KRAJSKÝ ÚŘno plznŇsxÉno KRAJE
ODBOREKONOMICKY oooĚr'BNÍ pŘpzrouaÁvÁNÍ HospooaŘBNÍ
KONTROLY
Škoupov{18,306 13 Plzeň

Výtisk č. 1

cj'

Zpráva o výs|edku přezkoumání hospodaření
USc Klenči pod Čerchovem, lČ: oozss+lz
za rok2012

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
29.11.2012 - 3 .12.2012
8.2.2013 - 12.2.2013
na zák|adě zžtkona č' 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územníchsamosprávných

celků a dobrovolných svazků obcí.

Místo provedení přezkoumání: Klenčípod Čerchovem
Klenčípod Čerchovem 118, 345 34 Klenčípod Čerchovem
Přezkoumané období: 1' 1.2012

- 3t, |2'

2012

Přezkoumání lykonali:

-

kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Dis. Eva Haasová
kontroloři:

-

Libuše Křenková

Při přezkoumání by|i přítomni:

-

Karel Smutný - starosta městyse
Zina Kohoutová . účetníměstyse

A. Přezkoumané písemnosti

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v $ 2 odst. 1 a 2 zákona
o přezkoumávání hospodaření. V souladu s $ 6 odst. 3 písm. b) zákona o přezkoumávání
hospodďení je přezkoumání hospodďení prováděno výběrovým způsobem s ohledem
na významnost jednotlivých skutečnostípodle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování
jednotlivých právních úkonůse lrychéaíze znění právních předpisů platných ke dni
uskutečněnítohoto úkonu:

Druh písemnosti
Návrh rozpoČtu

Popis písemnosti
na rok 2012

zveřejněn od 29.

I 1.

do 21 . 12.2011

Rozpočtová opatření

(1-8) roku 2012

Rozpočtový výhIed

na obdobi |et 2012 aŽ2016

Schválený rozpočet

na rok 2012 schválen

Závěrečný učet

za rok20l1 schválen dne 28.

dne28.12.2011
3

'

2012

jeho návrh zveřejněn od 5. 3, do 20' 3. 2012
Bankovní výpis

leden aŽ prosinec 2012

Evidence majetku

karty majetku

Evidence poplatků

roku 2012

Evidence poplatků

roku 2012

Faktura

přijaté a vydané roku 2012

Hlavní kniha

leden až prosinec 2012

Inventurní soupis majetku a

k31. 12.2012

závazktt

Kniha došlých faktur

roku 2012

Kniha odeslaných faktur

roku 2012

Pokladní doklad

roku 2012

Pokladni kniha

roku 2012

1deník-1

Příloha rozvahy

k31.12.2012

Rozvaha

k 31.

Učetnídeník

leden až prosinec 2012

12. 2012

Výkaz pro hodnocení plnění leden aŽ prosinec 2012
roZpoČtu

Yýkaz ztsku

a ztráÍy

k31.12.2012

smlou"y

a

clďE

'r'ar.riáý
přijatym úČeloýmdotacím

k-..-..__-

roku 2012

Smlouvy a aatsi ,nateriafy
I
přijatým účelovým
dotacím
Smlouvy o p.**au ,"u;"tf.u
(koupě, prodej, směna,

smiouv1 uzavřené

převod)
ZVeřejnené

''i.e.y

kulní smlo

'

,o..

20

]

2

Ptatnych převodech. smčnné-

k uzuvfen

o......---

nakládání s majetkem

Vnitini piedpisi smemice

platné v roce 201)

Zápisy z jednčnÍ

prosinec 20l

Zastupitelstva Včetně

laz pňďn;20D

usnesení

B. Zjištění z konečného
přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření
ÚSC Klenčípod
neby|y ziištěnv chvbv
a nedostatky.

Č...ho.,"..

C. Závěr
I. P|nění opatření

k odstranění nedostatků

zjištěných

při přezkoumání hospodaření
územního ce|ku za předchozí
roky
nebyly zjištěny

a)

chyby a nedostatkv.

b)

při dílčímpřezkoumáni

z

a rok2072

nebyly zjištěny chyby a
nedostatkv.

II. Při přezkoumání hospodaření
ÚSC K|enči pod čerchrrvem
za rok 20|2

III. Při přezkoumání hospodaření ÚsC K|enčípod Čerchovem
za rok 2o12

Neuvádí se zjištěná rizika dle $ 10 odst. 4 písm. a) zákona č.42012004
sb'

IV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC K|enčípod čerchovem za
rok2072

Byly zjištěny dle $ l0 odst.
a)

4 písm' b) následující ukazatele:

podíl pohledávek na rozpočtu územního celku

3,44 "Á

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku

6'63 oÁ

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územníhocelku

|3,90"Á

Krajský úřad Plzeňského kaje dne 12.2.2013
Podpisy kontroloru:
Libuše Křenková
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Dis. Eva Haasová
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Uzemní celek prohlašuje, Že podle $ 6 odst. 2 písm. e) zákona č. 42O/2OO4 sb,,
o přezkoumávání hospodaření územníchsamosprávných ."lků u dob.o.,olných
svazků poskýl
pravdivé a úplnéinformace o předmětu přezkoumání a o okolnostech v
ztahijicichse k nimu.
zpráva o výsledku přezkoumání je návrhem zprávy o výsledku přezkoumríní
.hospodaření,
-Tato
přičemžkonečným zněním zprávý se stává okamŽikem márného uitynuti
tt'.ity
stanovené v $ 6 odst. 3 písm. l) ziíkona č. 42O|2OO4 Sb., k podání písemného
stanoviska
kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský
úiad Plzeňského kraje,
odbor ekonomický, oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a
kontroly, Št..oufouu rs,
306 13 Plzeň.

Tento
.koneČného

návrh zprávy

o

dí|číhopřezkoumání.

výsledku ptezkoumáái hospodaření obsahuje

i

výsledky

S obsahem návrhu zprávy o výsledku.přezkoumání hospodaření
ÚSC Klenčípod Čerchovem o
počtu 5 stran byl seznámen ajeho v1ýtisk číslo1 obdržei

/

. iií}!'}:íj
3

on.,4( .i )cti\

Karel Smutný
staroSta městyse

Rozdě|ovník

Výtisk

č.

I

2

Počet výtisků
I

Předáno

ÚSC Klenčípod

Převzal(a)

Cerchovem

Karel Smutný

Plzeňský kraj

Dis. Eva Haasová

Poznámka:
Uzemní celek je ve smyslu ustanovení 13 odst. 1 písm. b) zákona
$
č. 42012004 sb.,
povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených
v této zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci pií,l.,šnéprezko,'mauájicimu
orgánu (Krajský uřad Plzeňského kraje, Škoupova 18, 306
13 Plzeň), ."
do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem
" '.Jp."'aoji
v orgiínech územního
celku.

Uzemní celek je dále ve smyslu ustanovení 13 odst. 2 zákona
č. 42012004 sb.,
$
povinen v informacích podle- ustanovení. 13 odst. 1 písm.
b) téhoŽ zákona uvést lhůtu,
$
ve které. podá příslušnémupřezkoumávajíóímu orgánu pí,.-nou
zprávu o plnění přijatých
opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícíňu o.gá,'u
..ued"no l zprávi zaslat. '
g)' h) zákona č. 42012004 Sb., pořádkové pokuty aŽ do výše
50 000,00

Kč ., ;"ano. pripude.

