obec Černotín
753 68 Černotín1
Souhrnné zhodnocení výsledků lrnančníchkontrol zaiišt'ovaných obcí Černotínv oblasti
vlastního hospodaření včetně zhodnocení přiměřenosti a účinnostivnitřního kontrolního
systému za rok 2017

Vnitřní kontrolní systém je za|oŽen na kontrole plnění zákonných opatření, na kontrole
plnění rozpočtu a rozpočtových opatřeni anavypracování a kontrole plnění vnitřních směrnic
pro všechny úseky činností.
1.

Vnitřní směrnice, obecně závazné vyhlášky, předpisy, naÍízeni a pravidla, které má obec
vypracovány, jsou pravidelně aktualizovány tak, aby byly v souladu s platnou legislativou a
potřebami obce. Systém vnitřní kontroly je průběŽně vyhodnocován a v současnosti se jeví
jako přiměřený a účinný.
Závažnost rizik, spojených se zajišťovánímstanovených úkolůa schválených cílůobce,je
posuzována jak při sestavování a kontrole rozpočtu obce ze strany zastupitelstva, kontrolního
a finančníhovýboru, tak i v pruběhu celého účetníhoobdobí příkazcem operace' správcem
rozpočtu a hlavní účetní.Ve finaněním hospodaření obce je kladen dtraz na hospodárné,
efektivní a účelnévyuŽiváni finančních,lidských a technických zdrojů obce.
z. Řiaici kontrolu provádí po věcné stránce v souladu s dlouhodobýmí záméry obce a
usneseními zastupitelstva obce starosta jako příkazce hospodářských operací. Kontrolu
hospodařských operacíjako správce rozpočtu a hlavní účetníprovádí účetníobce.
Vzhledem k velikosti obce není vývořeno pracoviště interního auditu. Provádí jej starosta,
místostarosta a účetní.
U jednorazových operací jsou řídícíkontroly prováděny před zahájením hospodářské operace,
v jejím průběhu a po jejím ukoněení.

obec provádí kontrolu hospodaření příspěvkové organizace - Zák|adní škola a mateřská
škola Černotína kontrolu svého hospodařenínaltazující intemí audit dle zákona3z)lzool
sb.
3.

4.

Při zadáváni veřejných zakézek postupuje obec dle zákona

a

vnitřní směrnice Pravidla pro

zadáváni veřejných zakázek malého rozsahu.

Při řídícíkontrole ani při provádění kontrol nal'razujicich interní audit nebyly zjištěny
žádnénedostatky, které by nepříznivě ovlivnily činnost a hospodářské operace.
Žadnazjištění nebyla předána k dalšímuÍízenipodle zvláštních předpisů.
Na základě výsledků prováděných řídícíchkontrol a kontrol naItazl$ícich interní audit nebylo
nutné, aby zastupitelstvo obce přijímalo dalšíopatření ke zkvalitněnítízení'provozní a
finančníčinnosti, zabezpečeníúčinnostivnitřního kontrolního systému a průběžného
sledování řešených problémůazvládání důsledkůnegativních jevů'
5.

6.

V obci

se nevykonávaji žádnéhospodářské operace v rámci mezinárodních smluv, a proto

nebyly podle mezinárodních smluv provedeny také žádnékontroly.

Závěr:
Hospodaření obce se v roce 2017 Íídilorozpočtem, který byl schválen zastupitelstvem obce
dne2I.12.2016. V pruběhu roku provedl starosta nazák|adě pověření zastupitelstva obce
celkem 13 rozpoětových opatření. Všechna opatření byla následně předloŽena zastupitelstvu
obce.
Hospodařské operace se prováději nazákladě objednávek, smluv, rozhodnutí starosty nebo
zastupitelstva obce a jsou doloŽeny účetnímidoklady podle zákonao úěetnictví,takže
nedochází k problémůmpři jejich zaúětováni, jsou v souladu se schváleným rozpoětem, není
porušovaná rozpočtová kázei.

V Černotíně6.2.2018
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P íloha č. 2 k vyhláŠce č' 4l 12004 Sb.

Tabulka stavri vybran ch ukazatelri z ukončen ch kontrol nakládání s ve ejnymi prost edky' auditli a p ezkoumání hospoda ení vykonanych u
orgánu ve ejné správy jin mi kontrolními orgány nebo auditorem pro ričely hodnocení p imě enosti a ričinnosti vnit ního kontrolního systému
Po

Udaje

Název

cls.

za

četní

jednotku

qiše odvodťr za poruŠenírozpočtovékázně celkem uloŽenych vykazujícímu orgánu ve ejné správy podle
(v tis. Kč)

$

44 zákonao rozpočtov ch prar'idlech

Souhrnné ridaje za
všechny ričetni

jednotky

0

0

)

vyŠeodvodri za porušení rozpočtovékázně celkem uloŽenych vykazujícímu orgánu ve ejné správy podle $ 22 zákona o rozpočtovych pravi<llech
rjzemních rozptlčt (v tis. Kč)

0

0

3

vyše sankcí (pokuty a penále) uloŽenych vykazujícímu orgánu ve ejné správy podle zvláštníoh právních p edpisťr * l ) (v tis. Kč)

0

0

,w
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P íloha č. 4 k vyhlášce č. 4l 12004 Sb'

Tabulka daj

o

v

sledcích ve ejnosprávních kontrol zajišt'ovan ch orgánem ve ejné správy a o stavu vybran ch ukazatelri
systému těchto kontrol

Po
celkov;Í ob.iem ve cjnych p
orgánu na místě (v tis. Kč)

íim *4) plněn

ch kontrolovan mi osobami v období prově'ovaném ve ejnosprávními kontrolami kontr'olního

5

Kč)

objem uskutečněn ch ve ejn;Ích v dajťr u vybraného vzorku operací ($ l
kontrolovan ch osob na místě p ezkoumal (v tis' Kč)

l

odst. 4 zákona\, které kontrolní orgán v prově ovaném období u

počet ukončen

9

*

l6
2 053

I

o odnětí dotaoe nebo návratné Í'inančnív1ipomoci podle zjištěnío neriplnosti nebo nepravdivosti

daj .nazákladě kter,-íchbylovydánr.rrozhodnutíoposkytnutí tétodotacenebonávratnéÍjnanční vypomoci (d l5odst. Ipísm.b)zákonač.

218t2000 sb.)

8

ch ízeníkontrolního orgánu

32'7

327

procentní vyjád ení poměru objemu uskutečněnych ve ejn;.Ích v dajťr u vyblaného vzorku operací' které kontrolní orgán r' pr'or'ě ovaném období
6 u kontrolovanych osob na místě p ezkoumal ve vztahu k celkovému objemu ve ejn ch v daj uskutečněnych kontrolovan mi osobami v období
prově ovaném ve ejnosprávními kontrolami kontrolního orgánu na místě ( ádck 5 : ádek 4 x l00)
7

iednotkv
2 053

objem plněn;Ích ve ejnych p íjm u vybraného vzorku operací ($ l l odst. 4zitkona). které kontrcrlní orgán v prověI-'tlvaném období u
kontrolovanych osob na místě p ezkoumal (v tis. Kč)
procentní vyjád ení poměru objemu plněn ch ve ejnych p íjmťru vybraného vzorku operací, ktcré kontroIní orgán v prově ovaném období u
J kontrolovanych osob na místě p ezkoumal ve vztahu k celkovému objemu ve ejn1 ch p íjnr plněn; ch kontrolovan nri osobami v období
prově ovaném ve e.inosprávními kontrolami kontrolního orgánu na místě ( ádek 2 : ádek l x l00)
celkov objem ve ejn;ich vydaju *5) uskutečněn;Ích kontrolovanymi osobami v období prově ovaném ve ejnosprávními kontrolami kontrolního
na místě v tis.

Souhrnné ridaje za
všechny ričetní

jednotku

2

4

čely hodnocení

Udaje za ričetni

Název

cts.

pro

0

)

objem Íinančníchprost edkri v ukončen ch ízeníchkontroIniho orgánu o odnětí dotace nebo návratné Ílnančnív ponroci podle zjištěnío
ne plnosti nebo nepravdivosti ridajri. na základě kterych bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí této dotace nebo návratné Ílnančnív pomoci
l5 odst. l písm. b) zákona č. 2l812000 Sb.) (v tis. Kč) * )
celkov objem ve ejnych vydajri uskutečněn ch kontrolovanymi osobami v rámci poskytnuté ve ejné Í'inančnípodpory *7) s vyjimkou

(

$

0

p íspěvku na provoz p íspěvkov ch organizaci v období prtlvě ovaném ve ejnosprávními kontrolami zemního l'inančního orgánu na místě (v

tis. Kč)

poskytovatelem nebo jin m k tomu p íslušnym kontr'olním orgánem *8) p ezkoumany objem ve ejnych v dajťr u vybraného vzor'ku operací (5
odst. 4 zákona) uskutečněnych kontrolovanymi osobami v rámci ve ejné finančnípodpory, kteroujinr poskytovatel (-é) v prově ovanénr
období poskytl (-i) s v jimkou p ispěvku na provoz p íspěvkov,-ich organizací, (v tis. Kč)

l0 l l

procentní vyjád ení poměru poskytovatelem nebojin m k tomu p íslušnymkontrolním olgánem p ezkoumaného objemu ve ejn ch v daju u
vybraného vzorku operací uskutečněn ch kontrolovanymi osobanti v rámci ve ejné Írnančnípodpory. kteroujim poskytovatel (-é) v
prově ovaném období poskytl (-i) s vyjimkou p íspěvku na provoz p íspěvkov ch organizací ve vztahu k celkovému objemu ve ejn ch v dajťr
uskutečněn ch kontrolovanymi osobami v rámci poskytnuté ve ejné Íinančnípodpory s v jimkou p íspěvku na provoz p íspěvkoq ch
organizacívobdobí prově ovanémve ejnosprávními kontrolami rizemníhoÍ'inančníhoorgánunamístě( ádekl0: ádek9xl00)

t2

počet p ípadri porušení rozpočtovékázně'za kter'é rizemní samosprávny celek uloŽil osobě. která se tohoto poruŠeníkázně dopustila. odvod do
svého rozpočtu v hodnoceném roce ($ 22 zákona č. 250i2000 Sb.)
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Po

Údaje za ričetní

Název

cts.

l3 počet po ádkov ch pokut uloŽenych podle $

19

jerlnotku

zákonač' 552ll99l Sb. (kontrolní ád)

0

t4 v;iše po ádkov ch pokut uloŽen ch pod|e $ 'l9 zákonač.552ll99l Sb. (v tis. Kč)

0

t5 počet pokut uloŽen1 ch za ma ení ve ejnosprávní kontroly vykonávané na místě ve smyslu $ I 7 zákona o Ílnančrríkontrole

0

l6 v ŠepokutuloŽenychzama

0

l7

ení ve cjnosprávníkontrolyvykonávanénamístěl,esmyslu$l7zákonaoÍlnančnik<lntrolecelkem(vtis.Kč)

počet pokut ulclŽenych za nep ijetí nebo neplnění p ijatych <rpat ení k nápravě ve smyslu $ 20 zákona o flnančníkontrole

l8 vyŠepokut uloŽenych za nep ijetí nebo neplnění p ijat ch opat ení k nápravě ve smyslu

rtu
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Funkce:
Dne:

tičetní

6.2.2018

rtlzptrčtov ch pravidlech

oelku nebo

jin

ťrzemn

finančníkclntrole (r'tis. Kč)
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ích rozpočtťr.

ch právnick ch osob uveden 'ch v 2 písm. a) zákona s

*6) Sestavují kontrolní orgány. kte

í jsou poskytovateli

p edkladatele obec

v jimkou zahraničních prost

edkťr.

dotací nebo návratnych finančnioh v; pomocí zc státního rozpoětu.

u kontrolované osoby vykonávat ($ 2 pism. c) zákona). nap

Rtlčtli zprava

$ 20 zákona o

UTJtrU

-

Souhrnné ridaje za
všechny ričetni
.iednotkv

íklad Útzemní Ílnančníorgán podle $ 7 odst. 2 zákona.
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