N Á PRAVN Á

O PAT Ř E N Í

ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Křenice za rok 2011
IČ : 002557818
Přezkoumání proběhlo v budově Obce Křenice 48 , dne 22. 3. 2012.
Zjištěné méně

závažné chyby a

nedostatky :

1.) Zák.č.420/2004 Sb. § 2 odst.1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu,vč.peněžních operací,
týkajících se rozpočtových prostředků.
Právní předpis : Zákon č. 250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů.
§ 15 odst. 1, Pč. 4 vč. 449/2009 Sb.- Schválený rozpočet byl přenesen do výkazu FIN 2-12 M
v odlišné podobě.
Nedostatek:Návrh rozpočtu na rok 2011 byl zveřejněn dne 3.12.2010 s výdaji ve výši 2 050 400,Kč, schválen v OZ dne 20.12.2010 s výdaji ve výši 2 043 900,-Kč a do výkazu FIN 2-12 byl přenesen s výdaji ve výši 2 044 900,-Kč.
Opatření :Úpravy návrhu rozpočtu budou sledovány s větší pečlivostí, aby nedocházelo k nesrovnalostem ve schválení, zveřejnění a přenesení do výkazu FIN 2-12.
Odpovídá: starostka, OZ, účetní.
2) Zákon č.420/2004 Sb. § 2 odst.2 písm.h) účetnictví vedené územním celkem
-Právní předpis:Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/
1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané úč.jednotky
§ 45 odst. 1 písm. d) bod 6-8 - ÚC v příloze neuvedl celkovou výměru les.pozemků s lesním
porostem a výší ocenění les.porostů.
Nedostatek:V příloze účet.závěrky k datu 31.12.2011 nebyly uvedeny výměry les.pozemků s les.
porostem a výše jejich ocenění.
Opatření : Bude doplněna příloha o celkovou výměru les.pozemků s výší jejich ocenění.
Odpovídá: starostka, OZ, účetní.
-Právní předpis:Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
§ 14 odst. 2 a 3 – ÚC nesestavil platný účtový rozvrh, případně jej nedoplňoval o účty, na nichž
bylo účtováno.
Nedostatek:Úč.jednotka za rok 2011 nepředložila účtový rozvrh.
Opatření: Účetní sestaví platný účtový rozvrh.
Odpovídá: účetní

Zjištěné

závažné

nebyly zjištěny.

chyby a

nedostatky:

Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
za předchozí roky:
bylo splněno a odstraněno.

Tato nápravná opatření byla schválena na zasedání

OZ

obce Křenice

d n e : ..........................................................................................................

Zapsala : Rejtharová Eva - účetní
Dne : 10.5.2012

Vyvěšeno :

Sejmuto:
Vyvěšeno na el.úřední desce :

