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PARDUBIGKÝ KRAJ
Krajskýúřad

hospodaření
.Čepí,
Zápis z dílčího přezkoumání
|Č00273457
obce
za rok 2013
dne Lz.fl.zat3
Dílčípřezkoumání se uskutečnilo
samosprávných
o přezkoumávaní hospodařeníúzemních
nazákJadézžkonaě.420l2004Sb.,
celků a dobrovolqých svazkůobcí.
obecním úřadě Čepí, 53332 Čepí79
Dílčípřezkoumání proběhlo na
do |2.1L.2013
Přezkoumané období od 1.1.2013
Dílšípřezkoumání r7konaly :
- kon1rolorpcvěřený řízerimpřezkournání: VěraLoužii+vá
.

kontroloři:
- Helena Lacušová

Zástupci obce:
- MYDr. ZtzataDvořáková - starostka
obce
- Miroslava Pleskotová- účetní

A. Přezkoumané písemnosti
Při dílčímpřezkoumání hospodďení obce Čepíbyly přezkoumány následujícípísemnosti:

Druh písemnosti
Návrh rozpočtu

Popis písemnosti
Návrh rozpočtuna rok 20Í3 by| zveřejněnna uřednídesce od21. 11
2012 takév elektronicképodobě

Rozpočtováopatření v2013ZO 17.r.2013
Rozpočtovývýhled
Schválený rozpočet
Stanovenízávazných
ukazatelůňízeným
orsanizacím

Závěreěnýuěet

Bankovní výpis

Dohoda o hmotné
odpovědnosti
Evidence poplatků
Faktura

2t2013
ZO 1.10.2013

2013- 2016
ZO l 1 12.2012
MS Cepístanovenízávazného
ukazatelerozpočtuze dne 11' 12.2012
M ŠČepí
HY z ar ok2012Z o 14,5.2O I3
MS Cepíúčetní
závěrkaza rck 2012Zo 14.5. 2013
Návrh závěrečného
účfu
zarok2012 hospodařením
zÍízené
Po byly
zveřejněnyod 28.4, 2013do 15.5. 2013takév elektronické
podobě
zptávao přezkoumrání
hospodaŤení
zarok20|2 byla zveřejněnana
úřední
desceod26.4.2013do 15.5.2013takév elektronické
podobě'
Zo |4. 3.2013 schválilozávěreěnýučetzarck2}L} spoluse zprávou
o přezkoumáníhospodaÍení
za rck 2012bez ýbrad. Zo Í4.5. 2013
schvalujeúčetní
závěrkuobcezarok20l2.
Bankovní výpisy CNB v číselné
řadě i - 10 včetně zaučtovénípod
č.
řadou 101 710
Bankovní vypisy ČS v číselné
řadě 8 - 9 včetnězaúčtovánípodč.
.
řadou 8 9

Ze dne28. 3. 2005

evidence vedena v excelovétabulce dle č.popisnéhoa datumu úhrady
účetní
doklad ě. 21015 a21014 ze dne 1. 1. 2013 - předpis poplatků

Vydanéfakturyv číselné
řadě 20001 -20037 včetnězaučtoviní
předpisů
Došléfakturyv číselné
řadě 10100- 10130za měsícčerven- červenec
y991!'šzaučtovátnl
předpisůa přípravyúhrad

Kniha došlýchfaktur Vedena v excelovétabulce pod č.řadou 1 .21I
Ifuiha odeslaných
KDF vedena v excelovétabulce v číselné
řadě 1 -37

fakÍur
odměňováníčlenů Početobyvatelk 1. 1. 2013- 413
zastupitelstva
Us nes ení
Zo 4. I.201L,27.3.2012
Mzdovérekapitulace01 - 09l20L3
Pokladní doklad

Pokiadní kniha
(deník)
Příloha rozvahy
Rozvaha

pokladní doklady za měsíc srpen v číselné
řadě 589 - 664 včetně
účtovaní
doklademč.308 ze dne31. 8.20i3
Vedena programem Pokladna Gordic

Ke dni 30.9.2013
Ke dni 30.9.2A13
ř[V za rok 2012přeúčtovánnaúěeÍ
432

Učetnídeník
Učetnídoklad

Upomínkak
pohledávcea
závazku

za měsic srpenazáří2013
Učetnídoklad ě.409 ze dne30. 9. 2013 - předpismezdzazéří2013

Platebníýměr č.612013ze dne 29.7.20|3 na částkui 100,-Kč
Platebnívýměrě. 512013ze ďne29.7. 2013na částku1100,-Kč

Yýkazpro hodnocení r0t2013
plnění rozpočtu
Yýkaz zisku a zttáty Ke dni 30.9.2013

Rozvaha zřízených
příspěvkoqfch
orsaÍizací
Yýkaz zisku a útáty
zŤízených
příspěvkových
organizací
Dohody o pracovní
činnosti
Dohody o provedení
práce
Pracovní smlouvy
včetněplatových
výměrů
Smlouvy a další
materiály k přijatým
účelovýmdotacím

Smlour,y o převodu
majetku (koupě,
prodej, směna,
převod)

Vnitřnípředpisa
směrnice
Výsledky kontrol
zŤízenýchorsan'zaci

D aňovéptiznáni za rok 2012 - zaučtovánona po|ožkuI I 22
MS Cepíze dne 30, 6.2013

MS Cepíze dne 30. 6.2013

Ze dne1 5 .8.2013,I. 4. 2013,15.7. 2013
Ze dne1 .8 .2013'2. 8.2013,15.5, 2013,L5.4. 20Í3,I. 3, 2013
P S z e d n e2 8 . 3 . 1 9 9 9

98008 neiv. dotacena úhraduvýdajůspojenýchs volbou prezidenta

Čn - re 24.2OO,O0

KÍÚ - PoV - investiční
dotacena,,2.etapuvýstavbyVo a VR'' - Kč
100.000,00
KÍÚ - PoV - neinvestiční
dotacena ''Regionální
Škola
otnouy u
rozvojevenkovaČepí'' Kč 100.000'00 kontrolavyúčtování
bude
provedenake dni závěrečného
přezkoumiíní
Kupnísmlouvaze dne 15.5. 2013na nákuppozemku89/1i o výměře
18m2 a prodejpozemkup.č.9418
o výměře718m2 - zámětvyvěšen
28. 3. 4.5.2013- schválenoZo dne14. 5. 2013- vklad na katastr2 1.
5. - zaŤazeno
alryřazenodoklademě.21024 5541031ve výši9 003,72
Kča 0 3 Il378vevýši42I,80Kě
Kupnísmlouvaze dne5.6.2013na prodejpozemkup.č.308/10o
výměře549m2 - záněr lyvěšen22.6. - 6. 8. 20T2a28.3. - 4,5.2012
- schválenoZo dne14.5.2013 - návrhna vklad 2. 7.2013 - r,yřazeno
doklademč.21030ze dne2. 7, naučet5541031
ve výši6884.46Kč
Směrnice o reálnéhodnotě, o inventarizaci, o odpisovémplánu, o
opravných poloŽkách, o podtozvaze, o ěasovémrozlišovánÍ,o
evidenci majetku, o oběhu účetních
dokladu a schvalování
hospodrířskýchoperacívčetněcestovníchniíhrad
Zpráva z kontroly úěetnídokladůzarok 2012 MS Cepíze dne 18. 4.

20r3

Zápisy z jednání
z o r r . 1 2 . 2 0 1 2 , 1 5 . 5 . 2 011.130, .2 0 1 3
zastupitelstvavčetně

usnesem
obecně závazné
whlaškv

Zapisy z finančního
výboru 2013

ozv ě.2l20I2 o mísfirím
poplatkuzaptoYozsystémushrornazdbvrlní,
sběru,přepravy' třídění'využívéni
a odstraňováníkomunráIních
odpadů
ozv č.6/2011o místďmpoplatkuze vstupného
ozv č.4/2a|1o místnímpoplatkuzavžívániveřejného
prostransM
ozv ě.1l20I1o místnÍm
poplatkuze psů
Zápisy z finančního
qýboru2013

Zápisy z kontrolního Zápisy z kontrolníhoýboru 2013
výboru2013

B. Zjištěníz díIčÍho
přezkoumání
Při dflčímpřezkoumání hospodaření obce Čepínebvlv ziištěnv chvby a nedostatkv.

C, PIněnÍopatření k odstranění nedostatkťtzjištěných
a) při přezkoumání hospodaření územníhocelku za předchozí roky
nebylv ziištěny chvbv a nedostatkv.
b) při předchozích dílčíchpřezkoumáních
nebylv ziištěnv chvbv a nedostatky.

V Čepí
dne 12.11.2013
Podpisykontroloru:

{

/.^--..'-\-

Helena Lacušová

Y,
Věra Loužilová
kontro1orpověřený iizetim přezkoumaní
přezkoumiírrí
S obsahemzápisu z dílčího
hospodďeníobce Čepío počtu5 stranbyla
sezniímena
a jeho stejnopisčíslo1 obdržela

oBEC ČEPI
53332 Čepi79

D ne:12.1I.2013

MVDr. ZuzanaDvořáková
starostka
Rozdělovník:

Steinopis

Početrrýtisků

I

1x

2

1x

Předáno

PřevzaI

Cepí

MVDr. Zuzana Dvořríková

Pardubický kraj

Věra LouŽilová

