
Kraj ky rad Usteckóho kraje
Velká Hradební 3118148, 400 02 Ustí nad Labem
odbor kontroly

Datum: 16. duben 2019
Spisováznačka: 687/KON/2018
Číslo jednací: 687/KoN/2018
JlD; 7076l2019lKUUK

Počet listťt/p íloh: 7l0

Stejnopis č, 1

zpRÁvA o \físLEDKu pŘEzKouMÁNí HospoDnŘení
obce Michalovice, lČ: 00526410,

zA RoK 2018

Zpráva o v sledku p ezkoumání hospoda ení byla vypracovánanazákladě Zápisu zdílčího
p ezkoumání hospoda ení a na základě v sledku konečného p ezkoumání hospoda ení,

P ezkoumání hospoda ení bylo zahájeno doručením oznámenídne 7.9.2018,

P ezkoumání se uskutečnilo v obci Michalovice se sídlem Michalovice 44, 412 01 Litomě ice
ve dnech:
- 9.,t0.2018
- 16.4.2019

na základě 42 zákona č. 12812000 Sb., o obcích.

P ezkoumání vykonala kontrolní skupina:

Dílčí p ezkoumání dne 9.10.2Q18:

- lng, Michaela Puch ová - kontrolorka pově ená ízením p ezkoumání
- lng. Pavel Kouteckyi - kontrolorka

Konečné p ezkoumánídne 16.4.2O19.

- lng. Michaela Puch ová - kontrolorka pově ená ízením p ezkoumání
- lng.Valerie Šebestová - kontrolorka

Zástupci rizemního samosprávného celku.

- Bc. Hana Krejčová - starostka
- lng. Petra Valentová - četní



P edmět p ezkoumání hospoda ení

P edmětem p ezkoumáníjsou ridaje o ročním hospoda ení rizemního celku, tvo ící součást
závěrečného ričtu podle 17 odst. 2 a 3 zákona č,25012000 Sb., o rozpočtovyich pravidlech
zemních rozpočtťt, ve znění pozdějších p edpisťr, a to v souladu s 2 odst. 1 zákona

č.42012004 Sb., o p ezkoumávání hospoda ení rjzemních samosprávn ch celkťt
a dobrovolnyich svazkťr obcí, ve znění pozdějších p edpisťr, (dále jen ,,zákon č. 42Ol20O4
Sb."):

a) plnění p íjmťr a vyidajťr rozpočtu včetně peněžních operací, tl kajících se rozpoČtov ch
prost edkťr,

b) finanční operace, t kající se tvorby a použití peněžních fondťr,
c) náklady a vi nosy podnikatelské činnosti tjtzemního celku,
d) peněžní operace, t kající se sdruženl ch prost edk vynakládan ch na základě smlouvy

mezi dvěma a více ťrzemními celky, anebo na základé smlouvy s jin mi právnick mi nebo
fyzick mi osobami,

e) finančníoperace, t kajícíse cizích zdrojťr ve smyslu právních p edpisťt o r]četnictví,

0 hospoda ení a nakládání s prost edky poskytnuti mi z Národního fondu a s dalšími
prost edky ze zahraničí poskytnut mi na základé mezinárodních smluv,

g) vytičtování a vypo ádánífinančních vztahťr ke státnímu rozpočtu, k rozpočtťrm kraj ,

k rozpočtťrm obcí, k jinl m rozpočt m, ke státním fondťrm a k dalším osobám.

P edmětem p ezkoumání dále je dle 2 odst. 2zákona č.42012004 Sb.,,

a) nakládání a hospoda enís majetkem ve vlastnictví zemního celku,
b) nakládání a hospoda enís majetkem státu, s nímž hospoda í zemní celek,
c) zadávání a uskutečňováníve ejn ch zakázek, s v jimkou rlkon a postupťt

p ezkouman ch orgánem dohledu podle zvláštního právního p edpisu,
d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
e) ručení za závazky fyzick ch a právnick ch osob,
f) zastavování movit ch a nemovit ch věcíve prospěch t etích osob,
g) zizování věcn ch b emen k majetku územního celku,
h) četnictvívedené územním celkem,
i) ově ení poměru dluhu rjzemního celku k prťrměru jeho p íjm za posledni

4 rozpočtové roky podle právního p edpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

Hlediska p ezkoumání hospoda ení

P edmět p ezkoumáníse podle ustanovení 3 zákona č.42012004 Sb. ově uje z hlediska:

a) dodržování povinnostístanovenyich zvláštními právními p edpisy, zejména p edpisy
o finančním hospoda ení územních celkťi, o hospoda enís jejich majetkem, o rjčetnictvía
o odměňování,

b) souladu hospoda ení s finančními prost edky ve srovnání s rozpočtem,
c) dodržení ričelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční vyipomoci a podmínek jejich

použití,
d) věcné a formální správnosti doklad o p ezkoumávanyich operacích.
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A. P ezkoumané písemnosti

l. V}iběrovym způsobem by|y prověrovány následující písemnosti:

Druh písemnosti Popis písemnosti

Návrh rozpočtu Zve ejněn v souladu s 11 zákona č. 25012000 Sb., o rozpočtov ch
pravidlech zemních rozpočtťr, ve znění pozdějších p edpisťt (dále jen
,,zákon č.25012000 Sb.-) na rj ední desce obce i v elektronické podobě
od9.2.2018 do 31 .3.2018.

Pravidla
rozpoČtového
provizoria

Pravidla rozpočtového provizoria byla stanovena a schválena
zastupitelstvem obce (dále jen "ZO") dne 8.12.2017. Rozpočtové
provizorium bylo zve einěno na internetov,ch stránkách dne 5.1.2018.

Rozpočtová opatrení

a

K 31.12.201B obec provedla rozpočtové opatrení č
21 .6.201B, rozpočtové opatrení č. 2, schválené
razpočtové opatrení č. 3, schváIené ZO dne 13
opatrení byla promítnuta do v kazu FlN 2-1,2M k 31
v souladu se zákcnern č. 25012000 Sb.

1, schválené ZO dne
ZO dne 17.9.2018 a
12.2018. Rozpočtová
.12.201 8 a zvereJněna

Schváleny rozpočet Rozpočet obce na rok 2018 byl projednán a schválen ZO dne 1.3,2018
iako schodkov,í, zve einěn 30.3.2018,

Strednědoby vyhled
rozpoČtu

Zpracován na roky 2015 - 2019. Na roky 2020 - 2023, byl schválen ZO
dne 21.6.204.8 a zve einěn od 12.7 .2018.

Závěrečny učet i v elektronické
ZO s vyjádrením
dne 21 .6,201 8,

Zverejnění návrhu: závěrečného učtu na urední desce
podobě cd 3.8 .201 8 dc 30 .6.201B, projedňán a schváIen
scuhlasu s celcrcčnírn hospoda ením bez vyhrad
zvel,einěn 12,7 ,201B.

Bankovní vypis SU 231 Základní
6010 ve FlN 2-12M

ově ení návazncsti zustatk bankovních učtu na
běžny učet !.JSC vykazu Rozvaha a na rádek
k 3C .9.2a1 B a k 3i.12.2a1 8.

Dohoda o hmotné
odpovědnosti

Z minullich Iet beza z{T.ěn.

Evidence
pohledávek

Vedena v učetním systé!,nu KEO-W k 30.9.201 B a k 31.12.2a1 8.

Evidence závazků Vedena v učetním systámu KEO-W k 30.9.2a1 B a k 31.12.201 8.
Faktura Faktury p ijaté č. 18-001-00060 až 18-001-00069, č. 18-001-00073 až

18-001-00093, č. í8-001-001 15 až 18-001-00125.
Faktury vydané č 18-002-00001 až 18-002-00013 a č. 18-002-00033 až
1 8-002-00045.

HIavní kniha Pr*cllcžena k 30 "9.201t a k 31.12.2a1 B.

lnventurní soupis
majetku a závazkŮ

i nrrenta rizac* pí,oveCe,ta
B. 1 1 .201 B. lnventarizační
by|y zjištěny. Směrnice k
dne 1 .11.2a11 .

ke dni 31 .12.2018. PIán inventur ze dne
zpráva ze dne 4.2.201 9. lnventarizaóní rozdíly
provádění inventarizace majetku a závazkŮ ze

Kniha Cošlych faktur Ft"eCi*žena k 3*.E.20i* a k 31.12.201 B.

Kniha odeslanych
faktur

Frediožena k 30.9.2ú1-,q a k 31.12.201 B.

odměňování členu
zastupitelstva

Byla ově ena správnost určení v še a vyplácení funkčních odměn dle
mzdov ch list za období leden - íjen 2018 u:
- neu,lolněné starostky,
- neuvolněné místostarostky,
- neuvolněniich p edsedťr a členťr vl borťr.
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Byla ověřena správnost určení výše a vyplácení funkčních odměn po
volbách dle mzdových listů za období říjen - prosinec 2018 u:
- neuvolněné starostky,
- neuvolněné místostarostky,
- neuvolněných předsedů a členů výborů a komisí.

pokladní doklad Pokladní doklady č. 18-701-00082 až 18-7O1-00092, č. 18-701-00131 až
18-7a1-00143 a č 18-701-00177 až 18-701-00195.

pokladní kniha
(deník)

Kontrola návaznosti z statku pokladní knihy na SU 261 - Pokladna ve
vykazu Rozvaha k 30.9,2018 a na položku 5182vykazu FlN 2-12M.
kontrola náryaznosti z statku pokladní knihy na sú zot - pokladna ve
vykazu Rozrlaha k 31.12.2018 a na po|ožku 8901 vykazu FlN 2-12M.
pokiadní iinnjt nebv| stanoven.

PríIoha rozvahy Predlcžena k 30.9 .20i B a k 3 1 .12.201 B.

Rczvaha PreCložena k 3C.S.2018 a k 31 .12.2a1 B.

učetní doklad Učetní doklady č. 18-801-00250 až 18-801-00262 a č. 18-801-00363 až
18-801-aa42a k banko,",ním vypisťrm KB, a.s,

učetnictví ostatní Zástupce círce {stai,cstka)
Zál.<ona č 32ů12*0i Sb.
preCpisu, r i-I Í ;.:yt i:,avn í

org ánu verejné sprá,,,ly.
dcCavateisxÝ,n zp,J oi; m.

byla upozorněna na to, že dle 26 a 27
o finanční ka.ntrole, ve zněn í pozdějších
učetn í a správce rozpočtu zaměstnancem

V ÚSC Michalovice je učetnictví vedeno

Učtovy rczvrh P!at:r}, plo ír-k 2C18.
Yykaz pro hodnocení
plněn í rozpočtu

FiaC!cŤerl k :ifi" 2ů13 a k 31.12.2a1 B.

Yykaz zisku a ztráty PreCicžeir k 3,,* .g.2Gi t e k 3 1 .12.2a1 8.
Smlouvy a další
materiály k prijat m
učelovyrn dctaclm

UZ 13007 - Fríspěvei: na podporu zaměstnanosti zdravotně postižen ch
osCb,
UZ lSiC1 - Akti,;ní pciitika zaměstnariosti,
ÚZ gaOOa - Účetové cc,tace na v daje spojené s volbou prezidenta ČR.
kcniroloilá^rc z hiedis;ka označení p íjm a v daj čelovyim znakem a
íinančního vl,po áCáni,

Smlouvy c dílo K 31 .12.2018 nebyia LÁzav ena smlouva o dílo.
Smlouvy c prevodu
majetku (koupě,
prodej, sní]ěna,
prevod)

K 31.'l?.2018 nebyle ,jzav ena smlouva o p evodu majetku.

Dckurnentace
k verejnym
zakázkánn

.3 i*alizevána verejná zakázka.l

Vnltrní predpis a
směrnice

Vnit nísměrnice č. 3 o učetnictví- doporučena aktualizace podle platn ch
p edpisti. Vnit ní směrnice č,4 o finanční kontrole včetně dodatku č, 1a
dodatku č, 2 ze Cne,1.'. i.zal7.
Použity podpurně pro p ezkum hospoda ení.

Zápisy zjednán í

zastupitelstva vČetně
u nesení

Kontrola zápisťt zastupitelstva včetně usnesení ze dne 8.12.2017,
1.3.2018, 30.3.2018, 21.6.2018, 17.9.2018, 1.11.2018 a 13.12.2018.
Použit,v podp rně pro p ezkoumání hospoda ení.

Dluhová sIužba Fol"něr d|ulhu ť,z*rť líitc,
1rCIzpoČt*vé růliy Č!ní C
o pravidlech i,czpoČtcu,é

celku k pruměru jeho prl1 mů za poslední
aÁ, hranice dan á zákonem č. 231201 7 Sb.,
cCpovědnosti, nebyla prekročena.

učetr:í záriěrka Učetn e závěrKa za rok 2C17 byla proiednán a ZO dne 21 .6.201 8.
Zápisy z jednání
finančního a
kontrolního vyboru

Zápis z jednání finanč,^;ího vyiboru ze dne 9,3.2018 a z kontrolního v boru
ze cjne 2a.5,2018,.
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zástupce Úsc tuicnalovice prohlašuje, že územní celek:

- nemá zastavený majetek,- mázřizena věcná břemena,- neuskuteČni| Žádn9 ?k.9, podléhající zadávacímu řízení dle zákona č, 134l2o16 Sb.,o zaCávání veřej ných zakázek.- neprovozujehospodářskoučinnost,
- nenízřizovatelem přísoěvkové organizace,- není zřizovatelem organizační sloŽky,- má majetkovou účast na podnikáníjiných osob,- nehoscodařís majetkem státr-i,- neruČÍ za závazkY fi'zických a prárinických osob neuvedených v § 38 odst. 3 zákona12812000 Sb., o obcích {obecní zřízeníi,- nezastavil movité věci ve orospěch třetích osob.

B. Ziištění z konečného c!í!čího přezkoumání

Při koneČnérn dílČÍm přezxoi.,nrání nospodařerri ÚSC Michalovice za rok 2018
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků

zjiště,tyc,1 v í"nlnuliylch ;etech

Pri prezkoumání hospodaren í za rok 2a17 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

ll. zjištěnl ch p i dílčím p ezkoumá ní za rok 2O18

p í dílěím p ezkoumání za rok 2018 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D.Závěr

|, P i p ezkoumání hospocia ení ÚSC Miclralovic e za rok 2C18

nebyly zjiŠtěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)

ll. p ip ezkoumáníhospoda ení Úsc tuicnalovice zarok2018

nebyla zjištěna rizika, která lze dovodit ze zjištěn ch chyb a nedostatkrjnegativnídopad na hospoda ení zemniho celkďv budóucnosti

lll. poměrové ukazatele zjištěné p i p ezkoumáníhospoda ení:

a) pooíl pohieciávek na rozpočtu uzemního celku

b) podíl závazků na rozpočtu rjzemního celku

c) podílzastaveného majetku na celkovém majetku
zemníhc celku

a která by moh a mít

ll.

l.

0,00 oÁ

6,26 oÁ

0,a0 oÁ
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lV. Pri prezkoum ání hospoda ení ÚSC Michalovi ce za rok 2o1B

bylo ově eno dle 17 zákona č,2312017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, že dluh
zemního celku nep ekročil 60 % prťlměru jeho p íjmťr za poslední 4 rozpočtové roky.

Posledním kontrolním ukonem preC cházejícírn
odborné pcsouzení predlcženych dokiaCu dne

Mlchalovice dne 1 6. 4.201 9

Podpisy kontroloru:

lng. Michaela Puch rová

kontrolorka pověrená rízen írn prezkcljrnání

lng. Valerie Šebestová

kontrolorka

zpracování této zprávy bylo vyhodnocení a
16.4,2019.

.. i \ ,/

riífuqi%?ó
,7,

S obsahem zprávy o v sledku p ezkoumání hospoda ení ÚSC Michalovice o počtu 7 stran
byla seznámena a jeho stejnopis číslo 1 obdržela

Dne: 16.4.2arc

Rozdělovník :

Stejnopis Počet vlítiskťt Predáno P evzala

1 1 obec Michalovice Bc. Hana Krejčová

2 1

KÚ UK

oddělení pHc lng. Michaela Puchyrová
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poučeruí:
ZPráva o v sledku p ezkoumání hospoda ení je současně i návrhem zprávy o vlsledku
P ezkoumání hospoda ení a obsahuje v sledky jednorázového p ezkoumání nebo všech
dílČÍch p ezkoumání. Konečnlí,m zněním zprávy o v sledku p ezkoumání hospoda ení se
stává okamŽikem marného uplynutí lhťrty dle 6 odst. 1 písm. d) zákona č.420t2oo4 Sb., ve
které měl zemní celek možnost podat písemné stanovisko kontrolorovi pově enému
Ízením p ezkoumání na adresu Krajského ťr adu Ústeckého kraje, odbor kontroly, Velká

Hradební 3118148,40O02 Ústí nacl lánem (.Jále jen Krajskyi rl ad Usteckého kraje). 
-

Územní ceiek je ve smyslu ustanovení 13 odst. 1 písm. b) zákona č.42ot2oo4 Sb.,
Povinen p ijmor,tt opat ení k nápravě chyb a necostatkr]r uveden ch v této zprávě o v sledku
Prezkoumání hospoda ení a pociat o tom písemnou informaci p íslušnému
P ezkournávajícímu orgánu (Krajskému rj aou Ústeckého kraje), a to nejpozději do 15 dnťr po
Projednání zprávy o v sledku p ezkoumáni hospoda ení spolu se závěrečnl m rjčtem
v orgánech územního celku,

Územní celek je ve smyslu ustanovertí 3 13 odst,2 zákona č.42ot2OO4 Sb., povinen
v informacích pócjle ustanovení 13 odst, 1 písm. b) téhož zákona uvést lh tu, ve které podá
prísluŠnému p ezkoumávajícímu orgánr,r písemnou zprávu o plněníp ijatl ch opat ení.
Nesplnění v;iŠe uvedenych povinností je dle 14 odst. 1 p estupkem, za ktery lze uložit
zemnímu celku dle ustanovení 14 odst, 2 zákona č. 42O\2OO4 Sb., pokutu do vi še

50 000 Kč

Územnl ceiek;e povinen zasiat Kraiskému lj Edu Ústeckého kralezprávu o plnění p ijatyich
opat ení ve lhůtě uvedené v zaslané informaci.
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