Zápis č.3I2o15 ze zasedání finančního výboru ZastupiteIstva městské části Praha -Šeberov
konaného dne 1í. ěervna 20í5 od 15 hodin v kanceláři Uřadu MC Praha- Seberov
Přítomni: Jan Brich, předseda finančníhovýboru
lng. Markéta Skopařová
lng. Jan Vašátko
Výbor je usnášeníschopný.

Program:

1.Zaháení

2. Závěreóný účetMČ za rok
3. Různé

2O1

4

1.Zahá$ení
Zasedání zahájil v í 5 hodin a dále řídil Jan Brich, předseda finančníhovýboru Zastupitelstva
městské části praha- Šeberov.

Z.Závéreénýúčetměstské části za rok20'l4
Stanovisko finančního výboru k ěerpání rozpočtu MČ v roce 2O14 bylo uvedeno ve zprávé ze

zasedání finaněního výboru ze dne 13. května 2015,
Součásti závěreěnéhó uetu obce pro projednání v orgánech obce je přezkum hospodaření městské
části, ktený byl proveden v Uřadu městské části Praha -Šeberovkontrolnískupinou odboru
kontrolních činnostíMagistrátu hl, města Prahy formou dílěích přezkoumání hospodařenÍ, která
proběhla
období

v

a)
b)

od í. prosince2014 do 19. prosince 2014
od 15. dubna 2015 do 24.dubna2015

prvníetapa kontrolníakce byla uzavřena 16. ledna 2015 dílčízprávou.Koneěná zpráva o výsledku
přezkoumáníhospodaření MČ byla projednána astarosta MČ jipřevzaldne 21. května 2015.
členovéfinančníhovýboru byli se Zprávou o přezkoumání hospodaření městské části Praha
Šeberov seznámeni avzaliji na vědomí.
Bylo hlasováno o Zprávě o výsledku přezkoumání hospodařeni za rok2014.
Hlasování: 3 pro. 0 proti schváleno
přezkoumání hospodaření
a upozorněními:

l,

MČ za

-

rok2014 bylo kontrolní skupinou uzavřeno s následujícími závěry

Na základě výsledků přezkoumání hospodaření MČ za rok2014, ve smyslu zákona ó, 42012004
Sb. (zejména ustanovení § 2 a 3) bylo konstatováno, že kromě chyb a nedostatkŮ zjištěných Při
dílčímpřezkoumání hospodaření, které jižbyly napraveny bylo zjištěno

A) 12 dílčíchchyb a nedostatků, které nemají závažnost nedostatkŮ uvedených pod písmenem
c), (§ 10 odst. 3 písm. b) zákona 42012004 Sb.)
B)

chyby ve smysiu ustanovení§

zejména v

_
-

10 odst, 3 písm. c) zákona 42al2)04 Sb", spočívající

chybějícím ověřením při inventarizaci (účetníjednotkou),zda skutečný stav
odpovídá stavu účetnictvízarok2O14 (pozemky, budovy) a porovnání
s rokem 2013. Chybějícípovinné náležitostiv inventurním soupisu
nepřesnosti evidence týkajícíse svěřeného majetku hl.n. Prahy městské
části
nedostatcích v režimu trvalého sledování závazkŮ vyplývajících
z nájemních smluv
neodstraněním nedostatků zjištěných přidílóím přezkoumání za
předcházející rok 2013 a2014 (viz bod C a D přezkoumání)

l

c)

při předcházejícím dílčímpřezkoumání hospodaření MČ zarok2014bylo při plněníopatření
k nápravě zjištěno 5 chyb a nedostatků (3 chyby již napravené) , které nemají závažnost
nedostatků uvedených pod písmenem c), (§ í0 odst.3 písm. c) zákona 42012004Sb.|

D) při přezkoumávání hospodaření MČ za rok 2013, příp. obdobípředcházejícíchbyly při plnění
opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěny chyby a nedostatky u 5 nenapravených

nebo jen částečněnapravených chyb

lt.

a

nedostatků

(1

1

chyb již napravených).

Upozornění na případn á rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků , která
mohou mít negativní dopad na hospodaření MG v budoucnosti:
Připřezkoumání hospodaření zarok2014 nebyla zjištěna žádná rizika, která by mohla mít

negativnídopad na hospodaření MČ.

lll.

Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření za rok2014:

Podíl pohledávek a závazkú na rozpočtu MČ a podí|zastaveného majetku na celkovém majetku hl. m,
Prahy, svěřeném MČ, podle ustanovení § í0 odst. 4 písm. b) zákona č.42012004 Sb.:

.............
,,.........,.

a) podíl pohtedávek na rozpočtu MČ
b) podíl závazků na rozpočtu MČ
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku MČ

1,21%

.,.,.,..,....

2,71o/o

......, 0 %

Návrh finančního výboru na nápravná opatření k zjištěným chybám a nedostatkŮm a plnění
opatření k ieiich odstranění :
1, Provést revizi vnitřní směrnice ke kontrole smluvních operací dle § 26 zákona o finanění

2,
3.
4.

kontrole a nájemních smluv dle zákona č, 131/2000 Sb,
Provést revizivnitřnísměrnice k prováděníinventarizace majetku azávazkŮ (zejména
zachycenívšech položek v inventarizačnímseznamu a způsobu zjišt'ovánískuteěných stavŮ
fyzickou nebo dokladovou inventurou) dle vyhl. §6 vyhlášky o inventarizaci
Konsolidovat, resp. aktualizovat vnitřní směrnici Pracovnířád
Aktualizovat vnitřnísměrnice kzadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Usnesení 3/1 : Finanění výbor konstatuje, že zjištěné nedostatky z přezkoumání hospodaření
městské ěásti praha _ Šeberov za rok 2004 nebrání schváleni závéreénéhoúčtuobce a
navrhuje Zastupitelstvu MČ Praha - Šeberov vyjádřit souhlas se závěrečným účtem
s výhradami - viz návrh na opatření.
Hlasování: 3 pro 0

proti

schváleno

Jednání finančního výboru ke schválení závěrečného účtuMČ Praha
ukončeno v 17 hod.

- Šeberov za rok2014

bylo

