
Krajský úrad Kraje Vysocina
odbor kontroly
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Stejnopis c.: 1

C. j.: KUJI 31272/2013 KO

Zpráva o výsledku prezkoumání hospodarení
obce Nové Dvory, ICO: 00842231 za rok 2012

Prezkoumání hospodarení za rok 2012 bylo provedeno dne 6. kvetna 2013 jako
jednorázové prezkoumání na základe žádosti obce v souladu se zákonem C. 420/2004 Sb.,
o prezkoumávání hospodarení územních samosprávných celku a dobrovolných svazku obcí
(dále jen zákon o prezkoumávání hospodarení).

Místo provedení prezkoumání: Obec Nové Dvory

Nové Dvory 70

592 12 Nížkov

Prezkoumání vykonala:

- kontrolor poverený rízením prezkoumání: Helena Vanícková, DiS.

Podklady predložil: Martin Šmíd - úcetní

Predmet prezkoumání:

Predmetem prezkoumání hospodarení jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona
o prezkoumávání hospodarení. V souladu s § 6 odst. 3 písmo b) zákona o prezkoumávání
hospodarení je prezkoumání hospodarení provádeno výberovým zpusobem s ohledem
na významnost jednotlivých skutecností podle predmetu a obsahu prezkoumání.
Pri posuzování jednotlivých právních úkonu se vychází ze znení právních predpisu platných
ke dni uskutecnení tohoto úkonu.

tel.: 564602707, fax: 564602434, e-mail: posta@kr-vvsocina.cz, internet: www.kr-vvsocina.cz

ICO: 70890749, bankovní spojení: SberbankCZ a.s. , c.ú.: 4050005000/6800. facebook: r~~~



A. VÝsledek prezkoumání

Pri prezkoumání hospodarení obce Nové Dvory byl zjíšten následující nedostatek.

Predmet: Zákon c. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písmo a) nakládání a hospodarení s majetkem
ve vlastnictví územního celku

Právní predpis: Zákon c. 563/1991 Sb., o úcetnictví, ve znení pozdejších predpisu

§ 3 odst. 1 - Územní celek neúctovalo skutecnostech, které jsou predmetem úcetnictví,
do období, s nímž tyto skutecnosti vecne a casove souvisí.
Dne 19. 7. 2012 uzavrela obec smlouvu o bezplatném prevodu nemovitostí na prevod
pozemku par. c. 986/29, c. 986/30 a c. 986/32. Kontrolou predložené smlouvy a výpisu z listu
vlastnictví k 31. 12. 2012 bylo zjišteno, že o tomto prevodu nebylo úctováno
na úctu 031 - Pozemky. Také evidence pozemku nebyla o tento pohyb majetku upravena.

B. Prezkoumané písemnosti

Pri prezkoumání hospodarení byly prezkoumány písemnosti uvedené v zápise z dílcího
prezkoumání hospodarení a dále následující písemnosti:

Úcetní doklady - bankovní výpisy c. 125 - c. 141 (od 5. 11.2012 do 10. 12.2012)
Rozpoctová opatren í - c. 1/2012 a c. 3/2012 schválené starostou obce na základe poveren í
zastupitelstva obce ze dne 29. 6. 2011 a c. 2/2012 až 5/2012 schválena zastupitelstvem
obce dne 28.6.2012,30.9.2012 a 26. 12.2012
Pokladní doklady - c. 12000038 - c. 12000071 (od 1. 9.2012 do 31.10.2012)
Zápisy výboru - Financní výbor - ze dne 10. 12.2012

Kontrolní výbor - ze dne 16. 7. 2012
Príloha rozvahy - k 31. 12. 2012
Evidence poplatku - k 31. 12. 2012, evidence vedena v pocítaci
Evidence majetku - k 31.12.2012, evidence vedena v pocítaci
Kniha odeslaných faktur- k 31.12.2012
Inventurní soupis majetku a závazku - k 31. 12. 2012
Kniha došlých faktur - k 31. 12.2012
Výkaz pro hodnocení plnení rozpoctu - k 31. 12. 2012
Výkaz zisku a ztráty - k 31. 12. 2012
Rozvaha - k 31.12.2012

Schválený rozpocet - na rok 2012, schválen zastupitelstvem obce dne 28. 12. 2011
Návrh rozpoctu - na rok 2012, zverejnen na úrední desce i elektronicky od 14. 12. 2011
do 28. 12.2011

Rozpoctový výhled - na roky 2012 až 2016 ze dne 29.6.2011
Odmenování clenu zastupitelstva - platné pro rok 2012, schválené zastupitelstvem obce dne
7.11.2010, predpis mezd na mesíc prosinec 2012
Stanovení závazných ukazatelu zrízeným organizacím - pro materskou školu dne
29. 12. 2011, schváleny zastupitelstvem obce dne 28. 12. 2011
Výsledky kontrol zrízených organizací - Protokol o kontrole materské školy ze dne
17.10.2012

Pokladní kniha - predložena za mesíce zárí a listopad 2012
Bankovní výpisy - predloženy výpisy bežných úctu a úverového úctu k 31.12.2012
Smlouvy a další materiály k prijatým úcelovým dotacím - Smlouva c. ZZ00217.0621
z 27.9.2012 "Zateplení kulturního domu a obecního úradu", poskytnuta investicní dotace
ve výši 107000,- Kc. Záverecná zpráva a vyúctování dotace ze dne 20.6.2012.
Smlouva o prevodu majetku (koupe, prodej, smena, prevod) - Smlouva o bezúplatném
prevodu pozemku ze dne 19. 7. 2012, prevod pozemku par. c. 986/29, c. 986/30 a c. 986/32,
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schválená zastupitelstvem obce dne 28. 6. 2012, vklad práva na katastr nemovitostí dne
2. 8. 2012

Záverecný úcet - za rok 2011, zverejnen na úrední desce i elektronicky od 13. 6. 2012
do 28.6.2012, schválen zastupitelstvem obce dne 28. 6. 2012
Zápisy z jednání zastupitelstva vcetne usnesení - ze dne 28. 12. 2011, 28. 6. 2012,
30.9.2012 a 26. 12.2012

c. Plnení opatrení priiatých k náprave chyb a nedostatku

a) pri prezkoumání hospodarení územního celku za predchozí roky nebyly zjišteny
chyby a nedostatky

b) dílcím prezkoumání za rok 2012 nebylo provedeno

D. Záver

I. Pri prezkoumání hospodarení obce Nové Dvory za rok 2012

byly zjišteny chyby a nedostatky
uvedené v ustanovení & 10 odst. 3 písmo c) zákona o prezkoumávání hospodarení. a to

Nedostatky, spocívající v neúplnosti a nesprávnosti
- Územní celek neúctovalo skutecnostech, které jsou predmetem úcetnictví, do období,

s nímž tyto skutecnosti vecne a casove souvisí. (nesprávné, neúplné)

II. Rizika, která lze dovodit ze zjištených chyb a nedostatku a která mohou mít
negativní dopad na hospodarení územního celku v budoucnu:

Pri prezkoumání hospodarení za rok 2012 nebyla zjištena žádná rizika vyplývající z chyb
uvedených v cásti D. I. této zprávy, která by mohla mít negativní dopad na hospodarení
územního celku v budoucnosti.

III. Pomerové ukazatele zjištené pri prezkoumání hospodarení:

a) podíl pohledávek na rozpoctu 3,53 %
b) podíl závazku na rozpoctu 18,23 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku 0%
d) podíl cizích zdroju k celkovým aktivum 2,33 %
e) ukazatel dluhové služby 15,24 %

Zustatek dlouhodobých závazku k 31.12.2012 vedených na úctu 451 - Dlouhodobé úvery
byl 640 000,- Kc.

Ždár nad Sázavou dne 13. kvetna 2013

Za Krajský úrad Kraje Vysocina

Helena Vanícková, DiS .

kontrolor poverený rízením prezkoumání
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podpis kontrolora povereného rízením prezkoumání



Tato zpráva o výsledku prezkoumání hospodarení je soucasne návrhem zprávy o výsledku
prezkoumání hospodarení, pricemž konecným znením se stává okamžikem marného
uplynutí lhuty stanovené v § 6 odst. 3 písmo I) zákona o prezkoumávání hospodarení,
k podání písemného stanoviska kontrolorovi poverenému rízením prezkoumání nebo
okamžikem vzdání se práva podat písemné stanovisko územního celku.

Zpráva o výsledku prezkoumání hospodarení byla v souladu s ustanovením § 11 zákona
o prezkoumávání hospodarení projednána a jeden výtisk prevzal starosta obce Nové Dvory
s tím, že se vzdává práva podat písemné stanovisko územního celku dle § 7 odst. 1 písmo f)
zákona o prezkoumávání hospodarení.

Dne ...1.?.f:..~t?fl

Ing. Ladislav Nemec

starosta
~qqtqq

podpis starosty

Poucení

ve

Územní samosprávný celek je podle § 13 odst. 1 písmo b) zákona o prezkoumávání hospodarení povinen
príslušnému prezkoumávajícímu orgánu tj. Krajskému úradu Kraje Vysocina, odboru kontroly, nejpozdeji do
15 dnu po projednání této zprávy spolu se záverecným úctem v orgánech územního celku podat písemnou
ínformaci o prijetí opatrení k náprave chyb a nedostatku uvedených ve zpráve.

Územní samosprávný celek je dále povínen uvést v informaci lhutu, ve které podá písemnou zprávu o plnení
prijatých opatrení a v této lhute ji krajskému úradu zaslat (§ 13 odst. 2 zákona o prezkoumávání hospodarení).

Za nesplnení výše uvedených povinností lze uložit územnimu samosprávnému celku dle ustanovení § 14 písmo f),
g) nebo h) zákona o prezkoumávání hospodarení porád kovou pOkutu až do výše 50.000,- Kc v každém
jednotlívém prípade.

s::c1tnu .k :14-. (P.
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Rozdelovník:

Stejnopis Pocet výtisku PredánoPrevzal

1

1xObec Nové Dvory Ing. Ladislav Nemec

2

1xKrajský úrad Kraje Vysocinaodbor kontroly
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