Přiloha obsahující
detailnípopis zjištěnýchchyb a nedostatkůpodle $ 10 odst.3 písm.c)
zákona č.42012004
Sb.
ýycbázejí
ze kteých jednotlivázjištění
a označení
dokladůaiiných materiálů,
většina chyb a nedostatkůzjištěnýchpřezkoumáním hospodařeníroku 2014 byla
napravena a oprave[échyby a nedostatkyse již neopakují.Došlo tedy ke zlepšení'
přesto ještěÝ řoce 2015by|y zjištěnychyby a nedostatkynížeuvedené.
Při přezkoumání hospodařeníúzemníhocelku obec ČeskéMeziříčíza rok 2015 byly
konkrétnězjištěnynásledujicíchyby a nedostatky:
-

vimosve výšikupníc€ n y
byl v roce 2015 zaúčtován
Ve výnosechz prodejepozemků
za pozemekve výŠi59.216,-Kč, ktery byl ve výnosechjiž v roce 2014, což bylo
chybně' neboťprávní účinkyvkladu vznikly v roce 2015. Souvisejícínáklad je
pouze v roce 2014. Náprava chyby byla zaúčtována
na wub účtu311 _
účtoviín
odběrateléa ve prospěchúčtu647 Výnosy z prodejepozenůů'Uvedená částka
období.
408 opravy předcházejících
účetních
měla b]ýtvšakúčtována
na vrub účtu
na
obdobně měl bý opraven takésolvisející náklad na prodej pozsmku _ účtování
.
předchrázejících
lŤub 554
Prodanépozemky a ve plospěch úětu408 opravy
navýšení
aktiv v rozvaze,ř. B. II'i., a chybějícím
účetních
období.Došlok chybnému
jednak
poloŽkrím
na straněnákladůve výkazu zisku a ztát na ř. A. I. 31.' jednakna
staně pasivv rozvazena ř. C.I.7

.

Vilrospiedpisempřes
Pii účtování
dotacína mzdovénákladyod Uřadu práceúčtujele
vlád.
institucemi
v okamžikupňjetí
účet346 Pohledávky za vybranýmiústřed.
žeje nutné
nárokuna dotaci.Upozorňujeme,
dotace'níkolivv okamŽikuskutečného
práce
předpisu
prostředků
účtovat
o
na účet
pŤizaslánívyúčtování
na
Uřad
mzdových
ó72 v:Flosy vybTanýchmlstníchvládníchinstitucíz tlansfelůa pii přijetí prostředků
účtovatpouze o úhraděpohledávky na účtu346 - Pohledávky za vybranými
způsobemvykazovánídošlok ovlivnění
ústředními
vlád. institucemi.Nesprávn;fun
vládních institucí z tiansferu. v roce
Výnosy
vyblaných
místních
výše účtu672
v}inossouvisejicís platbouod Úiadu práce za mzdové
2015byl nesplávnězaúčtoviín
Ké.Naopaknebyl do výnosůzaúčtovián
nríkladyměsíce11-12/2014
ve výši 56.66,7,ve výši96'492'-Kč.
něsíce 11-1212015
v1foossouvisející
s dotacíía mzdovéÍriíklady
ve výkazuzisku a ztrátyna ř. B. IV. 2. ve
v]foiosů
Došlotedy k nesprávnému
snížení
vykázánípohledávkyv souvislostis dotacípřijatou
výši40 tis. Kč a dále chybějícímu
ažv roce201ó na stlaněaktivv rozvazena ř' B' Il. 17. 96 tis. Kč.

-

Na účet501 _ Spotřeba mateťiálubyly dne 10.1l.2015 zaúčtoványdomovní
ve výši 382.663,-Kč. Na kompostérya kontejnerybyla
kontejnelya kompostéry
poskýnuta investičnídotace'Dle smlouvy o dotaci mají bý týo kompostérya
obce na základě
kompostéťy
5 let ve vlastnictvíměsta,avšakpředány ob}.r'atelům
přejdou
kontejnery
do vlastnictví
používríní.
pěti
kompostéry
a
k
Po
letech
smluv
posk).hutainvestiční
dotace'musí
obwatel.Protožebyla na kontejnerya kompostéry
do nákladůbyl
bfi v majetkuobce minimálně uvedenýchpět let' Zaúčtováním
nespúvněnavýšenvýkaz zisku a ztÍátna sbaněnákladůna ř. A. I. 1 a snížena
aktivv rozvazena ř. A. II.4'

Na účfu378 ostatníbátkodobézávazky evidujeobec částku249.755'-Kč. jde
došlok chybnému
o přijatézálohy na spotřebuenergiíÍoku2014. Pfi v1ričtovríní
převedenízáloh na úěet378
ostatní kátkodobézávazky namístozúčtování
T14opohledávkybyly v loce 2014 zohledněnyve
s pohledávkamipři vyúčtování.
výnosechpomocíúčtu388 - Dohadnéúčtyaktivní'vroce 2015 došloke zrušeíí
dohadu opačnýmzpůsobem,neŽ byl tvořen _ tedy ía \Ťub602 Výnosy z prodeje
služeba ve prospěch388 _ Dohadnéúčtyaktivíí.Tímtozpůsobemdošlotedy ke
závazky
sníženi
účtu
602 _ v]foiosyz prodejesluzeb.Účet378 _ ostatníkrátkodobé
právě
na účet
nebyl v liímci vyúčtování
narcvnián,ale zálohy byly nesprár'něúčtovlíny
zaoh
takévyúčtoÝfuí
378 ostatníkátkodobé závazky. Nesplávně bylo účtováno
_
ve
výši
190.109
Kč
na
\Tub
účtu
324
na spotřebuenergiíza částloku 2015
přijatézálohy a ve prospěchúčtu602 Výnosy z prodejeslužeb'Celý
KÍátkodobé
proces q'riětovráníby však měl bý proveden přes pol edívky. Plotože nám nebyly
vycházelijsme plo posouzeníchyby pouze
doloženyžádnépodkladyk vyúčtování,
záloh mělo za íásledek sníženistavu
z účetnictví'
Nesprávnéúčtování}ryúčtování
ve výši249'755'-Kč na staně
výnosůve výkazuzisku a ztrátyna ř. B. I' 2. a zůstatek
měl bý nulový'
pasivv rozvazena ř. D' III' 37,kdyŽtentoúčet
takéna chybnělyčíslenouvýslednoudaň z piíjmupráwických osob
Upozorňujeme
přiznánív závislostina chybnévýši výnosrizprodeje
roku 2015 v rámci daňového
podatdodatečné
daňovépřiznáník dani z příjmůza rck 2015'
s]užeb'Doporučujeme
příjmů
Daň
má vliv takéna výši účtu59l
Chybnévyčíslení
výslednédaně z
_
naúčtovány
z pŤíjmů
a účtu341 Daň z příjmů.Pokud by byly výnosy z vyúčtování
povinnost
vyšší'
Tato
chybatedy
správněve výnosech,byla by i odhadovanádaňová
zapříčinila
snížení
stavupasiv ý tozyazena i. D. lII. 15. a sniŽenístal.unákladůve
ztráty
na ř. A' v' 1'
výkazuziskua
a
stavoplávekv úěetnictví
majetku
bylozjištěno,
žestálenenizce]anasouhlasen
Při kontrole
je to způsobeno
před€ v šimchybnouvýšízaúčtovaných
odpisů
programu,
v majetkovém
rcku dle
sprár'náťše odpisůdaného
v minulýchtetech,kdy neby|azaúčtována
v účetnictví
je
pro8ramu,a|e ěástka nižší' Upozoňujeme,že nutnénapravit staly
majetkového
prcgŤaúu
přog@muna sta\T majetkovýchúětův účetnictví'
V majetkovém
v majetkovém
jsouuvedeny
Kč(samostatné
movité
Kč(stavby)
a 1'558.010'oprávkyve výši53'068.772,oprávkyk účtu
021 stavbyve Úši 55.925.890'věci)'V Íámciúčetnictvíjsou
všakuvedeny
movité
věci a souboryhn. m' věcíve qiši
k účtu
022 Samostahré
hmotné
Kě a opŤávky
celkověo ].657.1l6,důsledl.u
mohoubý aktivanadhodnocena
2.358'008'Kč-V ce]kovém
ve sloupcikorekcenař' A. [I.3.a A' II'4.
Kě' a to v ťozvaze
sb., ktelouse
závěrcenenísestavená
v rozsahudle $ ,15lyhl. ě. 41012009
Přílohakúčetní
ve zllěnípozdějšich
provádějí
zákonaé. 56311,991,
Sb., o účetnictví,
některáustalovení
jednotky,
proněkteré
neníúplná_ chybičástiA.1.- 3', A.6 9'a
předpisů,
vybťané
účetni
informace
k
Ze.jn1éna
bylo vhodné
uvéstv částiĚ'1' Doph]ující
E'l. 4. (popis[é
části).
rokunaúčtu
408
položkám
C.l.7 rozvahy,
a to rozpisobrafuběžného
rozvahypopisk položce
použití.
důvodu
s uvedením
Při poloŽkovémodsouhlaseníschválenéhoťozpočtua sloupce 1 výkazu FlN
(schválenýlozpočet)bylo zjištěnofoťmálnípochybenív rámci Ziíměnypaíaglafu
výdajve
lozpočtubyl schváleninvestiční
3113a 3313,přičemŽv úmci schváleného
výši8.56l tis. Kč na zatepleíízákladníškoly(paraglaf3113 Základníškoly).Ve
je však investičnívýdaj ve iyši
sloupci 1 výkazu FIN (Schválený ťozpočet)
především
s provozovanýmkínem
8.561 tis' Kč přiřazen k paragrafusouvisejícímu

2

audiovizuálních
(paragraf3313 Filmová tvoťba.dist buce' kina a shlomaŽďování
přesunu
investičního
výdajena
pruběhu
k
lozpočtovaného
archivá]ií)'
v
roku došlo
po změnách
opatřeníč'8. Konečnávýšerozpočtu
správnýparagrafdle rozpočtového
je správně-Upozorňujeme,
aby se schválenýlozpočetshodoval
Žeje nutnézabezpečit'
zapsanýmdo výkazuFIN.
se schválenýmlozpočtem
V riímci zasedáníobce dne 26.11.2014bylo schválenopřevedenípfavomocípři
schvalovríní
rozpočtovýchopatřenína radu obce' Rozpočtováopatřenímůžeod
26,1I,20|4schva1ovatlada obc€ , a to porrzedo výše50 tis. Kč za podmínky,že
nedojdek navýšenicelkovéhoobjemurozpočtuna výdajovéstraně.Při procházení
opatřenívšakbylo zjištěno'želadou obcejsou
schváleníjednotlivýchrozpočtových
schválenai rozpočtováopatření'kjejichž schválenínemá Iada obce plavomoci.Jde
opatřeníbylo schválenoÍadouobce
např.o lozpočtové
opatřeníč'8, toto lozpočtové
obce, i přesto že byl Íozpočet
dne 15'7'201ó a chybí schváleníŽastlrpitelstvem
navýšenna výdajovéshaně o 69.57 tis' Kč' Upozorňujeme.žeje íutnédodlžovat
schvalování dle delegovaných pmvomocí na správné rozhodovací úrovni.
např' přidat moŽnost
Doporučujeme
taképřehodnotitpravidlaplo převodpravomocí,
přesunumezi paragraÍypň nezměněném
celkovémobjemu lozpočtunebo zněn
využitím.
rozpočtu
v souvislostis přijetímdotacíajejich úče}ovým
-

U schva]ovánírozpočtovéhoopatření bylo také zjištěno pozdějšíschvrílení
žev souladu
nežjejich zanesenido programu'Upozorňujeme,
IozpočtoÚchopatření,
je nutné
pravidlechúzemních
rozpočtů
se ziíkonemč,.25012000Sb'' o lozpočtových
jejich
(příp.
obce
Iadou
schválenízasfupitelstvem
rozpočtová
opatřeníplovádětaŽ po
obce na základě svěřenýchpravomocí)a záIoveň před provedenímIozpočtově
vÝdaie'
nezaiištěného

