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A. PŘEzKoUMANÉ PísEMNosTt
Při přezkoumání hospodaření obce Ratibořské Hory za rok 2010 by|y přezkoumány nás|edující písernnost:

L

I

Popis pisemnosti
za období čeNenec 2a10
Účetnídeník
stanovení záVazných ukazate|ů dopis ze dne 51,2010 - příspěvek Základní škole a Mateřské škale Ratibařské
Druh písemnosti

zřizeným o|ganizacÍm

faktura přiatá č'204071 ze dne 7'7'2010, dodavatel Jiři Laudín' Tábar .
bruska úhlavá' cena včetně DPH 4'490'' Kč. předpis fakÍury účetnídoklad
č'70160 ze dne 8,7'2a1o. úhrada výpis z BÚ u KB a,s' č'28 aperace ze dne
12.7 2a10 - účetnídoklad č a0a0B ze dne 12'7'2010 včetně zařazení na
majetkaÚ účeta28
webavých
zveřejněn ad 24,11'2a09 da 10'12'20a9 na úřednÍ desce

Faktura

i

NáVrh rozpočtu

sÍránkách Óbce

ZáVěrečný ÚČet

zveřejněn na Úředni desce i\ýebových stránkách obce ad 135,201a da
8'6'2a1a, schválena v zo dne 10'6 2010 usnesením č'182010 s výraken bez
výhrad společně se zprávau a výsledku přezkoumání haspodařeni

Výkaz zisku a ztráty
PokIadnídokLad

k 31.7.2010

příjnový pokladni daklad č,9 ze dne 12,7,2a10 . poplatky v částce 2'284'. Kč účetnídoklad č'000309 ze dne 12'7,2a10
výdajový pakladnÍ doklad č'10 ze dne 13.7'2010. nafta' veřejné zeleň . v
částce 1'268,- Kč - účetnídaklad č 00a310 ze dne 13'7'2010
zůstatek k 31,7'2a10 odsauhlasen s rozvahou k 31 7'2010
za odpad na rok 2010
za psy na rok 2010

Pok|adni kniha (deník)
EVidence pop atků

v zo usnesenín 54/2a09 ze dne

1a,12,2a09, schválen jako
schodkoýý, schodek kryt přebytken hospodaření z |oku 2009, ce|kové příjmy
8142a00,- Kč' polaŽka 8115 financavání 3'aa0'00a,- Kč, celkové výdaje
11,142 000'' Kč' rozpočet sociáIníha fÓndu

schVá|ený rozpočet

schválen

Rozpočtový Výh ed
Rozvaha

na roky 2408 - 2411
k31 7.2010

o

majetku snlauva o bezúplatnén převodu nemaviÍosÍi č,UZSVM/CTAE087/2a09'
převod)
(koupě prodej. směna
1a67/Bik uzavřená dne 1 2 2010. převodce CR-Uřad pÍa zastupování státu ve
pozemek ve
pozemková parcela č 465/1
věcech majetkÓvých

srn|ouvy

převodu

.

a

zjednadušené evidenci PK č'468, k,ú'Ratibořské Hary, schváleno usnesenÍm
zo dne 10'12'20a9. schvalovací dolaŽka součástísmlouvy' Prévníúčinky
vkJadu 9'22010, zařazení do najetku abce na účet031 účetnídok]ad
č'a0a502 ze dne 9'2'2010 v částce 5 385 38 Kč,
k 31 7 2014
na rak 2010
č,1 .5 schválena v za dne 10 3 2010
č'6 - 15 schvélena v za dne 10'6,2010
č'16.21 schválena radau abce dne 3,8,2a1a

Hlavnl kniha
Účtový rozv|h
Rozpočtová opatřenÍ

Výkaz pro hodnocení p|nění Fin2-12Mk31.7.2010
Fin2'12Mk31'82úa
rozpoČtu

Zo dne 9,9'201a

Rozpočtová opatření

č,22 schválené

Výkaz pro hodnocení p|nění

Fin2-12Mk31.12.2014

č'29 ' 43 schvélenézo dne 15'12.2010

rozpoctu
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výkaz zÍsku a ztáÍy
záp sy z )ednánÍ zastupite|stva
Včetně usnesení
Rozvaha
H|avní kn ha
Pří|oha rozvahy
Vnitřní předpis a směrn ce

sm]ouvy

a

da|Ši materá

přjatým úče|ovýmdotacím

y

k 31.12.2410

Zápis ze dne 9,9,201a . rczpočtovéapatření č'22
zápis ze dne 15,12'2010 - rozpačtavá apatřenÍ č 29 - 43
k 31.12.2410
k 31.12.2410
k 3112 2A10
smérnice č' 1/2010 - směrnice k finančníkontrole, směmice pro časové
razlišování nákladů a výnosú k apravným polaŽkém' postupu pra komunikacl
s CsÚls a účtavánína padrozvahových účtech- účinnostod 10 3'2010

aznámení o přldělenÍ granÍu doručenéabci dne 1'6'2010 - na projekt
,,Prodlaužení vodovodu Ratibařské Hory,' ve výŠi180 000'- Kč . příien
palažka 4222 Úz 360' čerpánís%1a Úz36a'
snlauva o poskyÍnutí grantu sD/oEZy289/10 ze dne 6'5,2a10 . vyplacenÍ
grantu: 126 a)a,. Kč po podpisu' 54'a00,- Kč da 1 měsíce po schválení
ka nečn é h o ýy účtov á

n Í g r antu

grantu. výpis KB č'27, abrat ze dne 2'7'2úa ve výši 126'a0a'. Kč,
účetnídoklad ooo004 ze dne 2'7'2o1a na částku 126,a0a,. Kč pol' 4222 Úz
36a, Výpis KB č'51' obrat ze dne 15,12,2úa ve výŠi54'000 - Kč, účetní
patoz^" 4222 lJz
dahlad c 000a2g ze dne |5 12 2010 na částkú 54 0a0.
PřÍjem

364.

InventurnÍ

soupis

závazkú

ma]etku

^c

Čerpánígrantu . faktura CEVAK a's, č'C2a10006167 ze dne 9'92010
daručená dne 17,9,2a10 za prcd\ouŽení vodovodu na celkovau čéstku
257,143,- Kč - předpis úč'daklad č7002a7 ze dne 17'9'2010 úhrada výpis
KB č'39, obrat ze dne 22'9,2010 ve výŠi257'143'' Kč, účetnÍdoklad a00033
ze dne 22,g'2o10 v částce 126 ooo'. Kč s Úz 360 a s x1a, palažka 6121' v
čéstce131'143,'Kč bez Úz, účetnídoklad aa0503 ze dne 30'12'2010 na
castku 54'a0o,. Kč doÚčtavání Úz 360'
závěrečná zpráva k vyúčtavánígrantu ze dne 22.11,201a
Jnenování invenÍurních konisí a přÍkaz k provedení inventur od 8,12'2010 do
1 0.1 241 1 ze dne 3.1 2.201 0
Podpisové vzory členůinventur, kamisí
]nventurní soupisy majetku a závazků ke dni 31'122010 účtú018, a19,042.

943. 939
Zápisy ze dne 9,3 2010 a ze dne 13 12.2010
zápis z jednání ze dne 28 6,201a
KonkoIníVýbor
zápis z iednání ze dne 15'12'20'10
převodu majetku Kupní smlauva ze dne 22'9'2a10 na pradej pazenku p'č'225/1 o výměře 83
srn|ouvy
(koupě prode]' sména převod)
n2 v k'ú'PodolÍ u Ratibořských Hor za ujednanou kupní cenu 30,- Kč/n2' tj,
celken 2'49a,- Kč fyzické osabě - právnÍ účinkyvkladu 24'9,2a10, zénér
231 , 315, 321 , 331 , 374, 378, 403,

F naněníVýbor

o

ad 24'11'2009 da 10,122009, prodej schválen v zo dne
10j22a09, doložka nedí]nau saučás!ísmlauvy, kupnÍ cena uhrazena dne
22'9'2u0 pn podpisu smlouvy - účetnídÓklad č' 0aB24 ze dne 22'9'2010,
vyřazení z najetku dne 24'9,2a10 účetníndakladem 000509 ze dne

zveřejněn

24.9.2010.
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B. zJ|ŠTĚNíz

I
I

f,

KoNEěNÉHo PŘÉzKouMÁNí

Přj přezkoumání hospodařeni obce Ratjbořské Hory za |ok 2010

nebyly zjišténychyby a nedostatky uvedené Ý ustanovení Š'0odsÍ3 písfi.b) apísm.c) zákona
č.420n0o4 sb', v čIeněni dle piedmětu přezkoumání (s 2 odst' 1,2 zákona č.420/2004 sb.).
s 2 odst.,t písm. a) p|nění přÍmůa výdajú rozpočtu včetně péněŽníchoperací, týkajícich se íozpočtových
prostředkú
s 2 odst.

,t

písm. b) finančníoperace, týkajícÍ se tvořby a použitípeněžních fondŮ

s 2 odst' 1 pism. c) nák|ady a Výnosy podnikate|ské činnosti územníhoce|ku
obec neprovozuje podnikatelskou činnost
s 2 odst.

í písm. d) peněžníopeíace, týkajícíse sdružených prostředkú vynak|ádaných

na zák|adě sm|ouvy

mezidvěmaavíceúzemnimice|ky'anebonazák|aděsm|ouvysjinýmiprávnickýminebofyzickými
osoDaml
obec nemá uzavřenou smlouvu týkajíci se sdružených prostředki)
s 2 odst.

í písm. e) finančníopeřace,

týkajíci se cizích zdrcjÚ ve smys|u píávních předpisů o účetnictví

,t
5 2 odst. písm. Í) hospodaření a nak|ádání s pÍostředky poskytnutými z Národniho fondu a s dalšími
plostředky ze zahlaničí poskytnutými na zák|adě mezinárodních sm|uv
křajů, k
s 2 odst. 1 písm. g) vyúčtovánia vypořádáni finančníchvztahú ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům
k
dalším
osobám
rozpočtúmobcí, k jiným rozpočtúm,ke státním Íondůma
5 2

odst. 2 písm. a} nak|ádání a hospodaření s majétkem ve v|astniciví územníhoce|ku

územníce|ek
s 2 odst. 2 písm. b) nak|ádání a hospodaření s majetkem státu. s nímžhospodaří
obec nehospodaří s majetkem státu

s2

odst. 2 písm. c) zadáváni

a

uskutečňování veřejných zakázek,
přezkoumaných oígánem doh|edu pod|e zv|áštního právního předpisu

s

výjimkou úkonúa postupÚ

s 2 odst. 2 písm. d) stav poh|edávek a závazkú a nak|ádání s nimi

s 2 odst. 2 pism. e) ručeníza závazky Íyzických a píávnických osob
obec neručíza závazky fyzických a práýnických osob
přospěch třetích osob
s 2 odst. 2 písm' f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve
obec nemá zastavený movitý a nemovitý majetek ve prospěch třetÍch osob
s 2 odst. 2 pism. g) zřizovaní věcných břemen k majeiku územnÍho ceIku
s 2 odst. 2 písm. h) účetnictvivedenéúzemním ceIkem
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starosta obce proh|ašuje' Že V kontro|ovaném období obec nehospodařia s majetkem státu. neručia svým
ma]elke.rl za zaýazky Íyz]ckých a práVn ckých osob nezastavia movitý a nemovitý ma]etek neuzavřea sřněnnou
sm|ouvu' darovací srn|ouvu' smouvu o Výpůjčcetýkajícíse převod|] nernovitého ma]etku sm|o!vu o přijetí nébo
poskytnutí úVěru nebo půjčky'sm ouvu o poskytnutÍ dotace, sm|ouvu o převzetj d]uhu nebo ruóite|ského záVazku.
sÍn]ouvu o přistoupení kzávazku a sm|ouv|] o sdruŽení, nekoupi]a an néproda]a cenné papíry' ob|igace,
neuskuteónila ma]etkové Vk|ady, uskutečni|a pouze veřqné zakázky rna|ého rozsahu (s 12 odst' 3 zákona č'
137/2006 Sb.).

c. zÁvĚR

|'

PLNĚNi oPATŘENí K oDSTRANĚNí NEDosTATKŮ ZJlŠTĚNÝcH

a) při přezkournání hospodařeníobce za předchozí roky

Nebvlv ziištěnv chvbv a ne.lostatkv'

b) při di|č'm přez\oLná1'']ospoda.enI

obce

BvIv ziištěnv následuiicí méně závažné chvbý a neclostatkv'
,í
s 2 odst. písm. a) p|nění příjmú a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací' týkajícíchse řozpočtových
ořostředků
zákon č' 250/2000 sb', o rozpoÓtových pravid ech územních rozpoÓtů' Ve znění pozdějších předpisů, s 2. s a a s

odst. 1
Finančni hosoodaření Územního ce|ku nebv o !skltečňoVáno V sou]adu se schvá|enÝm rozpočtem'
Kantro|au Výkazu pra hodnocenÍ plnění rczpačtu za období 8,2010 byla zjištěno' že razpočet nebyl dostatečně
upravován rozpočtavýni Ópatřenimi' např' u výdajů s 3299 pa]ožka 5169 - nerozpačtavána, skutečnost 119'376,.
Kč, s 3299 položka 6122 ' nerazpočtováno, skutečnost 162'a65'- Kč. s 3341 po]'5169 - schvátený razpočet
4a,0a0,- Kč, upravený rozpočet 40,000'- Kč, skutečnost 291'853'- Kč
'15

NAPRAVENO (dne: 1 5.12.2A1A)
Rozpačet je iiž upravován příslušnými rozpačtovými opatřeními, např' |ozpačtové apatření č 22 schválené v za
dne 9'9'2ua a 29 - 43 schválená v za dne 1512,2a1a, Prověřeno dle výkazu Fin 2 - 12 sestaveného ke dni
31 12.2410.

||'

PŘl PŘEZKoUMÁNÍ HosPoDAŘENÍZA RoK 201o

Kromě chyb a nedostatki,r zjištěných při dílčíchpřezkoumáních, keré byly již napraveny, nebyly zjištěny
chyby a nedostatky' Is 10 odst' 3 pism, a) zákona č. 420/2004 sb.]
j|| NEBYLA ZJ|ŠTĚNA R|Z KA DLE 1o
s

oDsT' 4 PísN/' A) ZÁKoNA

Č'

42o|2ao4

sb'
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|V. PoDlL PoHLEDÁVEK

A

ZÁVAZKÚ NA RoZPoČTU ÚzE]VNÍHo oELKU APoDíL ZASTAVENÉHo

[,lAJETKU NA cELKoVElVI IV]AJETKU ÚZEMNiHo cELKU
a) podí| poh|edáVek na rozpoótu Územního ce|ku
b) podí|záVazků na rozpočtu územnÍho celku

4,79 %
3,82 %

c) podí| zastaveného majetku na ce|kovém majetku územního ce|ku

o%

Ratlbořské Hory' dne 1' brez.a 2a11

/i.,.,

Ing. Vojtěch |!lenc|

kontÍolor pověřený řízen Ím přezkau ná

ní

RúženaKaňková

Tato zpráVa o Výs|edku přezkoumání je náVrhem zpráVy o Výs edku přezkoumánÍ hospodaření' který obsahuje
i Výs|edky konečnéhodíčího
přezkoumání. Konečným zněním zpráVy se stáVá okamŽikem marného up ynutí |húty
stanovené V s 6 odst' 3 písm |) zákona č 420|2004 sb k moŽnosti podání písemného stanoviska kontro|orov
'
pověřenému řizením přezkoumání na adresu uvedenou V zápatí'

sobsahemzpráVyzpřezkournáníhospodařeníopočtu6skanbyseznámendne1.3'2011ajehostejnopisčís|o2
obdrže dne l 3'2011

l ]ťL.1: 002]27941' 1ei']

J3/'293 087

Radek Lamboj
slalosta
Rozdě|ovník:
Pocet

Předáno

Výt skú

-lx

1x

Krajský úřad - Jihočeský kra

Přeýza|
Ing Vojtěch

N,'lenc|

kontro]or pověřený řízením přezkou mán

obec Rahboiské Hory

U Zimníhostadionu 1952/2 370

76 ČeskéBldějovice' lel']386 720

111, fax:386359 084

e podaielna: posta@krai-jihocesky.cz, lvww.kraj-jihocesky.cz

i

