
Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118/48, 400 02  Ústí nad Labem
odbor kontroly

JID:    125135/2012/KUUK
Jednací číslo.:   573/KON/2012

Stejnopis č. 1

Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření
obec Prackovice nad Labem, IČ: 00264229

za rok 2012
 

Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne 21.11.2012

na základě § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu se zákonem                    
č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků                     
a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon)

Dílčí přezkoumání proběhlo v ÚSC Prackovice nad Labem se sídlem 
Prackovice 54, 411 33  Prackovice.

Přezkoumané období od 1.1.2012 do  30.9.2012
Dílčí přezkoumání vykonali: 

- Bc. Magdalena Chottová - kontrolor pověřený řízením přezkoumání
- Ing. Pavel Domorád - kontrolor

Zástupci územního samosprávného celku: 
- Mgr. Andrea Svobodová Křešová - starostka
- Bc. Eva Křížová - hlavní účetní
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A. Přezkoumané písemnosti

Při dílčím přezkoumání hospodaření ÚSC Prackovice nad Labem bylo postupováno 
dle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. a byly prověřovány následující písemnosti:

Druh písemnosti Popis písemnosti
Návrh rozpočtu návrh rozpočtu na rok 2012 schválen ZO dne 22.2.2012, 

doloženo zveřejnění dle § 11 zákona č. 250/2000 Sb.
Pravidla 
rozpočtového 
provizoria

stanovilo ZO dne 20.12.2011

Rozpočtová 
opatření

rozpočtové opatření č. 1/2012 schválené ZO dne 30.7.2012

Rozpočtový výhled zpracovaný do roku 2013
Schválený rozpočet pořízen shodně do výkazu FIN 2-12 M
Stanovení 
závazných 
ukazatelů zřízeným 
organizacím

závazné ukazatele schváleny v rámci rozpočtu obce na ZO          
dne 22.2.2012 a příspěvkové organizaci oznámeny dopisem 
"Rozpočet MŠ na rok 2012" ze dne 15.3.2012

Závěrečný účet závěrečný účet za rok 2011 schválilo ZO dne 16.5.2012              
bez výhrad, doloženo zveřejnění dle § 17 zákona č. 250/2000 
Sb.

Bankovní výpis stavy na bankovních výpisech ke dni 30.9.2012 souhlasily               
na zůstatek SÚ 231 ZBÚ ÚSC a SÚ 451 Dlouhodobé úvěry              
v Rozvaze ke dni 30.9.2012

Dohoda o hmotné 
odpovědnosti

ze dne 15.5.2012

Faktura došlé faktury za měsíc září 2012
vydané faktury za leden až září 2012

Hlavní kniha ke dni 30.9.2012
Kniha došlých fakturke dni 30.9.2012
Kniha odeslaných 
faktur

ke dni 30.9.2012

Odměňování členů 
zastupitelstva

kontrola správnosti vyplácených odměn u uvolněné starostky, 
neuvolněného místostarosty, předsedy výboru a člena komise 
dle mzdových listů za období 1-9/2012

Pokladní doklad za měsíc září 2012
Pokladní kniha 
(deník)

odsouhlasení zůstatku v pokladní knize se zůstatkem SÚ 261 
Pokladna v Rozvaze a s rozpočtovou položkou 5182 
Poskytované zálohy vlastní pokladně ve výkazu FIN 2-12 M             
ke dni 30.9.2012

Příloha rozvahy ke dni 30.9.2012
Rozvaha ke dni 30.9.2012
Účetní doklad výběrovým způsobem za měsíc září 2012
Účtový rozvrh platný pro rok 2012
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Výkaz pro 
hodnocení plnění 
rozpočtu

ke dni 30.9.2012

Výkaz zisku a ztráty ke dni 30.9.2012
Rozvaha zřízených 
příspěvkových 
organizací

ke dni 30.9.2012

Výkaz zisku a ztráty 
zřízených 
příspěvkových 
organizací

ke dni 30.9.2012

Zřizovací listina 
organizačních 
složek a 
příspěvkových 
organizací, 
odpisový plán

Mateřská škola Brouček, Prackovice nad Labem, příspěvková 
organizace - ZL ze dne 29.6.2009, nemovitý majetek předán PO 
k hospodaření, rozdělení výsledku hospodaření za rok 2011 
schválilo ZO 22.2.2012

Smlouvy a další 
materiály k přijatým 
účelovým dotacím

k 30.9.2012 obec přijala účelové prostředky dle následujících 
účelových znaků:
ÚZ 13101 - dotace ÚP na aktivní politiku zaměstnanosti,
ÚZ 13234 - dotace ÚP na aktivní politiku zaměstnanosti 
spolufinancovaná z ESF

Smlouvy o převodu 
majetku (koupě, 
prodej, směna, 
převod)

Smlouva č. 137/5/2012 o nájmu pozemku p.č. 137/4 o výměře 
510 m2 a p.č. 137/5 o výměře 497 m2 v k.ú. Litochovice nad 
Labem ze dne  30.9.2012

Smlouvy o přijetí 
úvěru

v roce 2012 nedošlo k uzavření nové smlouvy o přijetí úvěru, 
obec splácí úvěry z minulých let

Zveřejněné záměry 
o nakládání s 
majetkem

Záměr pronájmu pozemků parcely č. 137/4 o výměře 510 m2 a 
parcely č. 137/5 o výměře 497 m2 v k.ú. Litochovice nad Labem 

Dokumentace 
k veřejným 
zakázkám

poptávkové řízení na zakázku malého rozsahu na akci 
"Rozšíření vodovodní sítě, rozšíření splaškové kanalizační sítě 
na p.p.č. 919/6, 904/8, 905/2 a 917/12 v k.ú.Prackovice nad 
Labem"

Vnitřní předpis a 
směrnice

platné pro rok 2012 (doporučujeme aktualizaci vnitřních směrnic 
obce)

Výsledky kontrol 
zřízených 
organizací

Kontrola účetnictví MŠ Brouček Prackovice nad Labem ze dne 
20.11.2012.

Zápisy z jednání 
zastupitelstva 
včetně usnesení

ze dne 20.12.2011, 25.1.2012, 22.2.2012, 16.5.2012, 20.6.2012, 
30.7.2012

Kontrola výborů ZO Zpráva finančního výboru č. 1 ze dne 3.9.2012, č. 2 ze dne 
25.10.2012, č. 3 ze dne 20.11.2012.
Zápis kontrolního výboru ze dne 20.9.2012 a 25.10.2012.
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B. Zjištění z dílčího přezkoumání

Při dílčím přezkoumání hospodaření ÚSC Prackovice nad Labem 

        nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

 Při přezkoumání hospodaření ÚSC za rok 2011

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Prackovice nad Labem dne 21.11.2012

Podpisy kontrolorů:

Bc. Magdalena Chottová     
kontrolor pověřený řízením přezkoumání ……………………………………………

Ing. Pavel Domorád     
kontrolor      ……………………………………………

S obsahem zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření ÚSC Prackovice nad Labem   
o počtu 5 stran byla seznámena a jeho stejnopis č. 1 obdržela

Dne: 21.11.2012       
……………………………………………

       
               Mgr. Andrea Svobodová Křešová
                                                                                           starostka
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Rozdělovník :
Stejnopis Počet 

výtisků
Předáno Převzal

1 1 Obec Prackovice nad 
Labem Mgr. Andrea Svobodová Křešová

2 1
KÚ ÚK

oddělení PHO
Bc. Magdalena Chottová


