zÁvĚnpČNÝ ÚČBr oBcE xnÁsNÁ vos
ZA ROK 2013
(zpracovaný na základě zákona č. 25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů,ve znění platných předpisů)

IČo:00238147
Adresa: Krásná Ves 23,294 25 pošta Katusice

Příjmy obce za rok 2013:
Daňové
Nedaňové příjmy
$ 10l9 ost.zeměd. a potrav.čin.a rozv.
$ 3392 zájrnová činnost v kultuře
$ 36l2 by.tove hospodářství
$ 3639 komun.sluŽby a úz.rozvoj j.n.
8 3722 sběr a svoz komunálních odpadů
$ 3745 péčeo vzhled obcí a veř.zeleň
$ 61 71 činnost místnísprávy
$ 63 l0 obec.příj.a výd.z fin.operací
Přijaté transťery

Celkcm

Výdaje obce za rok 2013:
$ 2212 silnice
$ 232l odvád.a čist.odp.vod.,nak.s kal
$ 3I l I předškolní zaiízení
$ 31 13 základní školy
$ 3341 rozhlas a televize
$ 3392 zájmová činnost v kultuře
$
$
$
$
$

$

s
$
$

$
$
$

$
$
$

3399 ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros.
36l 2 bytové hospodářství
363 l veřejné osvětlení
3ó39 komun.s|uŽby a úz.rozvoj j.n.
3722 sběr a svoz komunálních odpadů
3745 péčeo vzhled obcí a veř.zeleň
5512 Po _ dobrovolná část
61 12 zastupitelstva obci
61 l4 volby do Parlamentu ČR
61 1 8 volba prezidenta republiky
6l 71 činnost místnísprávy
63l0 obec.příj.a výd.z fin.operací
6320 pojištění funkčně nespecifik.
6330 přev'vl.fondům v rozp.úz.úrov.
6402 finančnívypořádání minulých let

Celkcm

2,407.038,74
172.680,65
19.172,00
3.363,00
66.989,00
50.561,00
7.070,50
50,00
3.500,00

2t.97s,ts

463.164,00
3,042.883,39

I 8. 146,00
220.998,00
34.71 8,00
119.621,00
405,00
206.6t2,38
9.910,00
25.823,00
149.325,00
180,00
184.533,50
120.404,00
20.560,00
183.877,00
8.508,00
I 1.156,00
289.524,t'r
8.551,00
13.305,00
400.000,00
1.000,00

2,027.157,05

rezerva.
Hospodaření skončilo ziskem 1,0l5.726,34 Kč, která byla ponechánajako ftnanční

Přijaté dotace:
41il dotace na volby do parlamentu ČR
dotace volba prezidenta republiky

4|\2

1

8.508,-1.156,--

43.500,-

dotace ze st. rozpočtu na státní správu

63.164,,--

Celkem
Dotace byly pouŽity pro dané účely.

Stav bankovnich účtů
Komerčníbanka Mladá Boleslav k 3 l . l2.20l
Spořící účetu Komerční banky k 31 .12'2013
Česká národní banka k 3 l.l2.2013

3

992.965,94
2,775.947,92
53.s12,28

Závěr inventarizace majetku ke dni 31. |2.20|3
12,754.452,60
Budovy, stavbY
2,971.507,-Odpisy budovY a stavby
359.084,40
Samostatné movité věci
257.241,-odpisy samostatné movité věci
1,235.034,20
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
1,235.034,20
Odpisy k DKP
1,8 85.235,84
Pozemky
146.171,40
Nedokončený dlouhodobý nshmotný majetek
683.611,50
majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný
207.969,-Poskynuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
561.000,-majetek
ostatní dlouhodobý fi nanční
3,822.426,14
Bankovní účty
1 40.?' -Pohledávky odběratelé
161.010,-ZáIohy
'71.416,04
Závazky dodavatelé
18.559,-Závazky zastupitelstvo. zaměstnanci
3.606,-Závazky s institucemi SZ aZP
3.645,-Závazky dané
2.500,-Dohadné účtyaktivní
56.500,-Dohadné úěty pasivní
'1 ))q -Podrozvahové účty

Dne21.2,2014 bylo provedeno přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 pracovnicemr
_
Krajského úřadu Štreáočeskéliokraje se závěrem byly zjištěny chyby a nedostatky, které
nemají závaŽnost nedostatků uvedenýclr pod písnrenem c):
($10 odst. 3 písm. B) zákona č. 42012004 Sb.)
- Územní celek nedodrŽel poStupy účtovánítransferů.

nedostatky budou napraveny systémovým opatřením.

Nápravné opatření

-

V Krásné Vsi dne

7. 3. 2014

Vyvěšeno: 8. 3. 2014
Sejmuto: 26. 3. 2014

na elektronické i na pevné úřední desce obce

Tošovský Jiří
starosta obce

dl

Kraisl<ý úřad Středočeského l<raie
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Zpráva o lýsledliu přezkoumání hospodař.cní obce

KRÁSNÁ VES
|Č:00238l47
ZŽr

rok 2013

Př.czkottnr:iní sc uskutcčni|o r'c dncc|r:
. 2ci 9 :01:l

. llllol.+

na zákiaclě zákona č. 420/200.{ Sb'. o přezkoumái,áni hospodaření ťtzenlrricir samclsprár,nýcir

celků a clobr.ovolní.ch svazků obci.

Př.ez|<orr rrr:in

í proběhlo v sídle obcc:

Př.ezkorr nrli

í v1'konaly

.

-

n

Krásná Ves 23
29'1 25 Katusice

:

kontro]or por čřcnl' řizenint

kor]tťolol-:

přezkotrnláni:

NIgr..Ilrnril:r Pajrov:i

Zdeň ka l,inkor'rí

Jiří TošovsIiÝ . Starosta

Zístrrpci olrcc:

Er:t Pl1cgcror:i - hlar

rri ťrčelltr

.,ynlezen ustatror'enitrr \ 2 zák Č. .l]0/]004 Sb..
Ilospoclařcni ťtzt'tltnicll slttnosilt'llr.lli'cll ce]liLl a dcrtl rol,Lllnvc h sl'azktj ohci

Piednlčt 1lřczktlLrnlani
Př.czliotr

rtrá n

.jcl

í ltllo r'r'kortiino l'ýběror.ýnr zpi'rsolrcrn,

1rř.e

o

přezkounlant

zliotrntlir'lnó oht|obí r.20l3.

A. P řezko um

an

é písem n osti

Rozpočtový v.Ý|rIctl
. na rok 20 l-.j ze dne 18. | | .201 2
Pravidla rrlz1ročírrvi'lt o 1rror'izori:t
. na rok 20l3 schr'á|ena zastupitelstvem obce dne 28. l I.]o t2 s tínl' Že budou hospoclařit
ve výši l/ | 2 skutečnosti roku 20 l2 až do schr,á|ení rozpočttt na rok 20 l
.]
Návrh rozpočtu
. zveřejněn od |2.3.20l3 do 27. j.20'|j
Sc|rválený rozpočet
. zastupite|stvetn obce dne 27'3'20l3 jako přebytkový v paragrafovérrr č|enění
Rozpočtová opátření

.
.
,
,

schvá|enazastupite|stvenrobce:
ě. ]/20|3 až2120|3 dne 7.6.20l3
č.3/2013 až 5/20|3 dne 1 l.9'20,|3
ě.6/20|3 ažč'812013 dne Ió. l2.20l j
Závěrečný účet
2012, projednán a sclrválen zastupitelstvent obce dne 7.6'20|3, zveřejněn
11 lok
ocl
22.5.2Ot3 do 7.6.20 ti
\'ýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
sesta\rený k 3|.3.' 3l'8'' 3l'l2.2013
Výkaz ziskrr ztráty
^
sestavellý
k j0 ó j1 12 20l3
'

.

I
.

Rozvaha

.

sestavená k 30.6'' 3l.l2.20l3
Při|ohn rozvahy
., sestavená k 30.6., 31.l2.20l3
Učtový rozvrh
. p|atný pro rok 2013
H|avní |in ihlr
. sestavená k 3l-8'' 3].l2.20l.-}
Kniha došlých faktur
. vedena ručně v knize do č. 1l9 ze dne 30'l2.20l j
Knihn odes|aných faktrrr
. vedena ručně v knize - do č. 6 ze dne 25' I l.2013
B:rnkovní výpis

. odč'3|zedne5'8.2013doč'35zcdne2.9'20lj.odč.45zednell.l|.20ljdoč'tze
dne 6.]-20|4 se stavem k 3l.12-20lj k bankovnitnu

.
.

uČttr č' l2227l8|/0l00 ve<lenénltr

Konterčníbanky' a. s' (základni běžní,účet}
od č' 8 ze dnc E'8 ]0||] cío č 9 ze clrte Ó.9'20|.]. Č' || ze r|nc 3 |l'
20l.l k hankor'ntntu
účttrč' l07.2 l207302j7lOIOO r,ectenéInu u Konrerčni banki,'
a' s' (Proti spoříci úč.et
tr

BONUS)
od č' 1ze
drre

dne

3l'7.20lj

il Il.l0li

bankv (běŽny

clo č-

.5

ze dne 30'8.2013' ot] č' 7 ze dne .-i l. l0'2O |3 rlo č' 9 ze
2ó |.{ | S l/0 l 00 veclenénlu tr Českénárcrdní

k bankovninru účtuč' 94.l

'
lÍčetní
do|i|nd
. od č. l0022j ze dnc 3l'7'20lj dtl č. t00]54 ze
rlne 3l.8']0lj, od č' IO0.] |2 ze dne
5' ll.20l..] clo č' l00.] 8.5 zedrre3l'l2 20l..j (k základninru
běŽnénlu účtu)
. cld č' .{400065 z'e dne 2?'.7 '2O].3 do č'
ze
dne
|9'8'20lj.
o<í č' .l.{00092 ze clne
'{.l0O07l
.l' I l ]0|.-j do č' {40O|0ó ze
clne l2.]0|] (přeclpis1, doclar'a te|sk ých laktLrr)
115g1;

. i)(I č 'ilí){l.)rl5 z..'iltte .() l.i -í)ll rl() i' 1 l0()0{-)(l 'u3 1]11g ir)S l()|] ('laItrhilt'ť ]i]'1tll.'.)
. .' ]i]()(]i,. z..'iltti: i l ] ]L]l.j ; jl)(]l)i); lť Llrlc jl i] ]i]].j (| Lrltrr i{,;'i.
. lltl c 5i(;(}(jí)7 ze illte 'l 1 7]()l.i ,l() č 5\(j()i-)OS 1c Clne li s ]()l'j. 1 i!irittti] 7.J J;1U
II ll lirii {pictllr,:r'rrrc.rill
' iltl c ll00 loS zc,.lilc l7]()l] iltl Č' llíX)]lj Zť (inc l',) S ]í)l.j. o(l . I i()|)]).!] ,.c (ilrc
.i' l ] :() lj dtl Č l |()().i()] ze tlttc |Ó' l].20 l.] (k p()kltldnč)
' od Č'.i(lO0]5 zc (ln!. l5 l()':i)l] do č'.l000j7 Zc dnc.]l l]':0 l.] (C.Ntl)
t

iIta (dcttí|i')
za obdobi čerr,etrec a srpcn. listtlpacl a pr.osirrec 20 l3
sko|1t0 1lrlklailni hcltrlros1i k ](l 9'](ll.l r' l3:55 hodin či|]i I(č ]0'7ss.. (k dilkllcitr Čl|i5
ze cine ll 9 l0 l.l)
Poli|adní dok|nc|
. oc] č- lj] zc tlrrc I 7.:0 i.-] do č, l('5 Ze dne l9'8'20l]. od č lsS ZČ(lnť .l. l I ']() I..} rio
č, 2]2 zc dtle lÓ l2']0lj
l rtr.cnttt rlt í so u pis nt a.j ct|itt a ziir,ltzltii
. Pliin in,,,cntur na rok l0ll zc dne 9. 11.20 i-.1
. ProškoleIrí inr entat'izačtli konlise ze dne l6' l2'2013
. Jnterrrtó itl r'ctl ittt.Il i stlttpisy ii 3 l' 1].20lj
r ln\ ťlltrrizačlrizprár'a za rok ]0 l3 ze tlne 8'l']0l'1
Srtt lo tIr,r. It ri.jcrrt n í
. NájeIrlni slllloul.a Ze dne 2.l ]0.20l.j uzar,řerlii s p. l\.l. LI. na pt.onáje rlr llebvtO\'ých
(rE lrá-icnlr1c Kč .l O00.00
])ÍostoÍ \, pohostirtstr'i l Kr.rlturnírn dorllě I]eseda 1. i-' p,
rlrčsičnč.sIllI.lLtt.a L:zar'ictlÍi na dobu neurčitou. stll]clttr'a schr'iiIctla zasltt;tilclstr'ctlt tlLlcc
clnr' lJ. I0.10 li
Zvcř.cjněné ziírrrěry o nak|ád:iní s nrajetkem
. k Nájenlní strrlottr,ě Ze dne 24'l020l3 - záInčr pronajnrorrt pohostinstr,i v I(trlttrrrlirtl
dorně Besetla r' č p' 68 zr,eřejněn od l]'9 ]0 lj do ]0 q'](-tlj
Dolrod1' o 1lI.or.cc|errí 1rr;íce
. Ze Clne l]. I ]0 l3 . pi l\,l. K.' úk jid sálu l' Kulturtlítrr donlč Bcscda
. ZcdneE,l'20ij.p J F. úklid obce' úklid sněhu, sekál]i tráVv. hrabáni listi. Zan,]ctani
' Ze dne l8 j 20 l] - pi .I 1... pranr a želrleni ubrLrsťr. l(l)
lnlbrnllrcc o př.i.iatÝch opiltř.cnich (z:ilt. {20/200.l Sb..320/200l Sb.':lptttl.)
. olnálllcl]() přczkounlávajicilnu tlrqátttt.1'1g ]$'ó 30l3 pocl č .i' 9]Ó00i]0l.l/l(L]S|(
Z:i1lisl. z j et| n:ilr í zastrr pitc|str'a r,čctttčttstlcstIti
. Zc d]]c 28 l i ]0l] (rozpočtrlvé pl.or,izoriLtnl ), j0 l . ]7 j'. 7,o'^ l l o'. lJ l(') .
jÓ l] ]0 lj ( ncpřezk ourrláváncr. poLtŽitcl podpiirně)
1,o|.|:ttl rtí |rrt

.
t

kO]]t|.olO \ anc In obciobi obec Iir.ásná \.es. clle pt.ohlliŠerti staro5t\. obcc. ttcllospcl<lařila
rllitjetlicnl sta1Ll. l]ertlČilii sr'Ýrtl ttlajetkcrtl za zár'azkl, 1\'zickÝc]r a prírr'nicl;Ých oscib.
1]r'Zasla\illl tilrrri1i a ttctlrorjti' nrilictck' ncLtzttrřcia kLt1rtli' stllčtltliltt. tlaloraci st,:llL'ttr.tt
l1 5llli()|l\Ll .l vvptI.jčec tiliir.iicí s.: tlcttlr.lr.itého rita.it'tkLr' stttltlLtltl tl 1lii.iclr Lrrčrtr. 1lLi.jt.kt '
snlItlLtr'tt o Po\k\'lnIIli úrčr'Lr'pLr.ičkr,. st,tlloLtr.tt o Při.icti \'(lřcilló 1lotiptrrr' ((lotacc). stttltlLtr'Lt t.l
lltlsk}'tllLIti r'cřcjrtti 1-loclppt1'(tlotacc). stllItlttrLI () lliť\'ZLrti l'llttltu lrcbo t Ltči1t.lsk..;lto ziivazlitt.
stllltlttrLI tl 1ltisttlLiileIti k za.'lzliu a slnl(]tl\'tl o sdrtlŽť|]i. rlckorrpila ltlli rtc1lrorlalit cctlttÚ plt1ltrr'.
ob1igacc. rtcLrskLrteČni]a ttlaieLko..'Ú lkladr. tlt.1lttlr.tlztlr allt ltosptldařskoLr l1lotItlil'atcIsktrLr)
čilttltlst. ttsktttt.Čltila 111t117e r cic,irlt: zakázkr. txtlclto ttlzsahtt (r\ l] odst --] zak' č' lj7i:0()()

\l
s

sb)

B. ZjÍšténí z přezkoumání
Při piezk

By'|y

.

oir rrlarti ilils1ltrtl

ltictlt obcc KI listtli \'r:s'

zjištěnr' rrrislet|u.jící c|tvbv a l|edost:rt|i\,1tot.ttšcnv nížcttvcclcnó 1rř.er|pisv:

Čťts70l . 70ll (s ]ó o(lst. l zá|iona o rit:ctrtictr í)
CUS 70j, ncbot':
obec nedodr'ŽeIa i)ostup)' účtor,áIlitransterů Obcc chybnt\ zaitČ|.ovala učetnr dcrklady
(zálohove |aktrrn, na projektor'otr clokrrrltenraci kanalizace
sdrrržcrt(,ch obcí v DSo
Podkclraňsko) č' .+]000 l;l ze dnc -1'].20i.-} (I(č Ej' j87.0.r)' č' .+.{í]()O70 Zc
cinc I6 3 ]()|.]
(Kč 6],]9l.(-)0) a č' .{.{0()]]] ze drre l5 l],]í]l.l (Kč 6] -]9l.l]0) na ťrčct05] Posk1'tnLitt.
ziLlohy na dIoirhodobý hrnotný nraietek a na položku ó l2l - I)ucloi,'1'' hall-.
siar,br'
VzhIedc-tn k tonrLt- že r'zniklý rnajctek bLrcje r,|asinit DSo l,tlclkor,liň
sk o. irrěiv ii,n i,J...i',
dokladv bvt zaťrčtor'ltnl.na účet572. Náklarjr.na transIct.t, Ltzetllnint satrtospriir'tt1
Itt
celk'.tnl a na polclŽku Ó].lL) - O5ta1I]| iItrťslictlt tiltnsÍ.crr u.:ř"1,''.,n rozpočtLinl
ťrzctlr:rl
.

rtt.or,ttč

C, Plnění opatřenÍ k odstranění nedostatků zjištěných:
a) při <|ílčínrnřezkoumiiní
B1,|y

.

zjištěny n:íslcdrrjícíchy.by a nerlostatliy

-

porušcn1' nížeuvcclené př.cdpis.v:

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozJročtor'Ých pravit|lcch rizernních rozpočtír,r'c znčrtí
pozrltij

š íc

s ló' nebot':

h 1rř.ct|1listl

Rozpočtove opatřeni bylo schváleno a pror,'edeno aŽ po r.rskr'rtečněrli r,ý<laje
firlančnic|t
p|ostřcdků' Zasttll)it c]st \.o obcc clne 7 6 ]0 l.] sclrl'álilo rozpočtor'á opotii,.i
J ti:ot.i
a č. 2l']0l.]. litcrli br]l tlrllrcc]c-tra clnc 29.4']0ij a :z.'s'jor.;' l{oz-1ločtovli ol>atictlí
č' .li]O l] (|)rO\edcl]o drle l7(l 2(r1.]j' č .l,'20I3 (prol'eclerlo dlte jl 7]0 l.-i) a i: il]tl].l
(p|o\'Ůdeno dnc j l'3 ]0 l.] t bl la sclrr.tilena zastLtpitelstr'cnl
obce clne I l 9':O ].-}

N.\PIIi\\iENO

/<'t'sltt1ltlal.tIrrl rth<,t, |'(t:!)tt,.:lrtl'tt (4)uIr(,|1I ,:. Ó
/t/tt

I

t

tl ltr t :tikr

tr

nt.

)0lj tt:

,\

)0t3

'st'ln't jltt

L| 1tJ'tll'L,t/|rt tllL,

S l7 o(lst. 2. 3 :r 5. ncllot':
SoirČástj Zilr'črcčncltLlťrčtuohcc za rok ]0l] nt:bvltl lrťrč.tor,lilii
finatli'ních .'ztahLj kc
sl3tÍ]||llLl f(]Zl]().ttl. rtlz1lrlČtLiItl lii.ajLt. trbci a
1írl.'nl roz1ločttirn a li hos1lo.lltitrti t1lllŠi.:h
osob
\- uN.\ PIt,\\,u \
-s

o

l7 odst. 7, rrcbot':
Priljcdlráni zálcrcČliéhtrťIi'tLt rrcil1 itl ttzlr řctli.l r'r.jlidřcrrinr r, sortlariLt
sc Z.ik()neIll
\. zl1ri,.11 /ť,/.l'ťl l]ll' /i|\ItIl1|lť|\I \ :l''lrgg 7.' .1',.. ; (l 1() l.i
biltictti
"l .jc litlttslllÍill illttl
č
1lrlti
,'lastr-r1li1t.ls1r
rl ollcc. scIlr,itIiiLl zlit,črcčllrrtČct za rok ]t]1] \cťlllčZpra\\' ()
l]i.ť1kl.lIll]l11l]i

hospcltlaierri obcc za rok

do jI

1]']01.]'. Zápis

ncbo ''bez l'ýh

20l?

a pii.ialo niiprar'ná opatřeni ]i clclstraněni ch1,tl a rredostatků
neclbsabLrje souhlas s oclclročnitrt itosptldaieItitn ,'s lÝhraclaIrri''

r.ad,'

NEN.\PR..\VI'NO

.

Zákott č. l2{t/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějšich přeclpisr)
8d
odst.2 pism. b), ncbot':
S

Zastupitelstvo obce na zasedáni dne l8'3'20l3 při schvalování rozpočttr neschl'álilo
přijmv a vÝclaje uskutečI-rčnév době rozpočtového proviz'oria.

NENAPRAYENO

b) tlř.i přezkoumliní hospoc|aření za nřcdchozí rokv
By|y zjištěny n:is|edující chyby a ncdostatky - pořušerry rrížerrvedené prYedpisy:

.

Zákon č. 128i2000 Sb', o obcích. ve znění pozdějšíchpřcdpisír
38
odst. 1, nebot':
S
obec chybně vecle v evidenci drobného dlouirodobého nlajetku na účtu028 a na
podrozl,ahovétn ťlčtu902' V roce 20l2 pořiclila nástěnku v lrodrrotě Kč 1'j80'. a vo|ební
urnrr v hoclnotě Kč 6.600,-' v evidenci je tento rnajetek veden na obou majetkovýcli
účtech.

j\iÁPRAVl.No

Obac clokltutatn č, 7700003 :c tlne 21.6.20] 3 opt,cn:ilct chybtté účtu,čuti.

.' ČÚs 701 ,

708 ($ 36 odst. 1 zákona o účctnictví)

CUS 701, nebot':
obec dokladem č' 44000098 ze dne l9.l l.20l2 chybně zaúčtovalna účet028 nástěnku
v lrodnotě Kč l ']80'.' Dle vnitřní snrěrnice č' 5/20Il : evidence' účtováninrajetku ze dne
30.l2.20 l0 tento rnajetek neměl být zaúčtovárrna účetO28, ale na podrozvahový účet902'

NAPRAVENO

Obcc clrúlatlant č. 7700003 :e tttrc )1'6.20!3 opra'ila ch)lbné:atičtrll,áttí.

ČÚs zot bocl 5., nebot':
obec nerespektovala vnitřní snrěrnici k podrozváhovým účtůnč' 8/20l1 ze dne
l0 l -20l ]' kde nlá stanovené linrity od Kč l.000,'- do Kč 2'999.., Dokladerrl Č'4.100098 ze
dne l9.]l20J2 pořídila r'olebni r:rlru v hodrrotě Kč ó.600.-. kterou zaťtčtovalatla
' podrozr,ahor,ý účet9O2'

N.\PR,\YENO
Ohec'

.

pl,ijultl .sl'.stÚnO|é tIúpJ,u|]Ité c4luliatti tttk, žc ch1,htt

'sc

již ttcoblcliltt'

Vv|tlriška č.3z3/200z Sb.. o rozpočtovó sklaclbě, ve znění pozdčjšíchpřetlpisii

$ 2 odst. 3, nebot':

nl č l00.]24 ze dne l j i l .20 l2 uhradila re|undaci mzdy r,e výši l(č I '3.l.1,a zaťtčtovala chybně na poloŽku 5021' správně nrěla zaúčtovatna položktr 50l9.

obec

dclklac{e

NAPRA\/ENO
()bec

1ti.1ultt

tttuhj,,t'tl,t.

's.y..t

|ó tttall,Ú

ttú1lt.t:tllrc ()!).1/ictli Idk,

:ť (b dob|,dilČilto pÍa:ktlttntitlti

,st, ch|.btt

'
-s

př.cdpisťr
Z:l|.ion č. 563/l99l Sb., o ričctIrict'r.i. 'r'c znčnípozttě.iších

35 odst. 3. neboť:

obccopral,ni'nlcloklac]enrč'9900004zeclnc]0'6'20l2opravilaúčtclvánidol<ladtt
r'c vi,ši
l5 Ze dne 19'.] 2L)12' (poiizeni clr.olrného cl]orr]rtlclobeho hInotnélto Ina.jctktr
Kč "12 89],.) na ťLčtLr55E 1Ňattaay z c]robného cllouhodobélro majctku) a cltL1llicitně
j0'll,20i2 provedla oprar,'tr dokladu
nouinl op,:auni,nl dokladenl č' 9900008 ze dIre

Č, .l.+c)00

č- 4.1000l 5.

NAPRAvE\O

()bcc' při'jcttct 'sl'stótnrll,a

rrcoblet'iltr.

ttc,t1lt.ttl,ttc

oP(t|řctti tttk' :a chyhtt

'se

do dob.l'tlilč:ího pre:ktntntťuti

D) Závěr
Při přezkoumáni hospodářeni obce Krásná Ves za rok 2013 podle $ 2 a

{

j

zákona

ě' 420/2004 Sb', ve zněni pozdějšíchpředpisů

Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků rrvcdených pod

.

písnrenem c):
($ 10 odst' 3 pism' b) zákona č. 420l2oo4 sb.)
Územni celek nedodrŽel postupy účtovánítransferů'

Byly zjištěny nedostatky spočivajícív:

($,10 odst. 3 písm, c) zákona

č' 42012004 sb.)

C5) neodstranění nedostatků zjištěných při dí|čímpřezkounrání.
. T}'to chyby a nedostatky jsou specifikovány v oddíle C) pod písm. a).
Upozorněni na rizika d|e $ 10 odst.4 pism. n) zákona č. 420l20o4Sb., v platném znění:
Neuvádí se.

i,

t.

illrl

Pottily dle $ l0 odst. 4 písm. b) zákorra

č' 42ot2o04Sb.,

v p|atrrém znění:

I

i

i
:l

,:

a) podil pohledávek na rozpočtu územního celku

0'50

o/u

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku

3,68

o/o

c) podil zastaveného majetku na celkovém majetku územníhocelku

0'00

o/o

@l!ái:

Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí0'00 Kě.
Celkový objem dlouhodobých závazků ěiní 0,00 Kč.

KRAJSKÝ
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sTÍlEDoČEsKÉHoKRAIL

Krásná Ves 21'.2.201'4

odboÍ Íinančnikoalícly
l5o 2l Praha 5, zboroÝská 1l

Podpisy kontrolorů:

Mgr. Jarmila Pajrová

-

(- /'

/,/ /
/
.%q-^
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Zdeňka Linková

y(er",.,Yiir""in., f,"'rountini

kontrolorka

Tato ztrr:il'a o

vÝsIct|

litr trí.czl<otl ntii

n í:

- .je lr:ir'r.hctll ll)fá\'v t) r'ýsicrlku piezkoumáni hclspodaření' přiČerrtŽ koncčnýtrl znětlitlt zpt.:Lr'r'
se stává okanrŽikr.n] ntat.nélto uplvttLrti llrůtv stanorretté v \ Ó o<lst' 3 pisrrr' l) z'áktlItlr Č
!;]noo4 Sb'. k pocláni piscrrtnéhtl l,tanor.iska korrtrolorovi pověřenénlu řizenim 1rřczkoLtrnani
na adrcsu: Krojský úřad Středočcského kraje. odbor t.ir-ranČni kontroly' Zborovská ll. l50 2l
Praha 5.

- tento

nár,'rh zpriiv1'. cr

výsledku přezkotlrnáni hospodařeni obsahtIic

i

výsIeclkt' korrečného

dí|číhopřezkoumani

.

se vylrotor''uje ve dvou stejnopisech, přičemŽ se stejnopis č. 2 přcdává Statutárllímtl- záStuPci

kontróIovaného subjektu a steinopis č' l se zakládá do přisltršného spisu úzonrniilo cclku
vedeného oclborerrt finančníkorrtroly Krajského úřadu Středočeskeho kraje
S obsalrenr zprávy o vÝsleclku přezkoumárri hospodaření obce Krásná Ves o počtu 8 stran
seznánten a steinopis č' 2 přer,za| p' Jiři Tošovský, Starosta obce.

byl

-.,9-'i*i;-..

iří Tošovský
staťosta obce I(rásná Ves

J
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I
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-.:+1, ,\

ii""::
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\ 'tprt -t,i
\{,it4'*ý,

I

Poznánrka:
Úzernni celek je r'e snryslu ust. \ l3 odst' 1 písnl. b) zákona č' 420/2004 Sb.. por'inen
přijrnor.rt opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedenýclr v této zprávě o výsledku
přózkoumáni hospodařeni a podat o tom písemnou informaci přislušnénru přezkoumávajícimu
órgánu Krajský úřacl Středočcského kraje, odbor finarrčni kontroly, Zborovská 1l, l50 2l
pňrra s' a to nejpozději do I5 clnů po projednáni této zprávy spolu se závěrečnýnl účtem
v orgáIreclr úzelttního celku'

Územni celck je clále r'e smyslu ustatrol,eni \ l3 odst' 2 zákona č' 4?0/2004 Sb', por,rrren
v intbrnlacich podle ustanovení \ 13 odst' l pisrn' b) téhožzákona uvést lhůtu, ve které podá

plněni přijatých opatřeni a \,teto
1lřisltršrrénlu přczkou nrávajicimu orgánu pisemnou zprávu o
lliůtě přislr'išnérnr'r přezkounlávajicínru orgánLr ltvedenou ZpráVu zaSlat'

Za nesplrrěni těchto povinnosti lze uložit úzetrtnínrucelku dle ust' $ l4 pisnr' l)' g). h) zákona
č' .{20l2oo.1 Sb'. pořáclkor.é pokuty aŽ r1o výše 50'000'00 Kč v jednonl přípaclč,
Roztlč|ovrríli:

Stcinotris

l,očet r'ýtis|irr

Př.edlilto

l\

Krai ský úřati

Lx

Středočeskéiro krqe
Obec
Krásná Ves

Př.er'zirl
i\,lgr. Jarntillt

J

I)aJI

ova

iři Tošot.ský

