Nápravná opatření
Opatření, přijatá při projednávání Závěrečného účtu obce Chleny za rok 2010, vyplývající
ze Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a schválená usnesením z veřejné schůze
zastupitelstva dne 30.6.2011.

Plnění opatření z jednorázového přezkoumání
A) Méně závažné chyby a nedostatky
1) Právní předpis Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů § 3
odst. 1- Nebylo účtováno o skutečnostech, které jsou předmětem

účetnictví, do

období, s nímž tyto skutečnosti věcně a časově souvisí.
Účtovat dle právních předpisů a směrnice obce
Termín: trvalý

Zodpovídá: účetní

2) § 30 - Územní celek nezjišťoval skutečný stav majetku.
Vyhotovit inventurní soupisy
Termín: 30.6.2011

Zodpovídá: inventurní komise a účetní

3) §30 odst. 1 a 4 - Skutečné stavy majetku a závazků nebyly zjištěny u účtů 031, 042,
069,314,315,263,231,321,325,331,336,342

a 951 nebyly vyhotoveny inventurní

soupisy.
Vyhotovit inventurní soupisy
Termín: 30.6.2011

4)

Zodpovídá: inventurní komise a účetní

Nebyla provedena inventarizace závazků a pohledávek k 31.12.2008.
Nelze napravit za minulá období.
Mimořádná inventarizace k 30.6.2011
Termín: 30.6.2011

Zodpovídá: inventurní komise a účetní

5) § 30 odst. 1 písmo b) - Územní celek neprovedl dokladovou inventuru u účtů 951,
069,311,316,263,231,321,325,331,336

a 342

Nelze napravit za minulá období.
Mimořádná inventarizace k 30.6.2011
Termín: 30.6.2011
6) §30 odst. 4 - Stav hmotného

Zodpovídá: inventurní komise a účetní
majetku ke konci rozvahového dne nebyl prokázán stavy

fyzické inventury opravenými o přírůstky a úbytky hmotného majetku za dobu od
ukončení fyzické inventury do konce účetního období. Inventarizace byla doložena
inventurními

soupisy k 31.12.2009

Mimořádná inventarizace k 30.6.2011
Termín: 30.6.2011

Zodpovídá: inventurní komise a účetní

B) Závažné chyby a nedostatky

1) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
§30 odst. 5 -Inventarizační

rozdíly nebyly zjištěny. Dle předloženého zápisu o

provedené inventarizaci byly zjištěny rozdíly u účtů 031, 314 a 315.
Mimořádná inventarizace k 30.6.2011
Termín: 30.6.2011

Plnění opatření

Z

Zodpovídá: inventurní komise a účetní

dílčího přezkoumání

A) Méně závažné chyby a nedostatky

1) Zařazení zaměstnanců do platových tříd a stupňů dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb.,
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, Nařízení vlády č.

469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady ve znění
pozdějších předpisů
Nové pracovní smlouvy dle správných platových tříd a stupňů.
Termín: 1.4.2011- napraveno

Zodpovídá: starosta

2) Nebyl doložen záměr obce na úřední desce prodat pozemek č. 885/4 ač. 884/7 po
dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím Zastupitelstva obce.
Nelze napravit.
Důsledně vyvěšovat na úředních deskách záměry obce o prodeji majetku.
Termín: průběžně

Zodpovídá: starosta

3) Nebyl zveřejněn záměr obce na úřední desce o pronájmu nebytových prostorů
(prodejna) po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím

Zastupitelstva obce.

Nelze napravit.
Důsledně vyvěšovat na úředních deskách záměry obce o prodeji majetku.
Termín: průběžně

Zodpovídá: starosta

4) Stanovení nájmu nebytových prostor ve výši 0,-- Kč je v rozporu se Zákonem č.

116/1990 Sb.
Vypracovat nové nájemní smlouvy.
Termín: 31.12.2011

Zodpovídá: starosta

5) Územní celek nedodržel základní postupy účtování transferů. Špatné zaúčtování.
Důsledné vedení všech účtovaných transferů.
Termín: 30.6.2011

Zodpovídá: účetní

B) Závažné chyby a nedostatky
1) Návrh rozpočtu nebyl zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů před dnem jeho projednání
v Zastupitelstvu

obce.

Nelze napravit za rok 2010.
Návrh rozpočtu pro rok 2011 byl vyvěšen 15 dnů před projednáním Zastupitelstva
obce.
Termín: 12.3.20112)

Zastupitelstvo

napraveno pro rok 2011

Zodpovídá: starosta

obce nerozhodlo o nabytí a převodu nemovitých věcí včetně převodu

bytů a nebytových prostor. Nebylo uvedeno v zápisu ani v usnesení Zastupitelstva
obce a nebyl uveden kupující.
Nelze napravit za rok 2010
Důsledně vést zápisy z jednání Zastupitelstva obce
Termín: průběžně

Zodpovídá: zapisovatel

3) Špatné vedení dokladové evidence (chybějící doklady).
Důsledně vést veškerou účetní a dokladovou evidenci.
Termín: průběžně

Zodpovídá: místostarosta

Příloha k Závěrečnému účtu za rok 2010

Projednáno na Zastupitelstvu
Dne 30.6.2011
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