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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 11. zasedání dne 29. června 2016, při 
projednávání Závěrečného účtu obce za rok 2015 přijalo opatření k nápravě chyb a nedostatků 
uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce  za rok 2015.  

Kontroloři zjistili: 

1) porušení právního předpisu a to zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů tím, že rozpočet obce nebyl při jeho schvalování projednán v třídění podle 
rozpočtové skladby tak, aby schválený rozpočet vyjadřoval závazný ukazatel, kterým se má 
povinně řídit příspěvková organizace zřízená obcí. Pro toto příspěvkovou organizaci byl 
schválen výdaj na paragrafu 3113 Základní školy ve výši 910.000,-Kč. Z celkového paragrafu 
rozpočtové skladby nelze usoudit, v jaké výši je schválen neinvestiční příspěvek, neboť pod 
celkový paragraf rozpočtové skladby lze zařadit i jiné výdaje. 

Opatření přijatá Zastupitelstvem městyse Stádlec: 

-  správce rozpočtu bude sestavovat rozpočet a předkládat ho k projednání a schvalování 
zastupitelstvu tak, aby byly vyjádřeny závazné ukazatele; 

- správce rozpočtu bude pravidelně vzdělávána tak, aby měla přehled o platné legislativě  
v oblasti své působnosti; 

- správce rozpočtu absolvuje školení KEO-W, aby uměla plně využívat možností SW 
vybavení; 

- od 1.7.2016 dojde k personální změně na pozici správce rozpočtu. 
 
Písemná zpráva o plnění přijatých opatření bude podána ve lhůtě do 31. prosince 2016. 

2) porušení právního předpisu a to zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví tím, že kontrolou 
inventarizace účtu 403 – Transfery na pořízení dlouhodobého majetku bylo zjištěno, že 
inventarizace účtu není doložena inventurními soupisy, které by prokázaly účetní stav dle 
výkazu rozvaha sestaveného ke dni 31.12.2015. 
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Opatření přijatá Zastupitelstvem městyse Stádlec: 

- účetní obce a zaměstnanec odpovídající za účetní evidenci majetku provedou kontrolu účtu 
403 a inventurního soupisu a provedou opravu v zápisech majetku. 

 -  účetní obce se důkladně seznámí s metodikami KEO-W zveřejněnými na stránkách Alis, 
spol s.r.o., aby uměla plně využívat možností SW vybavení jak pro vedení účetnictví tak pro 
vedení sestav majetku a věděla jaké sestavy SW vybavení poskytuje a uměla je v maximální 
míře využívat ke vzájemnému porovnávání a kontrolování stavů účtů; 

- od 1.7.2016 dojde k personální změně v rámci Úřadu městyse Stádlec spočívající v tom, že 
agendu účetnictví i evidenci majetku bude zpracovávat nový zaměstnanec městyse Stádlec. 
 

V souladu s ustanovením §13 odst. 2 zákona 420/2004 Sb. dále sděluji, že vzhledem 
k charakteru této chyby zjištěné při přezkumu hospodaření, byla náprava chyby přijata 
bezodkladně po jejím zjištění. Proto Vám, jako příslušnému přezkoumávajícímu orgánu, 
současně podávám Zprávu o splnění přijatých opatření týkajících se nápravy zjištěné chyby. 

 

 
Ve Stádlci     . června 2016 
 
 
 
           Ing. Milan Kelich 
……………………………………..    …………………………………… 
        Jméno a příjmení představitele ÚC        podpis a razítko ÚC 
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Věc: Zpráva o plnění přijatých opatření 

 
           V souladu s ustanovením §13odst. 2zákona 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 2015. 
 

Úkol termín splnění odpovídá 

Účetní obce a zaměstnanec odpovídající za účetní 
evidenci majetku provedou kontrolu účtu 403 a 
inventurního soupisu a provedou opravu v zápisech 
majetku. 

 
29.4.2016 

 
starosta 

účetní obce se důkladně seznámí s metodikami 
KEO-W zveřejněnými na stránkách Alis, spol s.r.o., 
aby uměla plně využívat možností SW vybavení jak 
pro vedení účetnictví tak pro vedení sestav majetku a 
věděla jaké sestavy SW vybavení poskytuje a uměla 
je v maximální míře využívat ke vzájemnému 
porovnávání a kontrolování stavů účtů 

 
10.7.2016 

 
strarosta 

personální změna v rámci městyse Stádlec 
spočívající v tom, že agendu účetnictví i evidenci 
majetku bude zpracovávat nový zaměstnanec 
městyse. 

 
1.7.2016 

 
starosta 

 
Ve Stádlci     . července 2016 
 
 
             Ing. Milan Kelich 
……………………………………..    …………………………………… 
       Jméno a příjmení představitele ÚC                    podpis a razítko ÚC 
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