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Stejnopis č. 1 

 

 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření 
obec Bříza, IČ: 00263419 

za rok 2013 

  

 

Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne 7.11.2013 

 

na základě § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu se zákonem                    
č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků                     
a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon) 

 

Dílčí přezkoumání proběhlo v ÚSC Bříza se sídlem Bříza 110, 413 01  Roudnice 
nad Labem. 

 

Přezkoumané období od 1.1.2013 do 30.9.2013 

Dílčí přezkoumání vykonaly:  
- Bc. Magdalena Chottová - kontrolor pověřený řízením přezkoumání 
- Ing. Gabriela Šillínková - kontrolor 

 

 

Zástupci územního samosprávného celku:  
- Milan Drobný - starosta 
- Helena Jiravová - účetní 
- Ivana Šindelářová - místostarostka 
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A. Přezkoumané písemnosti 

 
Při dílčím přezkoumání hospodaření ÚSC Bříza bylo postupováno dle § 2 a § 3 
zákona č. 420/2004 Sb. a byly prověřovány následující písemnosti: 
 
 

Druh písemnosti Popis písemnosti 

Návrh rozpočtu doloženo zveřejnění návrhu rozpočtu dle § 11 zákona                       
č. 250/2000 Sb. 

Rozpočtová 
opatření 

k 30.9.2013 schválilo ZO rozpočtová opatření: 
č. 1 ZO dne 21.3.2013 
č. 2 ZO dne 2.8.2013 

Rozpočtový výhled na roky 2013 - 2015 

Schválený 
rozpočet 

rozpočet na rok 2013 schválen ZO dne 28.12.2012 

Závěrečný účet závěrečný účet obce za rok 2012 schválen ZO dne 3.6.2013, 
doloženo zveřejnění návrhu závěrečného účtu dle § 17 zákona 
č. 250/2000 Sb. 

Bankovní výpis odsouhlasení zůstatků na bankovních účtech na stav SÚ 231 
Základní běžný účet ÚSC v rozvaze ke dni 30.9.2013 

Dohoda o hmotné 
odpovědnosti 

ze dne 1.4.2011 

Faktura došlé faktury výběrovým způsobem za měsíc září 2013                     
a vydané faktury k 30.9.2013 

Hlavní kniha ke dni 30.9.2013 

Kniha došlých 
faktur 

ke dni 30.9.2013 

Kniha odeslaných 
faktur 

ke dni 30.9.2013 

Odměňování členů 
zastupitelstva 

kontrola správnosti vyplácených odměn u neuvolněných 
zastupitelů dle mzdových listů za období 1-9/2013 

Pokladní doklad výběrovým způsobem za měsíc září 2013 

Pokladní kniha 
(deník) 

odsouhlasení zůstatku v pokladní knize se stavem SÚ 261 
Pokladna v rozvaze a s rozpočtovou položkou 5182 
Poskytované zálohy vlastní pokladně ve výkazu FIN 2-12 M            
ke dni 30.9.2013 

Příloha rozvahy ke dni 30.9.2013 

Rozvaha ke dni 30.9.2013 

Účetní doklad výběrovým způsobem za měsíc září 2013 

Účtový rozvrh roku 2013 

Výkaz pro hodnoc. 
plnění rozpočtu 

ke dni 30.9.2013 

Výkaz zisku a 
ztráty 

ke dni 30.9.2013 

Smlouvy a další 
materiály k přijatým 
účelovým dotacím 

k 30.9.2013 obec přijala dotaci pod ÚZ 98008 na volby 
prezidenta 2013 
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Smlouvy o dílo ze dne 10.8.2013 uzavřená na realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu na akci "Rekonstrukce komunikací pro pěší 2. etapa" 

Dokumentace 
k veřejným 
zakázkám 

veřejná zakázka malého rozsahu "Oprava chodníků v obci 
Bříza", vyhlášení výběrového řízení na dodavatele schválilo ZO 
dne 24.6.2013, výběr dodavatele a pověření k podpisu smlouvy 
schválilo ZO dne 2.8.2013 

Vnitřní předpis a 
směrnice 

platné pro rok 2013 

Zápisy z jednání 
zastupitelstva 
včetně usnesení 

ze dne 28.12.2012, 21.3.2013, 29.4.2013, 3.6.2013, 24.6.2013, 
2.8.2013, 14.10.2013 

Finanční a 
kontrolní výbor 

Zpráva předsedy FV za 1. pololetí 2013 (červenec 2013). 
Zápis z jednání KV ze dne 18.6.2013. 

Účetní závěrka za rok 2013 schválena ZO dne 3.6.2013 

 

 

 

B. Zjištění z dílčího přezkoumání 

 

Při dílčím přezkoumání hospodaření ÚSC Bříza  

 

        nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

 
 

 
C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných 
 
 Při přezkoumání hospodaření ÚSC za rok 2012 

 

nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě nedostatků odstraněných 

v průběhu přezkoumání. 
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Bříza dne 7.11.2013 
 
 
 
 
Podpisy kontrolorů: 
 
 
Bc. Magdalena Chottová      
kontrolor pověřený řízením přezkoumání …………………………………………… 
 
Ing. Gabriela Šillínková      
kontrolor      …………………………………………… 
 
 
S obsahem zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření ÚSC Bříza o počtu 4 stran byl 
seznámen a jeho stejnopis č. 1 obdržel 
 
 
 
 
Dne: 7.11.2013        

…………………………………………… 
             Milan Drobný 
                                                                                                starosta 
                                                                                                       

 
 
             

 

Rozdělovník : 

Stejnopis Počet 
výtisků 

Předáno Převzal 

1 1 Obec Bříza Milan Drobný 

2 1 
KÚ ÚK 

oddělení PHO 
Bc. Magdalena Chottová 

 
 

 
 
 


