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Zpráva
o výsledku prezkoumání hospodarení obce Olšany u Prostejova za rok 2011,
IC 00288560

Prezkoumání se uskutecnilo ve dnech 14. 2. 2012,15. 2. 2012 a 6. 3. 2012 na základe
žádosti a v souladu se zákonem C. 420/2004 Sb., o prezkoumávání hospodarení územních
samosprávných celku a dobrovolných svazku obcí (dále jen zákon).
Místo provedení prezkoumání: Obecní úrad Olšany u Prostejova
Prezkoumané období: 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011
Prezkoumání hospodarení vykonali:
kontrolor poverený rízením prezkoumání:
kontrolor:
Bc. Otakar Štepánek

Bc. Marie Jakubcová

Poverení k prezkoumání hospodarení ve smyslu § 5 zákona o prezkoumávání
vydal reditel Krajského úradu Olomouckého kraje Bc. Ing. Libor Kolár
Zástupci obce:

hospodarení

RNDr, Milan Elfmark - starosta
Jaroslav Vyhlídal - úcetní

Tato zpráva o výsledku
dílcího prezkoumání.

prezkoumání

hospodarení

obsahuje

i výsledky

konecného

ZÁVER
Pri prezkoumání hospodarení obce Olšany u Prostejova za rok 2011
•

byly zjišteny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatku uvedených
pod písmenem c) (§ 10 odst. 3 písmo b) zákona):
-

•

Územní celek neúctovalo

opravných položkách k pohledávkám.

byly zjišteny nedostatky spocívající (§ 10 odst. 3 písmo c) zákona):
c4) v porušení povinnosti
Návrh záverecného úctu nebyl zverejnen
projednáním v zastupitelstvu.
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nejméne

po dobu 15 dnu pred jeho

Predmet prezkoumání hospodarení:
Predmetem prezkoumání hospodarení jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona.
V souladu s § 6 odst. 3 písmo b) zákona 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.
Predmetem prezkoumání hospodarení bylo v souladu s § 2 zákona c. 420/2004 Sb.:
plnení príjmu a výdaju rozpoctu vcetne penežních operací, týkajících se rozpoctových
prostredku,
financní operace, týkající se tvorby a použití penežních fondu,
náklady a výnosy podnikatelské cinnosti územního celku,
penežní operace, týkající se sdružených prostredku a cizích zdroju,
hospodarení a nakládání s prostredky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími
prostredky ze zahranicí poskytnutými na základe mezinárodních smluv,
vyúctování a vyporádání financních vztahu ke státnímu rozpoctu, k rozpoctum kraju,
k rozpoctum obcí, k jiným rozpoctum, ke státním fondum a k dalším osobám,
nakládání a hospodarení s majetkem ve vlastnictví územního celku a s majetkem
státu, s nímž hospodarí územní celek,
zadávání a uskutecnování verejných zakázek,
stav pohledávek a závazku a nakládání s nimi,
rucení za závazky fyzických a právnických osob,
zastavování movitých a nemovitých vecí ve prospech tretích osob,
zrizování vecných bremen k majetku územního celku,
úcetnictví vedené územním celkem.

Predmet prezkoumání hospodarení byl overen z hlediska:
dodržování povinností stanovených zvláštními právními predpisy, zejména predpisy
o financním
hospodarení
územních celku, o hospodarení
s jejich majetkem,
o úcetnictví a o odmenování,
souladu hospodarení s financními prostredky ve srovnání s rozpoctem,
dodržení úcelu poskytnuté dotace nebo návratné financní výpomoci a podmínek
jejich použití,
vecné a formální správnosti dokladu o prezkoumávaných operacích.

A. Prezkoumané písemnosti
Pri prezkoumání hospodarení
následující písemnosti:

obce Olšany u Prostejova za rok 2011 byly prezkoumány

Bankovní výpis: Komercní banka, a. S. - úverový úcet, výpis c. 8 - 11/2011 vcetne
úcetních dokladu za období 8 - 11/2011
Bankovní výpis: Komercní banka, a. S. - úverový úcet, výpis c. 8 - 11/2011 vcetne
úcetních dokladu za období 8 - 11/2011
Bankovní výpis: elektronický denní u KB, a. S. kontrolní vzorek za období 6 -8/2011
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Bankovní výpis: elektronický denní u KB, a. s.
príslušných úcetních dokladu
Darovací smlouvy: uzavrená s Olomouckým
pocítacové sestavy v cene 34 580,21 Kc

C.

182 - 194 za období 12/2011 vcetne

krajem /dárce/ dne 1. 4. 2011 na prevod

Dokumentace k verejným zakázkám: Rada obce dne 23. 5. 2011 schválila zadávací
dokumentaci pro zakázku malého rozsahu s názvem " Rekonstrukce ulice pod
kostelem" a jmenovala komisi pro otvírání obálek a výberovou komisi pro výberové
rízení. Byly osloveny 3 firmy; Dne 16. 6. 2011 RO schválila firmu Provádení staveb
Olomouc, a.s.
Hlavní kniha: sestavená za 12/2011
Hlavní kniha: sestavená za období 11/2011
Inventurní soupis majetku a závazku: Plán inventur na rok 2011 ze dne 28. 11. 2011,
zápis o proškolení inventarizacních komisí ze dne 23. 12. 2011, inventurní soupisy +
inventurní sumáre k jednotlivým úctum, zápis o provedené inventarizaci k 31. 12. 2011
+ rekapitulace zjištených stavu v porovnání s úcetními stavy ze dne 21. 1. 2011
Kniha došlých faktur: vedena na PC
Kniha odeslaných faktur: vedena na PC
Návrh rozpoctu: na rok 2012 zverejnen na úrední desce i v elektronické
zpusobem umožnujícím dálkový prístup ve dnech 2. 12. - 20. 12. 2011

podobe

Návrh rozpoctu: na rok 2011 zverejnen na úrední desce i v elektronické
zpusobem umožnujícím dálkový prístup ve dnech 2. 2. - 17. 2. 2011

podobe

Odmenování clenu zastupitelstva:

mzdové listy za období 11 - 12/2011

Odmenování clenu zastupitelstva: za období 1 - 10/2011
Penežní fondy obce (FRB, sociální, apod.) - pravidla tvorby a použití: sociální fond rozpocet na rok 2011, bankovní výpis elektronický denní C. 14 -15 za období 12/2011
vcetne príslušných úcetních dokladu
Pokladní doklad:

C.

030383 - 030435 za období 12/2011

Pokladní doklad: kontrolní vzorek za období 6 - 8/2011
Pokladní kniha (deník): za období 7 - 8/2011 vedena na PC
Príloha rozvahy: sestavená za období 12/2011
Príloha rozvahy: sestavená za 9/2011
Rozpoctová opatrení: C. 1/2011 ze dne 7. 4. 2011,
3/2011 ze dne 22. 9. 2011 (všechna schválena ZO)

C.

2/2011 ze dne 22. 6. 2011,

C.

Rozpoctová opatrení:

C.

4 schválené na jednání zastupitelstva obce dne 20. 12. 2011

Rozpoctový výhled: sestavený na období 2012 - 2015
Rozpoctový výhled: sestavený do roku 2012
Rozvaha: výkaz sestavený za období 11/2011
Rozvaha: sestavená za období 12/2011
Schválený rozpocet: na rok 2012 zastupitelstvem

obce dne 20. 12. 2012

Schválený rozpocet: na rok 2011 zastupitelstvem

obce dne 17. 2. 2011

Smlouvy a další materiály k poskytnutým úcelovým dotacím: uzavrená s Telocvicnou
jednotou Sokol Olšany u Prostejova ze dne 14. 4. 2011
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Smlouvy a další materiály k prijatým úcelovým dotacím: rozpoctové opatrení KÚO\
ze dne 15. 3. 2011 na úcelovou neinvesticní dotaci ve výši 8 409,-- Kc na úhradu
výdaju spojených s prípravou a provedením scítání lidu, domu a bytu v roce 2011, ÚZ
98005, financní vyporádání poskytnuté dotace zasláno dne 27. 1. 2011, vratka ve výši
8409 Kc vrácena v rámci fin. vyporádání na úcet Olomouckého kraje dne 25. 1. 2011
Smlouvy a další materiály k prijatým úcelovým dotacím: rozpoctové opatrení KÚOK
ze dne 18. 7. 2011 na úcelovou investicní dotaci ve výši 500 000,-- Kc na realizaci
projektu "Rekonstrukce ulice pod kostelem", ÚZ 00017 + smlouva o poskytnutí
príspevku v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2011 ve výši
500 000,-- Kc na realizaci projektu "Rekonstrukce ulice pod kostelem" uzavrená
s Olomouckým krajem dne 28. 6. 2011. Záverecná zpráva o ukoncení realizace
projektu z POV 2011 ze dne 12. 12. 2011
Smlouvy a další materiály k prijatým úcelovým dotacím: rozpoctové opatrení KÚOK ze
dne 22. 8. 2011 na úcelovou investicní dotaci ve výši 1 000 000,-- Kc na realizaci akce
"Dopruzkum znecištení v okolí obce Olšany u Prostejova a overení vhodných
sanacních technologií", ÚZ 00552 + smlouva o poskytnutí dotace ve výši 1 000 000,-Kc na dopruzkum znecištení v okolí obce Olšany u Prostejova a overení vhodných
sanacních technologií uzavrená s Olomouckým krajem dne 16. 8. 2011
Smlouvy a další materiály k prijatým úcelovým dotacím: rozpoctové opatrení KÚOK ze
dne 14. 6. 2011 na úcelovou neinvesticní dotaci ve výši 22 000,-- Kc na cástecnou
úhradu výdaju na zajištení akceschopnosti JSDH, ÚZ 00008 + smlouva o poskytnutí
príspevku ve výši 22 000,-- Kc na cástecnou úhradu výdaju na zajištení akceschopnosti
jednotek sboru dobrovolných hasicu (10 000,-- Kc zejména na porízení prostredku pro
záchranu a evakuaci a 12 000,-- Kc na porízení osobních ochranných pomucek)
uzavrená s Olomouckým krajem dne 7.6.2011, financní vyporádání poskytnuté dotace
ze dne 19. 12.2011
Smlouvy a další materiály k prijatým úcelovým dotacím: rozpoctové opatrení KÚOK ze
dne 10. 5. 2011 na úcelovou neinvesticní dotaci ve výši 502 372,80 Kc pro ZŠ a MŠ
Olšany u Prostejova na dotaci v oblasti podpory 1. Zlepšení podmínek pro vzdelávání
na základních školách, prioritní osy 1 Pocátecní vzdelávání, Operacního programu
Vzdelávání pro konkurenceschopnost,
ÚZ 325 33123 - podíl dotace z EU ve výši
427016,88 Kc, ÚZ 321 33123 - podíl dotace ze SR ve výši 75 355,92 Kc
Smlouvy a další materiály k prijatým úcelovým dotacím: rozpoctové opatrení KÚOK ze
dne 24. 10. 2011 na úcelovou neinvesticní dotaci ve výši 6 810,-- Kc pro JSDH, z toho
na odbornou prípravu 3 810,-- Kc a na vecné vybavení a zásah 3 000,-- Kc, ÚZ 14004,
Financní vyporádání dotace ze dne 12. 1. 2012
Smlouvy a další materiály k prijatým úcelovým dotacím: rozpoctové opatrení KÚOK
ze dne 16. 5. 2011 na úcelovou neinvesticní dotaci ve výši 2 775,-- Kc pro JSDH na
odbornou prípravu, ÚZ 14004 + cerpání dotace, financní vyporádání dotace ze dne
12.1.2012
Smlouvy a další materiály k prijatým úcelovým dotacím: rozhodnutí o poskytnutí dotace
z MMR CR Praha ze dne 7. 9. 2011 (starosta obce podepsal dne 16. 9. 2011) ve výši
400 000,-- Kc na akci "Veselý svet pro zvídavé deti", ÚZ 17928 + pokyn k nastavení
rozpoctového limitu u UniCredit Bank Czech Republik, a. s. ve výši 400 000,-- Kc na
akci "Veselý svet pro zvídavé deti" od MMR CR ze dne 9. 9. 2011 (starosta obce
podepsal dne 16. 9. 2011), záverecná zpráva vcetne financního vyúctování ze dne
10.2.2012
Smlouvy a další materiály k prijatým úcelovým dotacím: rozhodnutí o poskytnutí dotace
z MZe CR Praha ve výši 2 000 000,-- Kc na akci "Dokoncení kanalizace Olšany
u Prostejova" ze dne 1. 2. 2011 vc. prílohy, ÚZ 29898 + pokyn k nastavení
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rozpoctového limitu ve výši 2 000 000,-- Kc u Ceskomoravské zárucní a rozvojové
banky, a. s. od MZe CR ze dne 28. 4. 2011 (starosta obce podepsal dne 6. 5. 2011)
Smlouvy o prevodu
c. 1311000645/160912

majetku (koupe, prodej, smena, prevod): Kupní smlouva
uzavrená s SMP Net, s.r.o. Ostrava ze dne 19. 10. 2011

Smlouvy o prevodu majetku (koupe, prodej, smena,
na nákup pozemku lobec kupujícíl

prevod): 2 x kupní smlouva

Smlouvy o prevodu majetku (koupe,
na prodej pozemku lobec prodávajícíl

prevod): 7 x kupní smlouvy

prodej, smena,

Smlouvy o pujcce: uzavrená s Regionem HANÁ, o. s. dne 27. 4. 2011
Smlouvy o pujcce: uzavrená s Telocvicnou
27.4.2011

jednotou Sokol Olšany u Prostejova dne

Smlouvy o vecných bremenech: uzavrená
Budejovice ze 13. 10. 2011 lobec povinnál

s firmou

E.ON Distribuce,

Smlouvy

s firmou

EWE GasNet,

17.8.

o vecných bremenech:
povinnál

uzavrená

a.s. Ceské

s.r.o. ze dne

2011/0bec

Smlouvy o výpujcce: uzavrená dne 27. 4. 2011 s Regionem Haná, o.s.
Vnitrní predpis a smernice: c. 1/2011 - pro poskytování a úctování cestovních náhrad
ze dne 28. 3. 2011, c. 2/2011 o inventarizaci majetku a závazku ze dne 28. 3. 2011,
c. 4/2011 - evidence, úctování a odepisování majetku ze dne 27. 12. 2011, Odpisový
plán na rok 2011 ze dne 25. 11. 2011
Výkaz pro hodnocení plnení rozpoctu: sestavený za období 11/2011
Výkaz pro hodnocení plnení rozpoctu: sestavený za období 12/2011
Výkaz zisku a ztráty: sestavený za 12/2011
Výkaz zisku a ztráty: sestavený za období 11/2011
Zápis z kontroly provedené na základe zákona 320/2001

Sb.: obec ze dne 14. 10.2011

Zápisy financního výboru: ZŠ - 16. 2. 2011, obec - 14. 6. 2011
Zápisy financního výboru: ze dne 22. 11. 2011
Zápisy kontrolního výboru: ze dne 11. 7. 2011, 16. 9. 2011
Zápisy kontrolního výboru: ze dne 16. 12. 2011
Zápisy z jednání orgánu dobrovolných svazku obcí: ZŠ - 15. 9. 2011, 6. 10. 2011
Zápisy z jednání rady vcetne usnesení: ze dne 14. 11. 2011, 29. 11. 2011, 28. 12. 2011
Zápisy z jednání rady vcetne usnesení: ze dne 3. 1. 2011, 10. 1., 24. 1.,1. 2.,22. 3.,
28.3.,18.4.,2.5.,9.5.,23.5.,31.5.,16.6.,11.7.,21.
7.,1.8.,15.8.,29.8.,12.10.,
24.10.
Zápisy z jednání zastupitelstva vcetne usnesení: ze dne 20. 12. 2011
Zápisy z jednání zastupitelstva
21.4.2011,22.6.2011,22.9.2011

vcetne usnesení: ze dne 17. 2. 2011, 7. 4. 2011,

Záverecný úcet: za rok 2010 schválený s výhradou zastupitelstvem obce Olšany
u Prostejova dne 7.4. 2011. Návrh záverecného úctu byl zverejnen na úrední desce ve
dnech 11. 4. - 27. 4. 2011 a v elektronické podobe zpusobem umožnujícím dálkový
prístup ve dnech 11. 4. - 30. 4. 2011
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Zverejnené zámery o nakládání s majetkem: rada obce Olšany u Prostejova vyhlašuj\:.
zámer poskytnout pozemky p. c. 92, 107/2, 965/4, 138, 137 a 136 v k. ú. Olšany
u Prostejova jako výpujcku MAS Region Haná, o. s.
Zverejnené zámery o nakládání s majetkem: zastupitelstvo obce Olšany u Prostejova
vyhlašuje zámer odprodeje cásti pozemku p. c. 841/1 o výmere 6 325 m2 v k. ú. Olšany
u Prostejova

V kontrolovaném
u Prostejova:

období,

dle

informací

neuzavrela smlouvu o sdružení
sdružených prostredku,

poskytnutých
a neuskutecnila

zástupci
financní

obce,

obec

operace

Olšany

týkající

se

neuzavrela smlouvu o prijetí nebo poskytnutí úveru, pujcky,
nehospodarila s prostredky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostredky ze
zahranicí poskytnutými na základe mezinárodních smluv,
neuzavrela kupní, smennou, nájemní a darovací smlouvu, smlouvu o výpujcce týkající
se nemovitého majetku,
nehospodarila s majetkem státu,
nerucila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, neuzavrela
smlouvu o prevzetí dluhu nebo rucitelského závazku a smlouvu o pristoupení
k závazku,
nezastavila movitý a nemovitý majetek,
nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace, neuskutecnila majetkové vklady,
uskutecnila pouze verejné zakázky malého rozsahu (§ 12 odst. 3 zákona c. 137/2006
Sb.),
nemela podnikatelskou cinnost.

B. Výsledek prezkoumání
Pri prezkoumání hospodarení obce Olšany u Prostejova za rok 2011
•

byly zjišteny méne závažné chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písmo b) zákona)
v clenení dle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 zákona:

1. Zákon
1.1.

C.

420/2004 Sb.

§ 2 odst. 2 písmo hl úcetnictví vedené územním celkem

Kontrolou inventarizace k 31. 12. 2011 bylo zjišteno, že úcetní jednotka
v inventurním sumári úctu 311 - Odberatelé vykazuje pohledávky v celkové
výši 342 887,30 Kc, z toho po splatnosti nad 90 dní ve výši 1 274 Kc. K temto
pohledávkám nebyly vytvoreny opravné položky (korekce).
Porušeno ustanovení § 23 odst. 1 vyhlášky c. 410/2009 Sb., kterou se
provádejí nekterá ustanovení zákona c. 563/1991 Sb., ve znení
pozdejších predpisu, pro nekteré úcetní jednotky, v platném znení, kde
se stanoví, že opravné položky k pohledávkám se uvádejí v rozvaze ve
sloupci "Korekce" u príslušné položky pohledávek.
Porušeno ustanovení § 65 odst. 6 vyhlášky c. 410/2009 Sb., kterou se
provádejí nekterá ustanovení zákona c. 563/1991 Sb., o úcetnictví, ve
znení pozdejších predpisu, pro nekteré vybrané úcetní jednotky,
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v platném znení, kde se stanoví, že v prípade pohledávek
se tvorí
opravná položka ve výši 10 % za každých ukoncených devadesát dnu po
splatnosti dané pohledávky.

Doloženo: - fotokopie inventurního sumáre úctu 311 vcetne seznamu
- fotokopie str. 1 výkazu Rozvaha k 31. 12. 2011

•

byly zjišteny nedostatky
1 a 2 zákona:

(§ 10 odst. 3 písmo c) zákona) v clenení

dle ustanovení

§ 2 odst.

1. Zákon C. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písmo a) plnení príjmu a výdaju
penežních operací, týkajících se rozpoctových
prostredku
1.1.

rozpoctu

vcetne

Záverecný úcet za rok 2010 byl rádne zpracován, byl projednán a schválen
s výhradou na zasedání zastupitelstva obce dne 7. 4. 2011. Následne byl
zverejnen na úrední desce v období 11. 4. - 27. 4. 2011 a v elektronické podobe
zpusobem umožnujícím dálkový prístup ve dnech 11. 4. - 30. 4. 2011, a to po
jednotlivých dokumentech, nikoliv jako jeden dokument zobrazující se pod
názvem "Záverecný úcet". Návrh záverecného úctu však nebyl zverejnen na
úrední desce ani v elektronické podobe zpusobem umožnujícím dálkový prístup
nejméne po dobu 15 dnu prede dnem jeho projednání v zastupitelstvu obce.

Porušeno ustanovení § 17 odst. 6 zákona 250/2000 Sb. o rozpoctových
pravidlech územních rozpoctu, v platném znení, kde se stanoví, že návrh
záverecného úctu musí být nejméne po dobu 15 dnu prede dnem jeho
projednání v zastupitelstvu územního samosprávného celku zverejnen vhodným
zpusobem a ve vhodném rozsahu na úrední desce a v elektronické podobe
zpusobem umožnujícím dálkový prístup.

Dle ustanovení § 22a odst. 2 písmo c) zákona c. 250/2000 Sb., o rozpoctových
pravidlech územních rozpoctu, ve znení pozdejších predpisu, má protiprávní
jednání obce Olšany u Prostejova charakter správního deliktu.

C. Plnení

opatrení

a) pri prezkoumání
Pri prezkoumání
1.

k odstranení
hospodarení
hospodarení

nedostatku
územního celku za predcházející
obce

Olšany

u Prostejova

rok

za rok 2010

bylo

zjišteno:

V úcetnictví obce byly v prubehu roku 2010 zaúctovány do nákladu obce výdaje spojené
s konáním voleb do Poslanecké snemovny Parlamentu CR (ÚZ 98 071) a voleb do 1/3
Senátu Parlamentu CR a zastupitelstev obcí (ÚZ 98 187). Rovnež príjem dotací na
volby byl zaúctován do výnosu obce na úcet 671 - Výnosy z nároku na prostredky
státního rozpoctu, avšak o závazku ke státnímu rozpoctu nebylo v prubehu roku
úctováno. Chybným postupem úctování nebyl v prubehu roku 2010 správne vykazován
zustatek na úctu 347 - Závazky ke státnímu rozpoctu.
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Porušeno ustanovení § 4 odst. 8 zákona 563/1991 Sb. o úcetnictví, ve znení pozdejších
predpisu, kde se stanoví, že úcetní jednotky jsou povinny dodržovat pri vedení
úcetnictví zejména smernou úctovou osnovu, usporádání a oznacování položek úcetní
záverky a konsolidované úcetní záverky, obsahové vymezení techto záverek, úcetní
metody a ostatní podmínky vedení úcetnictví stanovené provádecími právními predpisy
(vyhlášky).

Nedodržen Ceský úcetní standard pro nekteré vybrané úcetní jednotky c. 703 Transfery, bod 5.3.2., kde se stanoví postupy úctování transferu za úcelem docílení
souladu pri používání úcetních metod úcetními jednotkami v položce rozvahy D.IV.21
Závazky ke státnímu rozpoctu - úcet 347.
Prijatá opatrení: Zastupitelstvo obce schválilo dne 7. 4. 2011 Záverecný úcet za rok
2010 s výhradou a prijalo nápravné opatrení v tomto znení: Úcetní bude poucen
o správném postupu úctování v souladu s platnými právními predpisy.
Opraveno úcetními doklady

2.

C.

411037 - 411039 ze dne 5. 3. 2011

Ke kontrole byly predloženy sestavy "Prehled pohybu a stavu na úctech za období leden
- prosinec 2010, inventurní sumáre k rozvahovým úctum k datu 31. 12. 2010 a úcetní
doklady k prijatým transferum ze státního rozpoctu, státních fondu a regionálních rad a
bylo zjišteno, že úcetní jednotka chybne úctovala v prípade:
majetku porízeného z investicní dotace, kde poskytovatelem bylo Ministerstvo pro
místní rozvoj na projekt s názvem "Zelený ráj Trávníky" (ÚZ 17 720), který nebyl
preveden z úctu 374 - prijaté zálohy na dotace na úcet 403 - dotace na porízení
dlouhodobého majetku
majetku porízeného z investicní dotace, kde poskytovatelem bylo Ministerstvo
zemedelství na projekt s názvem "Kanalizace Hablov" (ÚZ 29 898), který nebyl
preveden z úctu 374 - prijaté zálohy na dotace na úcet 403 - dotace na porízení
dlouhodobého majetku
majetku porízeného z investicní dotace, kde poskytovatelem bylo FS .. s názvem
"Sanace podzemních vod" (ÚZ 15839), který nebyl preveden z úctu 374 - prijaté zálohy
na dotace na úcet 403 - dotace na porízení dlouhodobého majetku
majetku porízeného z investicní dotace, kde poskytovatelem bylo Ministerstvo pro
místní rozvoj na projekt s názvem "Komunikace - RD Za Farou (ÚZ 17881), který nebyl
preveden z úctu 374 - prijaté zálohy na dotace na úcet 403 - dotace na porízení
dlouhodobého majetku.

Porušeno ustanovení § 4 odst. 8 zákona 563/1991 Sb. o úcetnictví, ve znení pozdejších
predpisu, kde se stanoví, že úcetní jednotky jsou povinny dodržovat pri vedení
úcetnictví zejména smernou úctovou osnovu, usporádání a oznacování položek úcetní
záverky a konsolidované úcetní záverky, obsahové vymezení techto záverek, úcetní
metody a ostatní podmínky vedení úcetnictví stanovené provádecími právními predpisy.

Porušeno ustanovení § 26 odst. 1 a 2 vyhlášky C. 410/2009 Sb., kterou se provádejí
nekterá ustanovení zákona C. 563/1991 Sb., o úcetnictví, ve znení pozdejších predpisu,
pro nekteré vybrané úcetní jednotky, ve znení pozdejších predpisu, kde se stanoví,
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že položka "C.I. Jmení úcetní jednotky a upravující položky" vyjadruje vlastní zdroj krytí
aktiv úcetní jednotky, vcetne ocenovacích rozdílu z precenení majetku a závazku, dotací
na porízení dlouhodobého majetku, agregovaných príjmu a výdaju rozpoctového
hospodarení minulých let a oprav chyb minulých let.

Nedodržen Ceský úcetní standard pro nekteré vybrané úcetní jednotky C. 703 Transfery, bod 5.3.2., kde se stanoví, že v prípade, kdy dojde k okamžiku vyporádání
úctuje príjemce skutecnou výši cerpání transferu na stranu MÁ DÁ TI úctu 374 - Prijaté
zálohy na dotace se souvztažným zápisem na príslušnou stranu úctu 403 - Dotace na
porízení dlouhodobého majetku, jedná-Ii se o transfer na porízení dlouhodobého
majetku.
Prijatá opatrení: Zastupitelstvo obce schválilo dne 7. 4. 2011 Záverecný úcet za rok
2010 s výhradou a prijalo nápravné opatrení v tomto znení: Úcetní bude poucen
o správném postupu úctování v souladu s platnými právními predpisy, zvlášte pak
o dodržování Ceského úcetního standardu pro nekteré vybrané úcetní jednotky
c.703 - Transfery.
Opraveno úcetními doklady

C.

411145 - 411148 ze dne 23.3.2011

b) pri dílcím prezkoumání
Pri dílcím prezkoumání hospodarení obce Olšany u Prostejova bylo zjišteno:
1.

Záverecný úcet za rok 2010 byl rádne zpracován, byl projednán a schválen
s výhradou na zasedání zastupitelstva obce dne 7. 4. 2011. Následne byl zverejnen
na úrední desce v období 11. 4. - 27. 4. 2011 a v elektronické podobe zpusobem
umožnujícím dálkový prístup ve dnech 11. 4. - 30. 4. 2011, a to po jednotlivých
dokumentech, nikoliv jako jeden dokument zobrazující se pod názvem "Záverecný
úcet". Návrh záverecného
úctu však nebyl zverejnen na úrední desce ani
v elektronické podobe zpusobem umožnujícím dálkový prístup nejméne po dobu 15
dnu prede dnem jeho projednání v zastupitelstvu obce.
Porušeno ustanovení § 17 odst. 6 zákona 250/2000 Sb. o rozpoctových pravidlech
územních rozpoctu, v platném znení, kde se stanoví, že návrh záverecného úctu musí
být nejméne po dobu 15 dnu prede dnem jeho projednání v zastupitelstvu územního
samosprávného celku zverejnen vhodným zpusobem a ve vhodném rozsahu na
úrední desce a v elektronické podobe zpusobem umožnujícím dálkový prístup.

Dle ustanovení § 22a odst. 2 písm. c) zákona C. 250/2000 Sb., o rozpoctových
pravidlech územních rozpoctu, ve znení pozdejších predpisu, má protiprávní jednání
obce Olšany u Prostejova charakter správního deliktu.

Doloženo: - fotokopie zápisu ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 7. 4. 2011
fotokopie 2 výpisu ze zverejnení
úctu na elektronické úrední desce

jednotlivých

dokumentu

záverecného

fotokopie oznámení o zverejnení "záverecného úctu" na úrední desce obce
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Prijatá opatrení: Jedná se o neodstranitelný nedostatek. Rada obce Olšany
u Prostejova konané dne 2. 1. 2012 projednala zápis z dílcího prezkoumání
hospodarení
a prijala opatrení k náprave chyb ve znení: Starosta obce
a místostarosta obce budou dusledne dodržovat povinnosti obce související
s projednáním záverecného úctu. Prijatá opatrení budou projednána na zasedání
ZO spolu se Zprávou o výsledku prezkoumání hospodarení obce za rok 2011
a schválením záverecného úctu za rok 2011.

Do Upozornení na prípadná rizika (§ 10 odst. 4 písmo a) zákona):
Za spáchání správního deliktu uvedeného v ustanovení § 22a odst. 2 písmo c) zákona
C. 250/2000
Sb., o rozpoctových pravidlech územních rozpoctu, ve znení pozdejších
predpisu, se obec vystavuje riziku sankce ukládané správním orgánem ve výši dle
ustanovení § 22a odst. 5 citovaného zákona.

Eo
Podíl pohledávek a závazku na rozpoctu územního celku a podíl
zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku k 3101202011
(§ 10
odst. 4 písmo b) zákona)

14,02 %

a)

podíl pohledávek na rozpoctu územního celku

b)

podíl závazku na rozpoctu územního celku

7,59 %

c)

podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

7,73 %

Olomouc, 9. 3. 2012

Za Krajský úrad Olomouckého kraje

Bc. Marie Jakubcová
••••••••••••••••••••••••

kontrolor poverený rízením prezkoumání

,t /)/

1. •••••••••••••••••••

podpis kontrolora povereného

I
Bc. Otakar Štepánek
kontrolor
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rí~ním

prezkoumání

PríloJ.

Krajský úrad Olomouckého kraje
Kancelár reditele
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

OVEROVAcíOOLOŽKA

k návrhu zprávy o výsledku prezkoumání hospodarení obce Olšany u Prostejova
za rok 2011
IC 00288560
Sp.Zn.: KÚOKl67220/2011/KR-Kl7227

RNDr. Milan Elfmark, starosta potvrzuje, že priložené fotokopie
3 ks listu souhlasí s originálními doklady.

Olomouc,

9. 3. 2012

Overil:
RNDr. Milan Elfmark, starosta
Uméno, príjmení, funkce)

podpis

3

ks dokladu v poctu

