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Věc:
Zpráva o výsledcích finančních kontrol obce Hospříz ve
zkráceném rozsahu za rok 2018
Stručné zhodnocení výsledků finančních kontrol zjišťovaných obcí Hospříz v oblasti
vlastního hospodaření včetně zhodnocení přiměřenosti a činnosti vnitřního kontrolního
systému.
Obec provádí finanční kontroly v souladu s vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí
zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.
Obec hospodařila podle schváleného rozpočtu. O jeho plnění bylo průběžně informováno
zastupitelstvo obce a byla přijímána nutná rozpočtová opatření.
V uplynulém roce nebyla zjištěna neefektivnost nebo nehospodárnost s finančními prostředky
obce.
K podpoře zkvalitnění hospodaření s veřejnými prostředky se průběžně sledují rozpočtové
příjmy a výdaje v závislosti na rozpočtovou skladbu.
V oblasti interní kontroly jsou v obci dle zákona o obcích zřízeny kontrolní a finanční výbor,
které vykonávají své kontroly dle jejich interního plánu, aktuálních potřeb, nebo na základě
pověření zastupitelstva obce.
V rámci interních kontrol je dobře rozpracován fungující systém inventur majetku, který je
každoročně operativně zpřesňován.
Kontrolou hospodaření s majetkem a veřejnými prostředky se pravidelně zabývá finanční
výbor. Tyto kontroly jsou prováděny jako průběžné a jsou zaměřeny na objednávkový systém
a následné formální a věcné prověření prvotních účetních dokladů.
Kontrolou nebylo zjištěno závažné porušení při správě veřejných prostředků. Vodítkem pro
zkvalitnění procesu finanční kontroly jsou i výsledky uvedené ve zprávě o přezkumu
hospodaření obce, provedené Krajským úřadem Jihočeského kraje.
Kontrolou plnění usnesení zastupitelstva obce a dodržování právních předpisů ostatními
výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti se zabývá kontrolní výbor.
Jednou z jeho náplní v roce 2018 bylo seznámení se s výsledkem a průběhem realizovaných
výběrových řízení.
Kontrolou nebyly zjištěny závažné nedostatky.
Vzhledem k velikosti obecního úřadu je organizace odpovědnosti vedoucího a zaměstnance
orgánu veřejné správy jednoduchá. Starosta – příkazce, pracovnice obecního úřadu – správce
rozpočtu resp. finanční účetní, a následná kontrola přípravy a průběhu operací a dopadu těchto
operací v příslušných evidencích pro účely finančního výkaznictví jasná a snadno doložitelná.

V roce 2018 byly poskytnuty tyto dary a příspěvky z rozpočtu obce Hospříz
Subjekt
Mateřská škola Hospříz
Šipkový klub

Částka
300 000,00
13 000,00

Druh
Příspěvek na činnost

Vyúčtování
Nepodléhá vyúčtování

Dotace

Podléhá vyúčtování

Svazek obcí Blažejov a
Hospříz

5 000,00

Finanční dar

Nepodléhá vyúčtování

Mikroregion
Jindřichohradecko
Místní členská skupina
Česká Kanada

3 500,00

Členský příspěvek

Nepodléhá vyúčtování

420,00

Členský příspěvek

Nepodléhá vyúčtování

SMOJK

4 595,50

Členský příspěvek

Nepodléhá vyúčtování

Linka bezpečí, z.s.

3 000,00

Členský příspěvek

Nepodléhá vyúčtování

SPOV

2 000,00

Členský příspěvek

Nepodléhá vyúčtování

Zhodnocení výsledků řídících kontrol provedených v příspěvkové organizaci Mateřská škola
Hospříz 31:
Za rok 2018 byla provedena 1 veřejnoprávní kontrola.
Výkon veřejnoprávní kontroly zajišťovala pověřená kontrolní komise, která se na základě
pověření zabývala kontrolou hospodaření s příspěvkem zřizovatele, dodržováním efektivnosti,
hospodárnosti a účelnosti finančních prostředků.
Dále přezkoumáním provedené inventarizace, kontrolou nově pořízeného a vyřazeného
majetku.
Vedení účetnictví, výkaznictví a vedení mzdové agendy zajišťuje Městský úřad Jindřichův
Hradec.
Kontrolou nebyly zjištěny závažné nedostatky.

Martin Míka
starosta obce

