2A09
Kniha odeslanlch
faktur

k 30.9.2009 a k 31.12.2009

odměnování členťl
zastupitelstva

vfběrov1im zpusobem ověreno stanovení vfše odměn pod|e vládního
naťízení č,, 2012009 Sb. uvo|něného starosty, neuvolněného
místostarosty, predsedy finančního vyboru a členaZM podle
mzdovych |istu k 30.9.2009 a k 31 . 12'2009. V!še odměn
neuvolněnlch zastupitelu by|a schválen a ZM dne 30. 1 '2a09
s učinností od 1,2.2009.

Pokladní doklad vlběrovlm zpťrsobem kontro|a pok|adních dokladŮ za zárí 2009 a za
prosinec 2009

Pok|adní kniha
(deník)

k 30.9.2009 a k 31'12'2009 ověrení stavu pokladny na SU 261 .
Pokladna a poloŽku 5182 - Zá|ohy v|astní pokladně, pok|adní |imit
schvá|en ZM dne 27 '3,2009 ze 100 tis. navyšen na 200 tis.

Prí|oha rozvahv k 30.9.2009 a k 31.12.20A9
Rozvaha k 30.9.2009 k 31.12.2009
Učetní doklad vfběrovfm zpťlsobem kontrola četních vnitrních dok|adťr za zá|i

2009 a za prosinec 2009
Učtovri rozvrh pro rok 2009
Vykaz pro hodnocení
plnění rozpočtu

k 30.9.2009 a k 31j22009
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Dohody o pracovní
činnosti

vyběrovfm zpťlsobem 2 dohody o pracovní činnosti

Dohody o provedení
Dráce

vfběrovym zpťlsobem 3 dohody o provedení práce

Sm|ouvy a dalši
materiály k prijatlm
uče|ovfm dotacím

k 30.9.2009 a k 31.12.2a09 kontrola učelovfch prostredkŮ z h|ediska
označení Úz v učetnictví:
- 9B34B vo|by do Evropského par|amentu
- 13234 aktivní po|itika zaměstnanosti z ESF
- 14008 Czech Point
- 101 z KUÚK investiční dotace ve vfši 277 oao,. Kč, která neby|a k

30'9'2009 pripsána na učet obce, pouze uskutečněny vyidaje ve vfši
277 000,- Kč označen e Úz 1o1 , dotaci obec obdrŽe|a dne
2'12'2009 po predloŽení závěrečné zprávy (vyučtování dotace)

- 14004 dotace rÚÚr na vfdaje pro JSDH
Smlouvy o dílo Sm|ouva o dílo c. 14109 ze dne 15,7 '2009 uzavrena s firmou JiĚí

Polukoška - KRYTo Krásn! Dvur na akci ''Rekonstrukce stťechy čp.
B2'', cena dí|a včetně DPH ve vyši 427 467'70 Kč

Smlouvy o prijetí
uvěru

z roku 2006 na akci vodovod Nepomyšl, z statek nezaplaceného
uvěru je k 30.9.2009 ve v!ši 3 620 400,. Kč, k 31,12.2009 ve v!ši
3 541 700,- Kč

Zverejněné záměry o
nakládání s
maietkem

ověreno na príkladu zverejnění záměru prodeje p p č. 7115 o vfměre
477 m2 a p.p č. 355/1 o vyměre 204 m2k' u' Dvérce a p.p.č' 89 o
yyllělq 16 m2 k.u' Dvérce včetně kupních smluv o prodeii pozemkťr

Dokumentace
k veiejnym
zakázkám

obec uskutečni|a vfběrové ťízení na veťejnou zakázku ma|ého
rozsahu na akci: Rekonstrukce strechy cp' 82 v Nepomyš|i na budově
Úradu městyse

Vnitrní predpis a
směrnice

vnitrní směrnice k zajištěnÍ realizace zákona c. 563/1991 Sb', o
učetnictví, azákona č. 320|2001 Sb', o finanční kontrote ve verejné
správě, ve znění pozdějších predpisťr

VlsIedky externích
kontrol

. Protoko| z Uradu práce v Lounech ze dne g. 11.2aa9 bez zjištění
nedostatkťr

- Zpráva Finančního uradu v Lounech ze dne 22.10'2009 o kontrole
státní dotace na vodovod v Nepomyš|i z období 2006 . 2009 bez
zjištění porušení rozpočtové kázně

Zápisy z jednání
zastupitelstva včetně
usnesení

ze dne 29.12.2008, 30. 1 ., 27 .2., 27 .3., 24.4. 29.5., 2G.6., 28.8., ZS.g.,
30. 1 0., 27 .11 . a 29.12.20A9

Finanční a kontro|ní
v!bor

zápisy z jednání finančního vfborU ze dne 24'2., 21.9.2009
zápisy z jednání kontrolního vlboru ze dne 30. 1.,27.2,,24,4',29'5 a
30.1 1 .2009

||. Zástupce USC Nepomyšl proh|ašuje, že:

. obec má zastavenf majetek,

. obec nemá zrízena věcná biemena,
o obec uskutečni|a vfběrové ťízení na verejnou zakázku malého rozsahu,
. obec nesdruŽuje prostťedky,
. obec neprovozuje hospodárskou činnost
. obec není zrizovatelem príspěvkové organizace,
. obec není zrizovate|em organizační s|oŽky,
. obec neobdrŽe|a Žádné prostredky z Národního fondu aní ze zahraničí,
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. obec má majetkovou učast na podnikáníjinych osob (majetkov podíl na Sk|ádce
Vrbička s.r'o' Podboťany),

. obec nehospodarí s majetkem státu'

B,Aištění z konečného dí|čího pÍezkoumání

Pri prezkoumání hospodarení ÚSC Nepomyšl

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

c. P|nění opatňení k odstranění nedostatkri zjištěnych

a) pri pňezkoumání hospodaŤení zemního ceIku za minu|é roky

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) pri dílčím pÍezkoumání za rak 2009

neby|y zjištěny chyby a nedostatky.

D. Závěr

|. PÍi pÍezkoumání hospodaÍení Úsc Nepomyš| za rok 2009

neby|y zjištěny chyby a nedostatky (s 10 odst' 3 písm. a) zákonač,.42012004 sb.)

|l. PÍi pÍezkoumání hospodaŤení Úsc Nepomyš| za rok 2oo9

nebyla zjištěna rizika d|e $ 10 odst. 4 písm. a) zákona č,.42al2004 sb.

l||. PŤi pÍezkoumání hospodaÍení Usc Nepomyš| za rok 2009

by|y zjištěny d|e $ í0 odst.4 písm' b) zákonaě.42012004 Sb. následující podí|y:

a) podíl pohledávek na rozpočtu uzemního ce|ku 3,85 o/o

b) podíl závazkŮ na rozpočtu uzemního ce|ku 0,26 o/o

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku uzemního celku 1,58 o/o
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Nepomyš| dne 24.2,2010

Podpisy kontroIorŮ:

B|anka Vašatová

kontro|or pověňen y ťízením prezkoumán í

||ona Smítková

kontrolor
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S obsahem zpráVy o vfsledku prezkoumání hospodarení Úsc Nepomyš| o počtu 5
stran byl seznámen a jeho stejnopis číslo 1 obdrŽel

Dne: 24.2.2UA

',. lr

starosta " -'i'.r

Poznámka:

Územní ce|ek je ve smyslu ustanovení $ 13 odst. 1 písm. b) zákona č' 42al2OO4 Sb',povinen pĚijmout opatrení k nápravě chyb a nedostatkŮ uvedenlctr u této zprávě o vfsledkuprezkoumání h9s'qoqli"lí a podat o tom písemnou informaci prislušném prezkoumáva;icímu
orgánu (Krajsk! Úrad Usteckého kraje, odbor kontro|y, Velká Hradebn | 3118l4B,4oa ož Ú'iinad Labem), a to nejpozději do 15 dnŮ po projednání této zprávy spo|u se závěrečnym
Účtem v orgánech uzemního celku.

Územní ce|ek je dá|e Ve smyslu ustanovení $ 13 odst. 2 zákona c.42Ol2oo4 Sb.,povinen v ínformacích pod|e ustanovení $ 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést |hŮtu,ve které podá prís|uŠnemu prezkoumávajícímu o19ánu písemnou zprávu o p|nění prijaty7ch
opatrení a v této |hťJtě príslušnému prezkoumáva;íčímu orgánu uvedánou zprávu zaslai.

Za nesplnění těchto povinností |ze uloŽit uzemnímu celku d|e ustanovení s 14 písm.
f), g), h) zákona č' 42al20o4 sb', porádkové pokuty aŽ do v!še 50 oo0 Kč'

Rozdě|ovník :

Stejnopis Počet vlitiskti PÍedáno Pievzal
1 1 Městys NepomyŠl Josef Lněníček

2 1
KU UK

oddě|ení PHo
Blanka Vašatová
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