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Krajský úřad – Jihočeský kraj
Odbor ekonomický
Oddělení přezkumu a metodiky
hospodaření obcí
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

Věc: Přijetí opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků
V souladu s ustanovením §13 odst.1 písm. b) zákona 420/2004 Sb., o přezkoumávání
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, podávám
následující informaci.
Zastupitelstvo městyse Stádlec na svém 22. zasedání dne 4. června 2014, při
projednávání Závěrečného účtu obce za rok 2013 přijalo opatření k nápravě chyb a nedostatků
uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013. Kontroloři
kontrolou Rozvahy ke dni 31.12.2013 zjistili, že zůstatek účtu 081 – Oprávky ke stavbám je
výši 7 828 357,- Kč. V inventurním soupisu účtu 081 – Oprávky ke stavbám je uvedena
částka ke dni 31.12.2013 ve výši 7 840 667,- Kč. Byl zjištěn rozdíl ve výši 12.310,-Kč.
Při prošetřování příčiny vzniku výše uvedeného rozdílu bylo zjištěno, že sestava
z majetkového programu KEO-X uvádí oprávky ke stavbě, která již byla odstraněna.
Následně byla opravena analytika účtu 081 a upraven zápis z majetkového programu
s vysvětlením rozdílu mezi jednotlivými údaji, čímž došlo k nápravě zápisu. Majetkový
program ve svých výstupech nenabízí sestavu, která odpovídá tomuto případu a musí být
proto zvláště popsán.
Opatření přijatá Zastupitelstvem městyse Stádlec spočívají v poučení účetní jednotky
důsledně kontrolovat a porovnávat zůstatky na majetkových účtech s Hlavní knihou. Dále
zastupitelstvo stanovilo povinnost provést v tomto duchu poučení inventarizační komise, která
také mohla rozdíl odhalit. Zastupiteklstvo dále rozhodlo přejít na nový program evidence
majetku z dosud používaného a již zastaralého KEO -X na modernější KEO -W.
Účetní jednotka byla dále napomenuta k pečlivosti při kontrole dat výstupů z jednotlivých
programů.
V souladu s ustanovením §13 odst. 2 zákona 420/2004 Sb. dále sděluji, že vzhledem
k charakteru chyby zjištěné při přezkumu hospodaření, byla náprava chyby přijata

bezodkladně po jejím zjištění. Proto Vám, jako příslušnému přezkoumávajícímu orgánu,
současně podávám písemnou zprávu o splnění přijatých opatření.
Ve Stádlci 9. června 2014

Ing. Milan Kelich
……………………………………..

……………………………………

Jméno a příjmení představitele ÚC

podpis a razítko ÚC

Příloha č. 1
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Adresát
K č.j.: OÚ/Sta-148/2014
Počet listů:1

Vyřizuje: Kelich
Tel: 606 300 313
E-mail: starosta@stadlec.eu

Krajský úřad – Jihočeský kraj
Odbor ekonomický
Oddělení přezkumu a metodiky
hospodaření obcí
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

Věc: Zpráva o plnění přijatých opatření
V souladu s ustanovením §13 odst. 2 zákona 420/2004 Sb. o přezkoumávání
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v platném znění)
Vám podávám zprávu o přijatých opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě
o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013.
Úkol
Provedena oprava zpracování výstupu z majetku
a opravena analytika z účtu 081
poučení účetní jednotky důsledně kontrolovat
a porovnávat zůstatky na majetkových účtech
s Hlavní knihou
poučení inventarizační komise
přechod na jiný program evidence majetku

termín splnění
1.3.2014
10.3.2014

odpovídá
zaměstnanec
účtování majetku
starosta

říjen 2014
31.5.2014

starosta
starosta

Ve Stádlci 9. června 2014

Ing. Milan Kelich
……………………………………..
Jméno a příjmení představitele ÚC

……………………………………
podpis a razítko ÚC

