KRAJSKÝ ÚRAD
·

STREDOCESKÉHO KRAJE
ODBOR KONTROLY
Zborovská 11, PSC 15021, Praha 5
Stejnopis
c. i

Zpráva o výsledku prezkoumání hospodarení
obce Hvozdec, IC 00233293

za r. 2005
Prezkoumání se uskutecnilo dne 27.3.2006
na základezákonac. 420/2004Sb.o prezkoumáváníhospodareníúzemníchsamosprávných
celkua dobrovolnýchsvazkuobcí.
Prezkoumání probehlo v sídle obce Hvozdec, Hvozdec 12, 267 62 Komárov
Prezkoumání vykonali:
- kontrolor poverený rízením prezkoumání

Václav Kudrna

- kontrolorka

Dagmar Beranová

Obec zastupovalt:

p. Jaroslav Hurka, starosta obce
pí. Kvetuše Krivánková,
úcetní

Predmet prezkoumání je vymezen ustanovením § 2 zák.c. 420/2004 Sb., o prezkoumávání
hospodarení územních samosprávných celku a dobrovolných svazku obcí.
Prezkoumání bylo vykonáno výberovým zpusobem, prezkoumávané období r. 2005.
A) Prezkoumané písemnosti:
-rozpoctový výhled platný pro rok 2005 a 2006 z 28.12.2004
- pravidla rozpoctového provizoria z 16.12.2004
- schválený rocní rozpocet pro rok 2005 z 30.3.2005
- rozpoctová opatrení c. 1 - 2/2005

- sestavení záverecného Úctuza rok 2004 - schválen 30.3.2005

- sestavyfinancníhovyporádáníza rok 2004

-zápisy z verejných zasedání ZO v roce 2005
- zápis o provedeném vnitrním auditu z 15.11.2005
- internísmerniceplatnépro rok 2005 - vnitrní kontrolní systém obce, vnitrní smernice
k provádení úcetních operací, podpisové vzory

- úctový rozvrh platný pro rok 2005
- úcetní výkazy - hlavní kniha, výkaz pro hodnocení plnení rozpoctu

Fin 2 -12 M
za období 11 - 12/2005
-úcetní deníky za období 11- 12/2005
-úcetní doklady c. 001048 - 001052,020145 - 020156
-pokladní doklady c. V 133 - 145, V 134 - 170, P 234 - 240, P 244 - 251,291 - 302
- pokladní kniha za období 11, 12/2005
- bankovní výpisy c. 48 - 51/2005
- dodavatelské faktury za mesíc 11, 12/2005
- kniha faktur za období 11 - 12/2005
- knihy pohledávek a závazku k 31.12.2005
- evidence poplatku
- evidence odmen zastupitelu obce - období 11, 12/2005
- dohody o pracovní cinnosti pí. Marie Emestová, Jaroslav Krivánek, Fraitág František
- dohody o provedení práce p. Zdenek Mottl, Zdenek Vyštejn, Robert Horák
- inventurní soupisy majetku za rok 2005
- rozvaha, výkaz pro hodnocení plnení rozpoctu FIN 2-12 M k 31.12.2005
- tabulky financního vyporádání za rok 2005

V kontrolovaném období obec dle prohlášení starosty obce nehospodarila s majetkem státu,
nerucila ani nezastavovala movité a nemovité veci ve prospech tretích osob, nekoupila ani
neprodala cenné papíry, obligace, neuskutecnila majetkové vklady.
B) Výsledek Drezkoumání
Pri prezkoumání hospodarení nebyly zjišteny chyby a nedostatky pri dodržování platných
zákonu a ostatních právních predpisu pro hospodarení a nakládání s majetkem obce.

C) Plnení oDatrení k odstran~tených:
Pri dílcím prezkoumání a prezkoumání hospodarení za predchozí rok nebyly zjišteny
nedostatky.
D) Záver
Pri prezkoumání hospodarení obce Hvozdec za rok 2005
Nebyly zjišteny chyby a nedostatky.
(§ 10 odst.3 písm.a) zákona c. 420/2004 Sb.)

Upozornení na rizika dle § 10 odst.4 písm.a) zákona c.420/2004 Sb., v platném znení:
Rizika nebyla zjištena.
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latném znení:

Podíl pohledávek na rozpoctu územního celku:

0,00 %

Podíl závazku na rozpoctu územního celku:

0,76 %

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku:

0,00 %

Ve Hvozdci dne 27. 3. 2006
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kontrolorka

pí. Dagmar Beranová

Tato zpráva o výsledku prezkoumání:
je návrhem zprávy o výsledku prezkoumání hospodarení, pricemž konecným znením
zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhuty stanovené v § 6 odst.3 písm.1)zákona c.
420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi poverenému rízením prezkoumání
na adresu: Krajský úrad Stredoceského kraje, Odbor kontroly, Zborovská 11, 15021 Praha 5.

-

- se vyhotovuje v dvou stejnopisech, pricemž se stejnopis c. 2 predává statutárnímu zástupci
kontrolovaného subjektu a stejnopis c. 1 se zakládá do príslušného spisu územního celku
vedeného Odborem kontroly Krajského úradu Stredoceského kraje.

S obsahem zprávy o výsledku prezkoumání hospodarení obce o poctu 3 stran byl seznámen
a stejnopis c.2 zprávy prevzala p. Jaroslav Hurka, starosta obce.
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