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A. Přezkoumané písemnosti
Rozpočlová op.ltř.ení
t č l sch\deno \ Zo ijne IJ.:llíl1]
' č : sch\ ii|eno \ Zo dne :il 5 :()l)l]
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smlou\v o sdÍužených p|ostiedcích
. Č l dnť 15 5:()1)() u./3\ření Inť/l obcenn C'lltldiř- JablcnIce. Char!illcc í nlěsi\sen}
^ na \,/álen ou ťlpra\L| \ltahu n]e/l úč:LstniL\sdru7eni pii \\sla\bě při\od|iho
l,ot|čeřr
\ odcr\ odniho řádu o celLo\e delc. |i l-i().5ó m (se lidlcm sd| Ženi \ obcl (]hirr\ iilce' l)el
pra1nj sL|biekli\l1\) s le|n]iIem.Lokončeni d]la do jl']]:l)1] lrč{rslnlcl sdru/elli sť
po.lil.ii nll náLledech \e.šlie|é ploIe|.1o\é doklln]cn1ace \ |o/seho i..l llakl.ld!L n.l
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pij\odnjn \odo\odtlinr řrdu,/ Ňosorlc do (.bar\atcu \ pon](\|Lr ()l)'1 podle počlt| 1r\a|e
h\dlrcrch ob\ I alel a -11)'li, na(l&lu I .
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^ nc 1/lenllmtr úpro\ |I \,/lah n]el| učlrsnik\, sd|UŽenr přl \(sla\bě pij\o(lliho
|,o!čeň
\odo\{)dnihořrdlloceiLolcdélceli|5'.5ó|n1sesjdlenrsdru7enl\obcl(.ha]\atce.bel
pÍ.\ni subielll\|l\) 5 tcrn]|nen] doIonč.nl dila do ]| |]]l)|] Ličasll1lcl sdlu)ťni \!
|)odileli na nak]idech \cŠLere pÍolťI.i1o\e doLunrcntace r rc^ďlu l/.i n.l při\odnim
vorlorodnlnr iadr] me/j lrbccllli (]hanatcc. Jabkenrce lr (.hudiř f ponĎnl počlu 1Íralo
b.dllcich oh\\aiel těch1() třl obc]' lraklÍld\ spqene s |oZ\o!]cin 1od\,od \odo!odn|ch
iadu [.led o(|l\\ |n odbě|aleiulrl si h|l1di kir]a obec sxnrl
č '] /e dne it 5 ]i)().] u,/l\ řLrra ll]ezl obcemi (.ht|dii. Jxb|en]ce. (.bll]\atce c |lěsl\scnl
l,otlčcň l]a \/aIenÚou Úprar u rzlahu nlc/i l1čilslllik\ sdrL|Žcn] při risLalbč pilrodnho
rLldorodrliho iaclu l ceILore dé|ce iJ l5.]5(; n) (l)e/ p|a\nl jL|l)|ckli\1h) t lerlIlinťl!1
dokončen| diIx do.j] l]:1]l: []črslnici sdru,Ženl se podilcii na nlik i]Jech sta\b\
pi|\odniho \odo\cdniho řadu e pro1eklo1e do|un1en1lce ! !olnénl poč1u lÍvole
b\dlicichob\\ el \ obcr Smll)Lr\asch\.llenlr ZOdue 11 5 ltttr,r
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ól) \4|ldii Boles|i\ nl finmč|li dal 1c \\š| KČ 5 l)Ll() . Á rLčej.ll1 le\llxlilxce lelen('ch
p|och r obei ChLrdiř
snrloUvy o pl'evodu nlajetku (koupč. prodei. s rč a. převod)
. |iupni sn ()Ll\1'Ze dne:x.]:{X1() nl plode] stpč'Iii.7'lN|e\ěl]ii plochir l nlú\('il
o \i měřc ínr nl' . ppč .J.l2]j . /ah|ada () \\ ]něř9 3i.l nl a |!rč .}.1] ]5 - o.(Lirl l| ' oslnL
l'ollrl|lli|ace o \\ llrěře .',]2 rn] za dohtrdnLrtotr |upn| contl li. .] | ]:(J..
. Luplll lmlou1e le dr]e l.| l(l2(X)() na koupl ppč '1.i]',6 ' 4hrada o \v|Íčr.c.]7.'lm
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. s]Iioll\lL o posk\1nrltj r]oLaoe z Fondu Žl\otnlho p.oslředl slie.ločesLéhoL|ale
. ]]l.']]oZP](){).] /e dnc ](,('):()iJ9 nd rea|lla.| nkce.'Vodo\odnl ph\adéčpÍo obec
(.hUdjř..s či.(o\oU po|l)IleinLjs1l do ]x]](Jl() S le|minenl do|ončonl PIo|.|ll| (|o
]|]]()|L|\cei(o\én).]\lInalnl\iš| .]::]')l1.{.' sc]r\ájeno \ ZL)dlle].1:l]{|9
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pfulc|1Ll do Ii'|()]()1]() Zá\ěrečna monlto|o\nci ,,}rra\ a o Íot|ilxcl l]|o]ei.lu,,e dne
.j{llí):{X)9 V\/\. ( \raceni nL'\\óe|lrirnich lrfusLÍ.dj(l /c dne ]5'l|]l)l]l) \ celko\A
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s1ředoč.:jslóhÓ LÍ.t]e e\ č slnlou\\ Posk\ lo\ a1ele ]íJ7 jlRljc ]|)lÍ] ,,e dne 26,7 2l]l)() nc
fea]ll.]ci pro1e(l .opťa\e \odo\od]li nád|ie \ doini óasli obce.. e\ č :(l()9ti)j'l]
\ ce]ko\e lrla\lnla]n| \iii Kč ]1l()i)(]()'. 1(Z s():) .! |eln]lncn] ukončcn-L ai\ce do
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TnbuIky fi nančlliho vypoi.ádáni dota{í
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\'Lon1rolo\alrérlr obdobi obec C'htldiř dle prcb]álelll sl3ros1\' obce. ncho\pod4řiln
siíiu. ne.Llčile s\!nl nle]elLenr la zátaz|.r' lizrckich a pra\nrcL\ ch osob.
llc;/ilsli\1lx nlorit\ ncnl(nih nraleLek. neu/a\iela snrčnn()u. n4leňn] sn]|ou\u asmlou\r.l o
\\pulčce ti]i.tiici .ce nenro!ilcho m3.|el|Ll' sn]|ou\L] o pil1cti ncbo pos]'\lnl|li ú\črunebo
pt||čl'\'' snl|oL|\u o posh'lnuli dolace' snlloLtru o pře\lcti dlLlhu nebo .uťi|cls|ého ,,.1allu
sn]|oU\ u o přisLoupe|li L /.l\ al1.u nelouplla anI nep]'odaIlt c('nne p[pir1' ob]u3ce.
ncuskulečni|a lllslclko\é rklad\. uskulcčnila pou/9 \cřeinc lakál]il nlitlÚho Io^rhLl (\ l]
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. Zákon č.563/l99l sb.' o účetniclví.v. zně'lí pozdčišíchpÍ.edpisti
Š|2 odsl. 2, nebot':

() Přiillrech a \\dlliich pok]adn\ neb\'lo úč1o\ilno1 o(elnžlku loilch uskulečIlětll a]e
opoŽděně' aŽ nil líLladě banko\niho \(pisll nebol.přiiem ho1olo\1l do polijirJn\ \c \\ Šj
Kč |5(x]().. /e dne ] |2]{X)() b\l 1apsan do J)oLladni (JlIll\ pi|1mo!\l| poIltdninl
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2jišlěnv náslsdtljici chyby x ncdostatky - porušeny niže uvedené pře.lpis}:
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Z.plt\ \ poLladni Inrze
5 6']{){)')
7 ]{)l)L')

'-l 7 :1)1)()

neisc'u pťo\íděn\ chÍonologickr. nlpř' dolilird č
,,e dne
'|l dnc
b\l,/aps.n 7a doli]lúem č 8!) /e dne 7 ó2()(](). polladnj do||ad č, ll5,.e
|e /ipsán la dollldem č. 1I.i ,/e dne ] 7 ]()()') . před doklndent č l|6 le dne
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při ui.ezkoumání hospodaření

zl nředthozí rokv

B!lv zjiště[y následtljící thyb'Ý- a nedostat|(y. porušeny
nvedenó přcdpisy:
. zákon (,l2812000 sb.. o obci(|r' ve zně|lí pozděiších 'liže
přcdpistl

I. eboť:
obeo rcde errdencr s\ého lnaietlu \ knilc. ]edno{]l\e s1a\\ nlalcllu ne|sou |.Ždoočně
rr,/irl lranf k il ll
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\']h|áška č' 505/2002 sb.. kterou se pl'ovádějí některá ustanoveni z?ikona č.563lt99|
sb.. o účettrictvi"pro účetníied otky. ktelé jsou úrcnrDími sáDospl.ávnými celky.
př.ispčvkovými orgilnizacemi. s.ál ími ťondy a oÍg4[izačnimis|ožkami státu. vl.
z|lění pozdčišíchpředDisii
uebot':
B\ lo .|č1o\ano o dlouhodobenr hlr]ohem ňaiet|u \ |o,/pon] s \\hlá.šl.olt obec p|oda{. d1c
Lrrpnt snllourr po,/elne| pč 537.1.lI o \\nlóře ]| ln]' neodúčlor.rl:r Jel účetntcl\ll účtu
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Zákon č' 56J/|99l sb.' o účetnictvi. ve znlění pozdějších pifdpisú
30 od!t. 5 . n.bof':
|o'/d1]\ l]eb\l\ /]Ištěn\. obec plo\edla ln\'entu.!l polen u. lilcre \lastni.
'Í\enlari^čnj
ne4ls1ila
1šak- Že \]&s1n] po,/enll'\ dle lislu \]$sl Icl\l' |leré nejsou \ e\rdenc| 'pč .137,'l
o \ifiěře:j-l |]5 nr]' pČ .l.1l o \inlčře ]]] ]ó1] řr]. .l.lf1].1 o \\móřc ]li nr.' pč .1'l:r3()
| 'lPK! '{.' '\\.l.ť'( '.'l\rI
' t'Iléiť \||| lIKJ'.\'''\|r''|ťX]|
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