
/ Krajský úřad Kraje Vysočina
odbor kontroly

ŽiŽkova 57, 587 33 Jih|ava
Stejnopis č.: /

Č.1': xu.lt 4164912017 Ko

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Zatec

se síd|em Žatec 25, 588 62 Urbanov, tČo: 00374237
za rok 20'16

Přezkoumání hospodaření za rok 2016 by|o zahájeno písemným oznámením doručeným
Územnímu ce|ku dne 19. května 2017 pod|e s 5 odst. 3 zákona č,.420|2004sb.,
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných ce|ků a dobrovo|ných svazků obcí
(dá|e jen zákon o přezkoumávání hospodaření). Přezkoumání by|o provedeno dne 8. června
2017 jako jednorázové přezkoumání na zák|adě Žádosti obce v sou|adu s $ 4 zákona
o přezkoumávání hospodaření. Pos|edním kontro|ním úkonem ve smys|u $ 12 odst. 1 písm.
g) zákona č. 255|2012 Sb.' o kontro|e by|o vrácení podk|adů vyŽádaných k přezkoumání
dne 8. června 2017.

M ísto provedení přezkoumání: obec Žatec

Žatec 25

588 62 Urbanov

Přezkoumání vykona!i:

- kontro|or pověřený řízením přezkoumání:
pověření číslo: 201 650841 42_10

Podk|ady předložili:

Ing. Radomír TomandI

Petr Máca - starosta

Věra Michá|ková - účetní

Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v $ 2 odst. 1 a 2 zákona
o přezkoumávání hospodaření. Přezkoumání hospodaření by|o provedeno výběrovým
způsobem s oh|edem na významnost jednot|ivých skutečnostÍ pod|e předmětu a obsahu
přezkoumání. Při posuzování jednot|ivých právních úkonů se vychází ze znění právních
předpisů p|atných ke dni uskutečněnítohoto úkonu.

tel.: 564 602707, fax: 564 602434, e-mail: posta@kr-vysocina.cz, Internet: www.kr-vysocina.cz
|Čo: zosgozag, ID datové schránky: ksab3eu



A. VÝsledek přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření obce Žatec byty zjištěny nás|edující chyby a nedostatky.

Předmět: Zákon č. 42012004 Sb' s 2 odst. 1 písm. a) p|nění příjmů a výdajů rozpočtu včetně
peněŽních operací, týkajících se rozpočtových prostředků

Právní předpis: Zákon č.32012001 Sb., o finanční kontro|e, ve znění pozdějších předpisů

$ 22 odst. 3 - obec nepřed|oŽila kraji ročnízprávu o výs|edcích finančních kontro| v termínu
stanoveném v $ 33 odst. 6 Vyh|ášky č' 416/2004 Sb.
obec nepřed|oŽi|a Krajskému Úřadu Kraje Vysočina roční zprávu o výs|edcích financních
kontrol za rok2015

Předmět: Zákon č' 420|2004 sb. s 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem

Právní předpis: Vyh|áška č,. 41012009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní
jednotky, ve znění pozdějších předpisů

s 33 - Územní ce|ek nedodrŽe| obsahové vymezení po|oŽky výkazu zisku a ztráty ''Nák|ady z
činnosti',.
obec neúčtova|a o opravných po|oŽkách k majetku na účet 558 - Nák|ady z drobného
d|ouhodobého majetku. Z rozpočtové po|oŽky 5137 . Drobný hmotný d|ouhodobý majetek by|

uskutečněn nákup ve výši 12.480,- Kě, nakoupený majetek by| zapsán do majetkové
evidence na účet 028 - Drobný d|ouhodobý hmotný majetek' a|e na nák|adový Účet neby|o
účtováno.

Předmět: Zákon č. 42012004 sb. s 2 odst. 1 písm. a) p|nění příjmů a výdajů rozpočtu vcetně
peněŽních operací, týkajících se rozpočtových prostředků

Právní předpis: Zákon č. 42012004 sb., o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných ce|ků a dobrovo|ných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisŮ

$ 4 odst. 1 - K 30' 6. neby|o poŽádáno o přezkoumání hospodaření, resp. neby| oznámen
záměr zadat přezkoum án í hospoda řen í aud itorovi'
obec požáda|a o přezkoumání hospodaření obce za rok2016 aŽ dne 29. 7.2016. Neby| tak
dodrŽen termín podání Žádosti do 30. 6' 2016 stanovený v S 4 odst. 1 zákona 42012004 sb,

B. Písemnosti vvužité při přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření obce Žatec byly vyuŽity následující písemnosti:

Kniha doš|ých faktur - faktury doš|é evidované v knize faktur k 31. 12. 2016 pod poř. č. 1
aŽ84
Pok|adní kniha - se stavem k 31' 12.2016, zůstatek hotovosti 0 Kč
Pok|adní dok|ady - pok|adní dok|ady za měsíc březen 2016, čísla dok|adů P21 aŽP 44 aY 5
ažY 12'

- pok|adnídok|ady za měsíc prosinec 2016, čís|a dok|adŮv 44 aŽ V 58
odměňování č|enů zastupite|stva - za měsíc červen 2016,
Účtovy rozvrh - za rok 2016 sestaven V ana|ytickém č|enění rozpočtových po|oŽek
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lnventurní soupisy majetku a závazkŮ - inventarizace k 31. 12. 2016

. fJí:"'i:",.ilH f:::3^' :"ll;"'!lu, 2o1 6
Návrh rozpočtu - návrh rozpočtu obce na rok 2016 by| zveřejněn na úředních deskách
obce od 4.1. do3.2.2016
Yýkaz pro hodnocenÍ p|nění rozpočtu - se stavem k 31. 12.2016
Yýkaz zisku a ztráty - se stavem k 31. 12.2016
Rozvaha - se stavem k 31. 12.2015 a k 31.12.2016
PřÍ|oha rozvahy. se stavem k 3,1. ,12.2016

Bankovní výpisy - účet u KB, zůstatek 4.974.828,93 Kč
- Účet u Sparkasse, zůstatek 53.183,29 Kč
. Účet u CNB, zůstatek 303.537'87 Kč

Závěrecný účet - návrh závěrečného účtu obce za rok2015 by| zveřejněn spo|u se Zprávou
o výs|edku přezkoumání hospodaření obce za rok2015 na úředních deskách obce od 16' 5.
do 1 . 6. 2016 a by| projednán a schvá|en v zastupite|stvu obce dne 1. 6' 2016
Sm|ouvy o převodu majetku . kupní sm|ouva o prodeji a nákupu pozemků ze dne 4. 1.2016.
Záměr prodeje zveřejněn od 2. 11. do 4. 12' 2015, právní účinky vk|adu do katastru
nemovitostí dne 27 . 1. 2016.
Pravid|a rozpočtového provizoria - pravid|a rozpočtového provizoria pro rok 2016 by|a
stanovena v zastupitelstvu obce dne 2. 12.2015
Zápisy zjednánízastupite|stvavčetněusnesení -zedne2. 12.2015azedne6' 1.,3.2.,9.
3., 6. 4., 4. 5., 1. 6., 13. 7.,7 . 9., 12. 10., 3. 11. a 8. 12. 2016
Schvá|ený rozpočet - rozpočet obce na rok 2016 by| projednán a schvá|en v zastupite|stvu
obce dne 3.2.2016
Zápisy z jednání výborů - kontro|ní výbor ze dne 6. 1., 6' 4', 13.7 , a 30. 9' 2016

- finanční výbor ze dne 6. 1', 6. 4.' 13.7. a 12. 10.2016
Účetní závěrka - účetní závěrka obce za rok 2015 by|a projednán a schvá|ena
dne 1.6.2016
Evidence pop|atků - k 31. 12.2016, pop|atky za svoz komuná|ního odpadu, za psy a vodné.
Účetni dok|ady - dok|ady k výpisu z účtu za měsíc březen 2016, dok|ady za měsíc prosinec
2016
Evidence majetku - přírůstky a Úbytky majetku v návaznosti na výdaje z rozpočtových
po|oŽek se stavem k 31' 12. 2016

C. Plnění opatření přiiatÝch k nápravě chvb a nedostatků

Při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby
a nedostatky nebo tyto nedostatky jlž byly napraveny.

Při dílčím přezkoumání za rok 2016: dí|čí přezkoumání hospodaťení za rok 2016 neby|o
provedeno.

D. Závěr

l' Při přezkoumání hospodaření obce Žatec za rok 2016

by!y zjištěny chyby a nedostatky
uvedené v ustanovení s 10 odst. 3 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření. a to

Nedostatky, spočívající v porušení povinností územního ce|ku stanovených zvláštními
právními předpisy

- K 30. 6. nebylo požádáno o přezkoumání hospodaření, resp' nebyl oznámen záměr
zadat přezkoumání hospodaření auditorovi. (porušení povinnosti)
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byIy zjištěny chyby a nedostatky,
které nemaií závaŽnost nedostatků uvedených v $'10 odst.3 písm. c) zákona
o přezkoumávání hospodaření, a to:

- obec nepředložila kraji roční zprávu o výsledcích finančních kontrol v termínu
stanoveném v $ 33 odsÍ. 6 Vyhlášky č. 416/2004 sb.

- Územní celek nedodňet obsahové vymezení položky výkazu zisku a ztráty ,,Náklady z
činnosti,,.

ll. Rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která mohou mít
negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:

Při přezkoumání hospodaření za rok 2016 neby|a zjištěna rizika vyp|ývající z chyb
uvedených v části D. |. této zprávy, která by moh|a mít negativní dopad na hospodaření
územního ce|ku v budoucnosti.

ll!. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

Zatec8. června2017 l,ii:ij\j${..\, t.jF',\Ir

Za Kra1ský úřad Kraje Vysočina n'..'l..li.':;...?:.'.* .

t r,t rrr:r i,:, 5:ii'j:l lt;,t,:.,,
.t ?,

Ing' Radomír Tomand|

kontrolor pověřený řízením přezkoumáni podpis kontro|ora pověřeného řÍzením přezkoumání

Poměrový ukazate|

Podí| poh|edávek na rozpočtu

Hodnota ukazatele

0%

Podí| závazků na rozpočtu 0,59 7o

0,00 7o

0.08 %

0,00 %

Podí| zastaveného majetku na ce|kovém majetku

Podí| cizích zdrojů k ce|kovým aktivům

Ukazate| dIuhové sIuŽby

Podí| provoznÍho salda k běŽným příjmům 71,33 0/o

Ukazatel likvidity 544,56
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Uzemní ce|ek má na základě $ 7 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření právo
doručit kontro|orovi pověřenému řízením přezkoumání písemné stanovisko k návrhu zprávy
o výs|edku přezkoumání hospodaření a poŽadovat jeho přiloŽení ke zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření, a to do 15 dnů ode dne předání návrhu této zprávy.

Tato zpráva o výs|edku přezkoumání hospodařeníje současně návrhem zprávy o výs|edku
přezkoumání hospodaření, přičemŽ konečným zněním Se stává okamŽikem marného
up|ynutí |hůty stanovené v $ 6 odst' 1 písm. d) zákona o přezkoumávání hospodaření,
k podání písemného stanoviska kontro|orovi pověřenému řízenÍm přezkoumání nebo
okamŽikem vzdání se práva podat písemné stanovisko územního ce|ku.

Zpráva o výs|edku přezkoumání hospodaření by|a v sou|adu s ustanovením $ 11 zákona
o přezkoumávání hospodaření projednána a jeden výtisk převza| starosta obce Žatec s tím,
Že se vzdává práva podat písemné stanovisko územního ce|ku d|e $ 7 písm' c) zákona o
přezkoumáván í hospodaření.

Dne 8. června 2017

Petr Máca

starosta

Poučení

Územní samosprávný ce|ek je pod|e $ 13 odst' 1 písm. b) zákona o přezkoumávání hospodaření pov|nen
přís|ušnému přezkoumávajícÍmu orgánu tj. Krajskému Úřadu Kraje Vysočina, odboru kontro|y, nejpozději
do 15dnů po projednání této zprávy spo|u se závěrečným účtem v orgánech územního ce|ku podat písemnou
informaci o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě.

Územní samosprávný ce|ek je dá|e povinen uvést v informaci lhůtu, ve které podá písemnou zprávu o p|nění
přijatých opatření a v této |hůtě ji krajskému Úřadu zas|at ($ 13 odst. 2 zákona o přezkoumávání hospodařenÍ).

Za nepřijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výs|edku přezkoumánÍ hospodaření
nebo za nesplnění výše uvedených povinnostÍ se územnÍmu samosprávnému ce|ku u|oŽí d|e ustanovení $ 14
odst. 1 písm. b) a c) zákona o přezkoumávání hospodaření pokuta za správní de|ikt aŽ do výše 50.000 Kě
v kaŽdém jednot|ivém případě.

Rozdělovník:

Stejnopis Počet výtisků Předáno Převzal

1 1x obec Žatec Petr Máca

z 1x Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
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