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	Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
«Přezkoumání»«Územní_celek»«DeleteField»Obec«DeleteField»«Právní_forma» «DeleteField»Veliš«DeleteField»«Nazev», IČ: «DeleteField»00272337«DeleteField»«IC»«Územní_celek»
za rok «DeleteField»2014«DeleteField»«Rok»
«Přezkoumání»

 
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: «Přezkoumání»«Přezkoumání_orgánem»
«DeleteField»
16.10.2014
19.3.2015
«DeleteField»
«Úkoly_seznam»
«Úkol_přezkoumání»«Skutečný_termín»«Úkol_přezkoumání»
«Úkoly_seznam»«Přezkoumání_orgánem»«Přezkoumání»
na základě písemné žádosti obce v souladu s ustanovením § 42 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Předmět přezkoumání je určen zákonem č. 420/2004 Sb.,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.
Místo provedení přezkoumání:	«Přezkoumání»«Územní_celek»«DeleteField»Obec«DeleteField»«Právní_forma» «DeleteField»Veliš«DeleteField»«Nazev»«Územní_celek»«Přezkoumání»
«Přezkoumání»«Územní_celek»«Adresa»«Ulice» «DeleteField»4«DeleteField»«Domovní_číslo» 
«DeleteField»507 21«DeleteField»«PSČ»  «DeleteField»Veliš«DeleteField»«Pošta»«Adresa»«Územní_celek»«Přezkoumání»
«Přezkoumání»«Územní_celek»
Zástupci za «DeleteField»Obec«DeleteField»«Právní_forma»: 
«DeleteField»
	Naďa Bíšková - starostka

Věra Grohmanová - pokladna, fakturace, mzdy
Barbora Šolcová - účetní
«DeleteField»
«Zastupcí_územního_celku_seznam»
	«Zastupce»«Plné_jméno» - «Funkce»«Zastupce»

«Zastupcí_územního_celku_seznam»
«Územní_celek»«Přezkoumání»


Přezkoumání vykonali:
kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
«Kontrolor_pověřený_řízením»«DeleteField»Jaroslav Meliš«DeleteField»«Celé_jméno»«Kontrolor_pověřený_řízením»
	kontrolor:

«DeleteField»
Ing. Gabriela Střelečková
«DeleteField»
«Kontrolní_skupina»
«Kontrolor»«Celé_jméno»«Kontrolor»
«Kontrolní_skupina»

Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č. 420/2004 Sb. a § 4 a § 6 zákona č. 255/2012 Sb. vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 17.7. a 5.9.2014.

Předmět přezkoumání:
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

A. Přezkoumané písemnosti
Při přezkoumání hospodaření - «Přezkoumání»«Územní_celek»«DeleteField»Obec«DeleteField»«Právní_forma» «DeleteField»Veliš«DeleteField»«Nazev»«Územní_celek»«Přezkoumání» - byly přezkoumány následující písemnosti:

«Přezkoumání»
«Přezkoumání_orgánem»
«Závěrečný_úkol»
«Přezkoumané_písemnosti_úkolů»
«DeleteField»
Druh písemnosti
Popis písemnosti
Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu na r. 2014 byl před jeho schválením v zákonem stanoveném rozsahu řádně vyvěšen na úřední desce od 2.12.2013 do 20.12.2013, ve stejném termínu byl zveřejněn i na elektronické úřední desce. V obou případech byl zveřejněn v úplném podrobném členění podle rozpočtové skladby.
Rozpočtová opatření
Čerpání rozpočtu obec průběžně sleduje a kontroluje, případné nutné změny jsou řešeny rozpočtovými opatřeními řádně schvalovanými v souladu se stanovenými pravomocemi a pověřením starosty a zastupitelstvem. Za kontrolované období byly realizovány 2 rozpočtová opatření, do konce kontrolovaného období další 3, tato jsou řádně chronologicky evidována a číslována.
Rozpočtový výhled
Rozpočtový výhled je sestaven v podrobném členění na období r. 2014-2017, schválen byl ZO dne 23.5.2014.
Schválený rozpočet
Rozpočet na r. 2014 byl schválen ZO dne 20.12.2013 jako přebytkový ve výši příjmů Kč 2.793.340,- a výdajů Kč 2.491.460,-. 
Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím
Bezprostředně po schválení rozpočtu oznámila obec písemně své zřízené příspěvkové organizaci výši závazného ukazatele - neinvestičního příspěvku na provoz a zároveň byl proúčtován jeho předpis ve prospěch účtu 349.
Závěrečný účet
Závěrečný účet za rok 2013 byl schválen s výhradami na veřejném zasedání ZO dne 14.3.2014 ve znění usnesení dle zákona. Před schválením byl řádně zveřejněn na fyzické i elektronické úřední desce ve shodném termínu od 28.2.2014 do 14.3.2014.
Jako samostatný bod byla na stejném zasedání ZO dne 14.3.2014 schválena účetní závěrka obce i zřízené PO. 
Schválení obou účetních závěrek je řádně doloženo protokoly.
Bankovní výpis
Ve vazbě na jednotlivé prvotní účetní doklady a správnost jejich zaúčtování byly položkově kontrolovány bankovní výpisy vedené u ČS, a.s. (běžný účet, úvěrový účet) a u ČNB (běžný účet a čerpací účet) a u Poštovní spořitelny za období duben a prosinec 2014.
Nedostatky zjištěny nebyly
Inventurní soupis majetku a závazků
Inventurní soupisy majetku a závazků obsahují všechny předepsané náležitosti, řádně dokladují zjištěné skutečné stavy. Inventarizovány byly řádně všechny účty, včetně podrozvahových a rozvahových účtů s nulovým konečným zůstatkem použitých v průběhu účetního období, zjištěné skutečné stavy souhlasí se zůstatky příslušných účtů v rozvaze. Plán inventur byl předložen, rovněž inventarizační zpráva byla řádně vyhotovena.
Odměňování členů zastupitelstva
Kontrolou odměňování členů zastupitelstva včetně neuvolněné starostky nebyly zjištěny nedostatky.
Pokladní doklad
Pokladní doklady byly kontrolovány s pokladní knihou za období duben a prosinec 2014 a nebyly zjištěny nedostatky.
Pokladní kniha (deník)
Kontrolováno bylo období duben a prosinec 2014 a nebyly zjištěny nedostatky.
Příloha rozvahy
Kontrolována byla příloha rozvahy k 30.9.2014 a k 31.12.2014, nedostatky zjištěny nebyly.
Rozvaha
Kontrolována byla rozvaha k 30.9.2014 a k 31.12.2014, nedostatky zjištěny nebyly, skutečnosti zachycené v zůstatcích jednotlivých účtů jsou v souladu s jejich obsahovým určením.
Účetní deník
Kontrolovány byly účetní doklady za období duben a prosinec 2014 v návaznosti na bankovní výpisy a nebyly zjištěny žádné nedostatky.
Účetní doklad
Kontrolovány byly účetní doklady za období duben a prosinec 2014 v návaznosti na bankovní výpisy a nebyly zjištěny žádné nedostatky.
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
Kontrolován byl výkaz k 30.9.2014 a k 31.12.2014, kontrolou výkazů k 31.12.2014 bylo zjištěno, že v jednom případě došlo k překročení rozpočtem po změnách plánovaných výdajů (§ 3319, položka 5171) o 30.000,- Kč. V ostatních případech byl rozpočet jak v položkách, tak v paragrafech důsledně dodržován.
Výkaz zisku a ztráty
Kontrolován byl výkaz k 30.9.2014 a k 31.12.2014, nedostatky zjištěny nebyly. Kontrolou vazby na výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu bylo zjištěno, že zůstatky vybraných nákladových a výnosových účtů odpovídají sumám příslušných položek RS z výkazu Fin-2-12, rozpočtová skladba byla tedy řádně dodržována.
Dohody o provedení práce
Obec má uzavřené pro rok 2014 dohody o povedení práce na dobu určitou. Dohody jsou uzavřeny písemně se všemi potřebnými náležitostmi.
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím
Obec poskytla dotaci ve výši 3.480,- na nákup knih knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně, v OZ schváleno dne 17.12.2014.
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím
Obec uzavřela dne 8.8.2013 smlouvu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR se Státním zemědělským intervenčním fondem. Předmětem smlouvy je poskytnutí finanční podpory na realizaci projektu s názvem "Víceúčelový přístřešek u Kulturního domu ve Veliši" ve výši 254.380,- Kč. Kontrola provedena poskytovatelem, předložen protokol o kontrole č. 22082104

Obec uzavřela dne 9.6.2014 smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje dotační titul Regionální rozvoj. Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové investiční finanční podpory na realizaci projektu s názvem "Nový územní plán obce Veliš" ve výši 99.000,- Kč. Vyúčtování projektu stanoveno smluvně do 31.12.2014.
Smlouvy o dílo
viz. bod dokumentace k veřejným zakázkám
Dokumentace k veřejným zakázkám
V kontrolovaném období obec realizovala následující veřejné zakázky, všechny malého rozsahu:

1. Veřejné osvětlení v obci Vesec u Jičína - k zadání zakázky si zadavatel vyžádal cenové nabídky od 3 potencionálních dodavatelů, nabídku podali všichni 3. Výběr zhotovitele díla byl proveden zastupitelstvem obce dne 14.3.2014, vybrána byla firma MATEX, spol. s r. o., s nejnižší nabídkovou cenou Kč 352.018,- bez DPH. SOD byla s vybraným uchazečem uzavřena s souladu s vítěznou nabídkovou cenou dne 30.3.2014.

2. Víceúčelový přístřešek u Kulturního domu ve Veliši - k zadání zakázky si zadavatel vyžádal cenové nabídky od 3 potencionálních dodavatelů, nabídku podali všichni 3. Výběr zhotovitele díla byl proveden zastupitelstvem obce dne 14.2.2014, vybrána byla firma Ing. Petr Hubner, stavební podnikatel, Jičín, s nejnižší nabídkovou cenou Kč 342.000,- vč. DPH. SOD byla s vybraným uchazečem uzavřena s souladu s vítěznou nabídkovou cenou dne 1.3.2014.

3. Zpracování územního plánu obce Veliš - k zadání zakázky si zadavatel vyžádal cenové nabídky od 3 potencionálních dodavatelů, nabídku podali všichni 3. Výběr zhotovitele díla byl proveden zastupitelstvem obce dne 5.7.2013, vybrán byl Ing. Arch. Karel Novotný, s nejnižší nabídkovou cenou Kč 250.000,- vč. DPH. SOD byla s vybraným uchazečem uzavřena s souladu s vítěznou nabídkovou cenou dne 14.2.2014.
Výsledky kontrol zřízených organizací
Obec provedla kontrolu zřízené příspěvkové organizace za období 1.-12.2014 dne 4.3.2014, kontrola doložena protokolem bez shledání závažných nedostatků.
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
Při kontrole byly využity k dokladování jednotlivých kontrolovaných agend zápisy ze zastupitelstva obce.
«DeleteField»
«Pisemnost_seznam_přezkoumané»
Druh písemnosti
Popis písemnosti
«Písemnost»«Druh»«Písemnost»
«Písemnost»«Popis»«Písemnost»
«Pisemnost_seznam_přezkoumané»
«Přezkoumané_písemnosti_úkolů»
«Závěrečný_úkol»
«Přezkoumání_orgánem»
«Přezkoumání» 

B. Zjištění ze závěrečného (jednorázového) přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření - «Přezkoumání»«Územní_celek»«DeleteField»Obec«DeleteField»«Právní_forma» «DeleteField»Veliš«DeleteField»«Název»«Územní_celek»«Přezkoumání»

«Přezkoumání»
«Přezkoumání_orgánem»
«Závěrečný_úkol»
«Chyba_a_nedostatek_seznam_všech»
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
«Chyba_a_nedostatek_seznam_všech»
«Chyba_a_nedostatek_seznam_všech»
«Chyba_a_nedostatek_typu_B_seznam_všech»
nebyly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky.

«Chyba_a_nedostatek_typu_B_seznam_všech»
«Chyba_a_nedostatek_typu_B_seznam_všech»
byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky:

«Předmět_seznam»
«Předmět»
Předmět: «Plné_jméno»
«Právní_předpis_seznam»
«Právní_předpis»
	Právní předpis: «Název»

«Chyba_a_nedostatek_seznam»
«Chyba_a_nedostatek»
	«Paragraf» - «Název» 
	«Popis»


«Chyba_a_nedostatek»
«Chyba_a_nedostatek_seznam»
«Právní_předpis»
«Právní_předpis_seznam»
«Předmět»
«Předmět_seznam»
«Chyba_a_nedostatek_typu_B_seznam_všech»
«Chyba_a_nedostatek_typu_C_seznam_všech»

Nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky.
«Chyba_a_nedostatek_typu_C_seznam_všech»
«Chyba_a_nedostatek_typu_C_seznam_všech»
byly zjištěny následující závažné chyby a nedostatky:

«DeleteField»
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků
	Právní předpis: Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

	§ 15 odst. 1 - Finanční hospodaření nebylo uskutečňováno v souladu se schváleným rozpočtem. 

	Kontrolou výkazů k 31.12.2014 bylo zjištěno, že v jednom případě došlo k překročení rozpočtem po změnách plánovaných výdajů (§ 3319, položka 5171) o  30.000,- Kč.


«DeleteField»
«Předmět_seznam»
«Předmět»
Předmět: «Plné_jméno»
«Právní_předpis_seznam»
«Právní_předpis»
	Právní předpis: «Název»

«Chyba_a_nedostatek_seznam»
«Chyba_a_nedostatek»
	«Paragraf» - «Název» 

	«Popis»


«Chyba_a_nedostatek»
«Chyba_a_nedostatek_seznam»
«Právní_předpis»
«Právní_předpis_seznam»
«Předmět»
«Předmět_seznam»
«Chyba_a_nedostatek_typu_C_seznam_všech»
«Chyba_a_nedostatek_seznam_všech»
«Závěrečný_úkol»
«Přezkoumání_orgánem»
«Přezkoumání»

C. Plnění opatření

Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných 

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky

«Přezkoumání»
«Přezkoumání_orgánem»
«Chyby_za_předch._roky_mimo_starší_naprav»
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
«Chyby_za_předch._roky_mimo_starší_naprav»
«Chyby_za_předch._roky_mimo_starší_naprav»
«Chyba_a_nedostatek_typu_B_seznam_všech»
nebyly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky.
«Chyba_a_nedostatek_typu_B_seznam_všech»
«Chyba_a_nedostatek_typu_B_seznam_všech»

byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky:

«DeleteField»
	Právní předpis: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

	§ 30 odst. 1 a 4 - Skutečné stavy majetku a závazků  územního celku nebyly zjištěny. (napraveno) 

	Rozdíl vznikl  u části účtu 031. Ve výpisu z Katastru nemovitostí k 31.12.2013 v k.ú. Vesec u Jičína jsou pozemky evidovány správně, u výpisu v k.ú. Veliš u Jičína však inventarizační komise neprovedla správné zjištění skutečného stavu majetku, neboť katastrem provedenými pozemkovými úpravami došlo ke změnám čísel popř. i výměr pozemků, na což však inventarizační komise nereagovala, takže nedošlo ani ke změně v inventurních soupisech, ani k vyčíslení případných inventarizačních rozdílů

            - Napraveno mimořádnou inventarizací majetku ke dni 31.12.2014 ke které byla vyhotovena inventarizační zpráva. 
	Právní předpis: Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů

	§ 2 odst. 2 - Územní celek nedodržel druhové třídění rozpočtové skladby. (napraveno) 

	K chybnému účtování došlo u dokl. č. 110130 z 21.10.2013, kdy poskytnutí transferu do MAS bylo zaúčtováno s chybnou položkou rozpočtové skladby 5339 a u účtování peněžitého plnění nahrazujícího úrok od ČNB v celkové výši Kč 14,69, které je sice na správném výnosovém účtu, ale s chybnou položkou RS 2141, správně má být položka 2324.

            - Uvedený nedostatek se již v kontrolovaném období nevyskytuje.
«DeleteField»
«Předmět_seznam»
«Předmět»
«Právní_předpis_seznam»
«Právní_předpis»
	Právní předpis: «Název»

«Chyba_a_nedostatek_seznam»
«Chyba_a_nedostatek»
	«Paragraf» - «Název» («Stav_plnění») 

	«Popis»
	«Plnění_chyby»- «Popis_napravení»«Plnění_chyby»«Opatření_seznam»

            «Opatření»- «Popis»«Opatření»
«Opatření_seznam»

«Chyba_a_nedostatek»
«Chyba_a_nedostatek_seznam»
«Právní_předpis»
«Právní_předpis_seznam»
«Předmět»
«Předmět_seznam»
«Chyba_a_nedostatek_typu_B_seznam_všech»

«Chyba_a_nedostatek_typu_C_seznam_všech»
Nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky.

«Chyba_a_nedostatek_typu_C_seznam_všech»
«Chyba_a_nedostatek_typu_C_seznam_všech»
byly zjištěny následující závažné chyby a nedostatky:

«DeleteField»
	Právní předpis: Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

	§ 6 odst. 1 - Obsah rozpočtu byl v rozporu se zákonem. (napraveno) 

	Rozpočet schválený v zastupitelstvu obce byl do výkazu FIN 2-12 přenesen v odlišné podobě. 

            - Schválený rozpočet na rok 2014 byl pořízen do výkazu FIN 2-12 řádně dle schválení, nedostatek se již nevyskytuje.
«DeleteField»
«Předmět_seznam»
«Předmět»
«Právní_předpis_seznam»
«Právní_předpis»
	Právní předpis: «Název»

«Chyba_a_nedostatek_seznam»
«Chyba_a_nedostatek»
	«Paragraf» - «Název» («Stav_plnění») 

	«Popis»
	«Plnění_chyby»- «Popis_napravení»«Plnění_chyby»«Opatření_seznam»

            «Opatření»- «Popis»«Opatření»
«Opatření_seznam»

«Chyba_a_nedostatek»
«Chyba_a_nedostatek_seznam»
«Právní_předpis»
«Právní_předpis_seznam»
«Předmět»
«Předmět_seznam»
«Chyba_a_nedostatek_typu_C_seznam_všech»
«Chyby_za_předch._roky_mimo_starší_naprav»
«Přezkoumání_orgánem»
«Přezkoumání»
 
b) při dílčím přezkoumání

«Přezkoumání»
«Přezkoumání_orgánem»
«Dílčí_úkoly»
«Chyba_a_nedostatek_seznam_všech»

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
«Chyba_a_nedostatek_seznam_všech»
«Chyba_a_nedostatek_seznam_všech»
«Chyba_a_nedostatek_typu_B_seznam_všech»
nebyly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky.

«Chyba_a_nedostatek_typu_B_seznam_všech»
«Chyba_a_nedostatek_typu_B_seznam_všech»
byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky:

«Předmět_seznam»
«Předmět»
Předmět: «Plné_jméno»
«Právní_předpis_seznam»
«Právní_předpis»
	Právní předpis: «Název»

«Chyba_a_nedostatek_seznam»
«Chyba_a_nedostatek»
	«Paragraf» - «Název» («Stav_plnění») 

	«Popis»
	«Plnění_chyby»«Popis_napravení»«Plnění_chyby»

            «Opatření_seznam»
«Opatření»- «Popis»

«Opatření»
«Opatření_seznam»
«Chyba_a_nedostatek»
«Chyba_a_nedostatek_seznam»
«Právní_předpis»
«Právní_předpis_seznam»
«Předmět»
«Předmět_seznam»
«Chyba_a_nedostatek_typu_B_seznam_všech»
«Chyba_a_nedostatek_typu_C_seznam_všech»

Nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky.
«Chyba_a_nedostatek_typu_C_seznam_všech»
«Chyba_a_nedostatek_typu_C_seznam_všech»
byly zjištěny následující závažné chyby a nedostatky:

«Předmět_seznam»
«Předmět»
Předmět: «Plné_jméno»
«Právní_předpis_seznam»
«Právní_předpis»
	Právní předpis: «Název»

«Chyba_a_nedostatek_seznam»
«Chyba_a_nedostatek»
	«Paragraf» - «Název» («Stav_plnění») 
	«Popis»
	«Plnění_chyby»«Popis_napravení»«Plnění_chyby»

                   «Opatření_seznam»
«Opatření»- «Popis»


«Opatření»
«Opatření_seznam»
«Chyba_a_nedostatek»
«Chyba_a_nedostatek_seznam»
«Právní_předpis»
«Právní_předpis_seznam»
«Předmět»
«Předmět_seznam»
«Chyba_a_nedostatek_typu_C_seznam_všech»
«Chyba_a_nedostatek_seznam_všech»
«Dílčí_úkoly»
«Přezkoumání_orgánem»
«Přezkoumání»
 


D. Závěr

I. Při přezkoumáním hospodaření - «Přezkoumání»«Územní_celek»«DeleteField»Obec«DeleteField»«Právní_forma» «DeleteField»Veliš«DeleteField»«Nazev»«Územní_celek» - za rok «DeleteField»2014«DeleteField»«Rok»«Přezkoumání» 

«Přezkoumání»
«Přezkoumání_orgánem»
«Chyba_a_nedostatek_seznam_všech»
nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 sb.).
«Chyba_a_nedostatek_seznam_všech»
«Chyba_a_nedostatek_seznam_všech»
«Chyba_a_nedostatek_seznam_nenapravené»
nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 sb.) kromě chyb a nedostatků uvedených v textu této zprávy od písm. b), odstraněných v průběhu přezkoumání.
«Chyba_a_nedostatek_seznam_nenapravené»
«Chyba_a_nedostatek_seznam_všech»
«Chyba_a_nedostatek_seznam_nenapravené»
«Chyba_a_nedostatek_typu_B_seznam_nenapra»
byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 sb.):

«Předmět_seznam»
«Předmět»
Předmět: «Plné_jméno»
«Právní_předpis_seznam»
«Právní_předpis»
	Právní předpis: «Název»

«Chyba_a_nedostatek_seznam»
«Chyba_a_nedostatek»
	«Paragraf» - «Název» 

	«Popis»


«Chyba_a_nedostatek»
«Chyba_a_nedostatek_seznam»
«Právní_předpis»
«Právní_předpis_seznam»
«Předmět»
«Předmět_seznam»
«Chyba_a_nedostatek_typu_B_seznam_nenapra»
«Chyba_a_nedostatek_typu_C_seznam_nenapra»

byly zjištěny závažné chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 sb.):

«DeleteField»
c4) 
	překročení působnosti

	Finanční hospodaření nebylo uskutečňováno v souladu se schváleným rozpočtem.


«DeleteField»
«Závažnost_skupina_seznam»
«Závažnost_skupina»
«Název») 
	«Popis»

«Chyba_a_nedostatek_seznam»
«Chyba_a_nedostatek»
	«Název»


«Chyba_a_nedostatek»
«Chyba_a_nedostatek_seznam»
«Závažnost_skupina»
«Závažnost_skupina_seznam»
«Chyba_a_nedostatek_typu_C_seznam_nenapra»
«Chyba_a_nedostatek_seznam_nenapravené»
«Přezkoumání_orgánem»
«Přezkoumání»

 II. Při přezkoumáním hospodaření - «Přezkoumání»«Územní_celek»«DeleteField»Obec«DeleteField»«Právní_forma» «DeleteField»Veliš«DeleteField»«Název»«Územní_celek» - za rok «DeleteField»2014«DeleteField»«Rok»«Přezkoumání»

«Přezkoumání»
«Přezkoumání_orgánem»
«Rizika_seznam_pro_nenapravené_chyby»
se neuvádí žádná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.
«Rizika_seznam_pro_nenapravené_chyby»
«Rizika_seznam_pro_nenapravené_chyby»
Byla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.:

«Předmět_seznam»
«Předmět»
Předmět: «Plné_jméno»
«Riziko_seznam»
«Riziko»
	Riziko: «Název» 
	«Popis»


«Riziko»
«Riziko_seznam»
«Předmět»
«Předmět_seznam»
«Rizika_seznam_pro_nenapravené_chyby»
«Přezkoumání_orgánem»
«Přezkoumání»
 

III. Při přezkoumání hospodaření - «Přezkoumání»«Územní_celek»«DeleteField»Obec«DeleteField»«Právní_forma» «DeleteField»Veliš«DeleteField»«Název»«Územní_celek» -  za rok «DeleteField»2014«DeleteField»«Rok»«Přezkoumání»
Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:
«Přezkoumání»«Ukazatel»
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
«DeleteField»1,76«DeleteField»«Podíl_pohledávek» %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku
«DeleteField»1,65«DeleteField»«Podíl_závazků» %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku
«DeleteField»0«DeleteField»«Podíl_zastaveného_majetku» % 
«Ukazatel»«Přezkoumání»

IV. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek

«Přezkoumání»«Přezkoumání_orgánem»«Upozorneni_seznam»«DeleteField»
«DeleteField»
«Upozornění_seznam»«Upozornění»
 -«Popis»«Upozornění»«Upozornění_seznam»«Upozorneni_seznam»«Přezkoumání_orgánem»«Přezkoumání»

«Přezkoumání»«Územní_celek»«DeleteField»Veliš«DeleteField»«Název»«Územní_celek»«Přezkoumání», dne«Zpráva_z_přezkoumání» «DeleteField»19.3.2015 «DeleteField»«Datum_seznámení_s_návrhem»«Zpráva_z_přezkoumání»

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

«Kontrolor_pověřený_řízením»«DeleteField»Jaroslav Meliš«DeleteField»«Celé_jméno»«Kontrolor_pověřený_řízením»

………………………………………….
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

………………………………………….
podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

«DeleteField»
Ing. Gabriela Střelečková«DeleteField»
«Závěrečná_kontrolní_skupina»«Kontrolor»«Celé_jméno»«Kontrolor»«Závěrečná_kontrolní_skupina»

………………………………………….
kontrolor

………………………………………….
podpis kontrolora


Tato zpráva o výsledku přezkoumání:
	je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, a je možno ke zjištění v ní uvedené podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání zprávy kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Konečným zněním zprávy se  stává, tento návrh okamžikem  marného  uplynutí  lhůty  stanovené  v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Kontrolor pověřený řízením přezkoumání může v odůvodněném případě stanovit lhůtu delší.

s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření «Přezkoumání»«Územní_celek»«DeleteField»Veliš«DeleteField»«Název»«Územní_celek»«Přezkoumání» o počtu 8 stran byl seznámen a její stejnopis převzal «Přezkoumání»«Územní_celek»«Přebírající»«DeleteField»Naďa Bíšková«DeleteField»«Plné_jméno»«Přebírající»«Územní_celek»«Přezkoumání»

V kontrolovaném období územní celek dle prohlášení statutárního zástupce  neprovozoval žádnou hospodářskou činnost, nemá zřízeny peněžní fondy, nevložil žádné peněžité či nepeněžité vklady do právnických osob, neobdržel žádné dotace z národního fondu, nehospodařil s majetkem státu, neručil za závazky jiných osob, neuzavřel kupní, směnnou, darovací, nájemní, zástavní smlouvu, smlouvu o sdružení peněžních prostředků a majetkových hodnot, smlouvu o zřízení věcného břemene, smlouvu o úvěru ani nehospodařil s jinými cizími zdroji, nepořídil ani neprodal žádný finanční majetek. 

Poučení:

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí správního deliktu podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a za to se uloží územnímu celku podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokuta do výše 50.000,00 Kč.


«Přezkoumání»«Územní_celek»«Přebírající»«DeleteField»Naďa Bíšková«DeleteField»«Plné_jméno»«Přebírající»«Územní_celek»«Přezkoumání»

………………………………………….
«Přezkoumání»«Územní_celek»«Přebírající»«DeleteField»starostka«DeleteField»«Funkce»«Přebírající»«Územní_celek»«Přezkoumání»
………………………………………….
podpis




