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756 53 Vidče

kontrolní

datum

pověřená úřední

18. února 2014

Ing. Antonín Putala

osoba

číslo

spisová

jednací

značka

KUSP 35266/2013 KŘ

KUZL 35266/2013

Zpráva č. 443/2013/KŘ
o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Vidče, IČ: 00304433
za rok 2013

Přezkoumání

se uskutečnilo ve dnech:1 5.10.2013 -16.10.2013

(dílčí přezkoumán í)
( konečné přezkoumání)

10.2. -11.2., 18.2.2014

na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodařen í územních samosprávných celků a
dobrovolných svazků obci. Kontrola byla zahájena dne 15.10.2013 v 8,00 hodin předáním pověření ke
kontrole a ukončena dne 18.2.2014 v 15,00 hodin vrácením vyžádaných podklad ů a dokumentů ke
kontrole.

Misto provedení přezkoumá ní:

Obecní

úřad Vidče , Vidče

756 53

Vidče

96

Přezkoum án í vykonali:
kontrolor pověřený řízením přezkoumán í: Ing. Antonín Putala
kontrolor:
Ing. Svatava Čurdová

Obec Vidče zastupovaly:
starostka:
účetní :

Krajský úřad Z línského kraje
tř. Tomáše Bati 2 1,
76 1 90 Z lín

Mgr. Štěpánka Mikulenková
Ing. Veronika Gerlová

IČ: 70891 320
tel. : 577 043 206, fax: 577 043 202
e-mail: podatelna@ kr-zlinsky.cz, www. kr-zli nsky.cz
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písemnosti

Druh písemnosti
Návrh rozpočtu

Popis písemnosti
Návrh rozpočtu obce Vidče pro rok 2013 byl zveřejněn na úřední desce od
28.11.2012 do 14.12.2012.
Daňové příjmy ( třída 1 RS) a přijaté transfery (třída 4 RS) jsou členěny do
položek (druhové členění rozpočtové skladby). Nedaňové příjmy (třída 2 RS) jsou
členěny do § (odvětvové členění rozpočtové skladby). Výdaje rozpočtu jsou
členěny do § (odvětvové členění rozpočtové skladby). Výše příjmů činí 16.520
tis. Kč , výše výdajů činí 17.320 tis. Kč . Financování představuje zapojení
prostředků ZBÚ ve výši 800 tis. Kč.

Rozpočtová

Rozpočtové opatření č . 1/2013 , č .

opatření

Rozpočtové opatření č .
Rozpočtové opatření č .
Rozpočtové opatření č.
Rozpočtové opatření č.

Rozpočtový

výhled

Rozpočtový

4/2013
5/2013
6/2013
7/2013

2/2013 a č. 3/2013 schválilo ZO dne 25.4.2013.
schválilo ZO dne 27.6.2013 .
schválilo ZO dne 29.8.2013 .
schválilo ZO dne 24.10.2013.
schválilo ZO dne 12.12.2013.

výhled je zpracován do roku 2015 .

Schválený rozpočet Rozpočet obce na rok 2013 schválilo zastupitelstvo obce na zasedání dne
13.12.2012 (usnesení 213/2012).
Stanoveni
závazných
ukazatelů zfízeným
organizacím

Obec zřizuje jako pfíspěvkovou organizaci ZŠ Vidče, MŠ Vidče.
Príspěvkové organizaci Základní škola Vidče ZO schválilo pro rok 2013 příspěvek
ve výši 1.800.000 Kč . Příspěvkové organizaci Mateřská škola Vidče ZO schválilo
pro rok 2013 příspěvek ve výši 800.000 Kč. O výši závazných ukazatelů na rok
2013 byly PO informovány písemně starostkou obce dne 18.12.2012. Příspěvek
byl rozpočt. opatřením č. 4 navýšen ZŠ Vidče o 18.000 Kč, MŠ o 6.000 Kč
(v souvislosti s platbou stočného) . Oběma PO zaslala starostka písemně toto
sdělení dne 3.7.2013.

Závěrečný účet

Závěrečný účet obce Vidče za rok 2012 byl zveřejněn od 3.4.2013 do 19.4.2013.
Zastupitelstvo obce dne 25.4.2013 schválilo závěrečný účet obce za rok 2012
bez výhrad. ZO projednalo a vzalo na vědomí Zprávu č . 398/2012 KŘ o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Vidče za r. 2012.
ZO dne 28.2.2013 schválilo žádost ZŠ Vidče o převod kladného hospodářského
výsledku za rok 2012 do rezervního fondu školy.

Bankovní výpis

ZBÚ obce:
- bankovní účet KB a.s., č.ú . 4120851/0100, el.bank. výpis č. 230, zůstatek
k 31 .12.2013 ve výši 4.346.887,83 Kč;
- bankovní účet ČNB , č . ú. 94-2117851/0710 CZK, bank. výpis č. 30, zůstatek
k 31 .12.2013 ve výši 1.493,73 Kč.
Celkem zůstatek ZBÚ k datu k 31.12.2013 činí 4.348.381 ,56 Kč , což je rovno
hodnotě SÚ 231 v HK a rozvaze a hodnotě řádku 6010 ve výkaze FIN2-12M
k témuž datu.
Úvěrový účet:
- bankovnl účet u KB č.ú 27-7165621587, bank. výpis č. 1 ze dne 1.1.2014,
zůstatek neuhrazené jistiny k 31 .12.2013 ve výši 10.594.700 Kč , což odpovídá
hodnotě AÚ 451 0100 v HK k témuž datu.

Evidence majetku

Majetek obce zachycený v účetnictví na účtech účtových skupin 01 ,02,03 je
evidován s využitím IS G3Win s uvedením inv. čisla , názvu , umístění , množství a
účetní hodnoty. Evidence je podkladem pro sestavení příloh inv. soupisů č. 1 č.7 . Evidence pozemků ( příloha inv. soupisu č.6) byla v rámci inventury
porovnána s výpisem z KN (výpis souhrnných údajů o LV je součástí inv.
dokumentace).

2

Klasifikace:

chráněný

dokument

Evidence
pohledávek

Obec účtuje pouze o krátkodobých pohledávkách v celkové hodnotě 953.183 Kč ,
z toho nejvýznamnější je hodnota Sů 388 - dohadný účet aktivní, dohadná
položka k dotaci SZIF v hodnotě 461 .11 1 Kč (výdaje v r. 2013, RS 2212 5171),
dohadná položka účtována dokl.č . 100, účetn í m zápisem MD 388/ D 672. Obec
eviduje pohledávky z dod. - odběratelských vztahů (SŮ 311 v hodnotě
62.845,50 Kč) v KVF, pohledávky z nájemních smluv eviduje samostatně. Soupis
pohledávek je přílohou inv. soupisu č. 13.

Evidence závazků

Obec eviduje dlouhodobé závazky na SŮ 451 - viz bod Smlouvy o úvěru a
krátkodobé závazky v celkové hodnotě 845.939,98 Kč . Závazky z dod. odběratelských vztahů jsou evidovány v KDF, soupis závazků je přílohou
inv. soupisu č. 16. Významnou položkou je závazek SÚ 389 - dohadný účet
pasívní v hodnotě 270.660 Kč, jehož obsahem je tvorba dohadné položky
k nákladům na energie za r. 2013 v hodnotě poskytnutých záloh (SŮ 314).
Doloženo u inv. soupisu č . 14 splátkovými kalendáři dodavatelů energii.

Inventurní soupis
majetku a závazků

Obec provedla inventarizaci majetku závazků k datu 31 .12.2013. Provedení
inventarizace se řídilo Plánem inventur, který byl schválen na 24. zasedání ZO
dne 12.12.2013. Termín provedení inventur je Plánem stanoven na období
9.1 .2014 - 25.1.2014. lnv. zpráva bude sestavena do 10.2.2014. Proškolení
členů IK provedeno dne 13.12.2013, doloženo
prohlášením členů IK a
prezenční listinou. Inventurní soupisy č . 1 - č . 29 jsou vyhotoveny v souladu
s ustanovením Vyhlášky 270/2010 Sb.

Kniha došlých
faktur

Evidence je vedena v elektronické podobě s využitím IS G3Win. Přijaté faktury
jsou evidovány chronologicky, k datu 31.12.2013 v rozsahu číselné řady 3001 3334 .

Kniha odeslaných
faktur

Evidence je vedena v elektronické podobě s využitím IS G3Win. Vydané faktury
jsou evidovány chronologicky, k datu 31 .12.2013 v rozsahu číselné řady 201301
- 201324.

Mzdová agenda

Kontrole byly podrobeny výplatní lístky za období 1O - 12/2013.

Odměňování členů

ZO dne 25.11 .201 O schválilo výši odměn neuvolněných zastupitelů . Výše odměn
byla upravena dne 27.1.2011 . V roce 2013 zůstává beze změn.

zastupitelstva
Pokladní doklad

Při dílčím přezkoumáni byly kontrole podrobeny doklady 1001 - 1078, 1456 1496 (leden, září). Při konečném přezkoumání byly kontrole podrobeny doklady

1591 -1641 (prosinec).
Pokladní kniha
(deník)

Hospodařením s pokladní hotovosti a vedením pokladní evidence je
v kontrolovaném období pověřena paní Eva Kramolišová. Pokladní kniha je
vedena v elektronické podobě v IS GORDIC. Měsíčně je výtisk přikládán
k pokladním dok l adům. Příjmy a výdaje jsou evidovány chronologicky řazenými
záznamy. Příjmové a výdajové pokladní doklady jsou číslovány společnou
číselnou řadou , k datu 31 .12.2013 v rozsahu čísel 1001 - 1641 . Pokladní doklady
jsou, dle účetního deníku za kontrolované období, zúčtovány účetními doklady
v téže číselné řadě. Zůstatek pokladní hotovosti k datu 30.9.2013 měl podle pokl.
knihy hodnotu 12.416 Kč, což souhlasilo s hodnotou Sů 261 v rozvaze k témuž
datu (dílčí přezkoumání) , k datu 31 .12.2013 je zůstatek pokladní hotovosti dle
pokl. knihy i HK O Kč .

Příloha

Kontrolována pří l oha sestavená k datu 31 .12.2013 , okamžik odeslání dne
11 .2.2014.

rozvahy

Rozvaha

Kontrolována rozvaha sestavená k datu 31 .12.2013, okamžik odeslání dne
11 .2.2014. Hodnota aktiv brutto k uvedenému datu činí 124.651 .664,23 Kč, netto
89.266.674,85 Kč. Korekce v hodnotě 35.384.989,38 Kč je tvořena oprávkami
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k DM v hodnotě 35.372.324,38 Kč a opravnou položkou k pohledávkám
v hodnotě 12.665 Kč . Hodnota pasiv je rovna hodnotě aktiv netto.
Hodnota výsledku hospodaření k uvedenému datu v rozvaze je 1.098.886,23 Kč .
Účetní doklad

Při dílčím přezkoumání byly kontrole podrobeny doklady 4001 - 4090, 4488 4524 (banka leden, září) , 3001 - 3045 (přijaté faktury). Při konečném
přezkoumání byly kontrole podrobeny doklady 3231 - 3334 {přijaté faktury), 4580
- 4723 (bank. účet KB).

Účetnictví ostatní

ZO na zasedání dne 28 .2.2013 v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. , o obcích
v platném zněn í schválilo účetní závěrku obce Vidče sestavenou ke dni
31.12.2012 v rozsahu§ 18 zákona č . 563/1991 Sb. , v platném znění.
RO na schůzi dne 11.4.2013 schválila MŠ Vidče a ZŠ Vidče účetní závěrku za
rok 2012 . Hospodaření ZŠ Vidče za rok 2012 skončilo výsledkem 103.910,36 Kč,
hospodaření MŠ Vidče za rok 2012 skončilo výsledkem O Kč.
Mzdovou agendu zpracovává obci paní Marková.

Účtový rozvrh

Obec má, v souladu s ustanovením § 14 zákona č . 563/1991 Sb. , sestaven
účtový rozvrh pro rok 2013.

Výkaz pro
hodnocení

Výkaz pro hodnocení plněni rozpočtu Fin 2 - 12 M sestaven k 31 .12.2013
(vytištěný dne 27.1.2014).
Závazné ukazatele rozpočtu byly pro výdajovou část rozpočtu obci ke dni
31 .12.2013 dodrženy.

plnění

rozpočtu

Výkaz zisku a ztráty Kontrolován výkaz Z/Z sestavený k datu 31.12.2013, okamžik odeslání dne
11 .2.2014 . Vykazované náklady celkem mají hodnotu 19.522.778,29 Kč,
vykazované výnosy celkem mají hodnotu 20.621 .664,52 Kč, hodnota výsledku
hospodařeni je 1.098.886,23 Kč a souhlasí s hodnotou uvedenou v rozvaze
k témuž datu. Obec nevykazuje hospodářskou činnost evidovanou na oddělených
AÚ .
Dohody o
provedení práce

Dohoda o provedení práce na úklid volební místnosti (odměna 2.000 Kč) .

Smlouvy a další
materiály k přijatým
účelovým dotacím

Obec obdržela ke dni 31 .12.2013 prostředky účelové dotace, určené
k finančnímu vypořádání za rok 2013:
ÚZ 98008 ve výši 27.200 Kč - Sdělení č.j . KUZL 1762/2013 ze dne 8.1 .2013 o
poskytnutí neinvestiční dotace ze SR na volbu prezidenta;
ÚZ 33113234 a ÚZ 33513234 v celkové výši 383.041 Kč- neinvestiční na VPP;
ÚZ 29015 ve výši 6.020 Kč - Rozhodnutí ze dne 12.11 .2013 o poskytnutí
příspěvku na hospodařeni v lesích;
ÚZ 32533123 a ÚZ 32133123 v celkové výši 367 .156,40 Kč - Sdělení KUZL
30270/2013 ze dne 15. května 2013 o poskytnutí neinvestičního účelového
transferu z rozpočtu MŠMT na projekt "Dynamická škola;
ÚZ 90877 ve výši 12.360 Kč a ÚZ 15825 ve výši 210.120 Kč - Avízo pro příjemce
podpory (investiční) v rámci programu OPŽP, datum splatnosti 19.7.2013, projekt
10077981;
ÚZ 98071 ve výši 27.100 Kč - Sdělení č .j. KUZL 65912/2013 ze dne 10.10.2013 o
poskytnutí neinvestiční dotace na volby do PS PČR ;
ÚZ 00150 ve výši 7.000 Kč - Sdělení KUZL 80078/2013 ze dne 17.12.2013 o
poskytnutí neinvestičního transferu z rozpočtu ZK pro ZŠ;
ÚZ 00120 ve výši 245 .000 Kč - Sdělení KUZL 73775/2013 ze dne 19.11 .2013 o
poskytnutí investičního transferu z rozpočtu ZK na ÚPN.
Kontrole byly podrobeny doklady prokazující použití dotace na volby prezidenta
ve výši čerpání dotace 18.522 Kč: Dokl.1005, 1071 , 3034, 4088 (odměny 6 členů
VK), 4131 . Prostředky ve výši 8.678 Kč byly odvedeny na bank. účet ZK dne
26.8.2013. Nedostatky nebyly zjištěny.
Kontrole byly podrobeny doklady prokazující použití dotace na volby do PS PČR
ve výši čerpání dotace 23.068 Kč: Dokl. 1522, 1531, 1547, 4603, 4588, (odměny
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8 členů VK, OPP), 4131. Nedostatky nebyly zjištěny . Prostředky ve výši 4.032 Kč
jsou určeny k vypofádáni se SR.
Účelově určené dotace s ÚZ 90877, 15825, 29015, 00150, 00120 byly
vyúčtovány v přidělené výši.
Smlouvy o převodu
majetku (koupě,
prodej, směna ,
převod)

Obec Vidče na straně kupujíc! uzavřela dne 15.4.2013 Kupní smlouvu ke koupi
pozemku parc. č. 2818, ostatní plocha, o výměře 212 m2 a pozemku parc.č .
2819, ostatní plocha, o výměře 209 m2 za dohodnutou kupní cenu celkem
7.999 Kč. Koupi pozemku schválilo ZO Vidče na 18. zasedání dne 28.2.2013
usnesením č . ZM 15/06. Vklad práva byl zapsán KN dne 19.4.2013 s právními
účinky vkladu ke dni 17.4.2013. Úhrada kupní ceny byla provedena dne
16.4.2013, dok l. č.4215, pozemek byl zařazen do účetní evidence úč . dokl. č. 32
v pořizovací ceně 8.999 Kč (včetně nákladů souvisejících s pořízením - poplatek
1.000 Kč za vklad do KN, pokl.dokl.č. 1229) zápisem MD 031/0042.
Obec Vidče na straně prodávající uzavřela dne 1.11 .2013 kupní smlouvu . Dle
geometrického plánu byla z původní parcely 2823/4 oddělena nová parcela
č . 2823/6 o výměře 1 m2, dále z parcely 2823/5 oddělena nová parcela 2823/7 o
výměře 8 m2. Předmětem kupní smlouvy je prodej pozemků parc.č. 2823/6 a
parc . č . 2823/7 . Prodej pozemků schválilo ZO na zasedání dne 24.10.2013. Kupní
cena byla ZO stanovena ve výši 40 Kč/m2. Návrh na vklad do KN podává
kupující, který též nese náklady s tím spojené. O vyřazení pozemku bylo
účtováno u dokladu 80 dne 18.12.2013. Úhrada byla provedena v roce 2014.

Smlouvy o přijetí
úvěru

Obec Vidče přijala finanční prostředky z úvěrové smlouvy uzavřené s Komerční
bankou, a.s. za účelem financování vybudování kanalizace. V účetní evidenci je
závazek z úvěrové smlouvy zachycen na účtu 451 100. Jistina úvěru je splácena
měsíčními splátkami ve výši 108.100 Kč počínaje dnem 25.12.2012 (celkem 110
splátek), poslední 111 . splátka dne 25 .2.2022 v hodnotě 109.000 Kč. Nesplacená
jistina úvěru tvořila k 1.1.2013 závazek obce ve výši 11.891.900 Kč; za rok 2013
bylo k datu 31.12.2013 v souladu s podmínkami smlouvy splaceno 1.297 .200 Kč ,
zůstatek nesplacené jistiny k témuž datu má hodnotu 10.594.700 Kč , což
odpovídá hodnotě SÚ 451 v HK a rozvaze k témuž datu a souhlasí s hodnotou na
bank. výpise (viz bod Bankovní výpisy). Hodnota splátek jistiny za r. 2013
odpovídá hodnotě položky 8124 ve výkaze FIN 2-12 k témuž datu.

Smlouvy o věcných
břemenech

Obec Vidce uzavřela dne 6.3.2013 na straně povinné Smlouvu o zřízení věcného
břemene č . IV-12-8005574 se společností ČEZ Distribuce, a.s. na straně
oprávněné zastoupenou na základě plné moci společností Enpro Energo s.r.o.
Věcné břemeno se zřizuje k pozemku parc.č . 2785, ostatní plocha, v rozsahu
stanoveném geom. plánem č. 1221-141/2012, který je nedílnou součástí
Smlouvy. Věcné břemeno spočívá ve zřízení a provozování energ. soustavy
včetně práva umístěni zařízení distribuční soustavy. Věcné břemeno je zřízeno
jako úplatné, s náhradou ve výši 1.000 Kč včetně DPH. Vklad práva byl zapsán
KN dne 12.3.2013 s právními účinky vkladu ke dni 6.3.2013. Uzavřeni Smlouvy
schválilo ZO na zasedání dne 28.2.2013. Úhrada byla provedena dne 25.6.2013,
zúčtována dokl.č. 4366. Pozemek byl v účetní evidenci obce zařazen na AÚ 031
510 pozemek-věcná břemena úč. dokladem č. 19.

Smlouvy zástavní

Zástavní smlouva č. 08018201-21, uzavřená mezi obcí Vidče a SF.LP Praha na
zástavu lesních porostů v majetku obce Vidče: parc . č. 1467/2 v obci a k.ú.
Valašská Bystřice , parc.č. 1767/1, parc.č. 1647 v obci a k.ú. Vidče , parc.č.
123/14, 723/15 a 723/20 v obci a k.ú. Rožnov pod Radhoštěm , vše na krytí
půjčky OSO Vidče a Střítež nad Bečvou ve výši 18.171 .178,72 Kč, kterou
schválilo ZO č. 5 dne 14.4.2011 . Zástavní smlouva byla podepsána ve Vidči dne
2.5.2011 , právní účinky vkladu do katastru nemovitostí nastaly ke dn i 3.5.2011 .
V účetnictví obce jsou na účtu 031 0220 vedeny lesní pozemky v zástavě
v hodnotě 22.812.038 Kč.
Smlouva o zástavě nemovitostí reg. č. 10000278567 k zajištění pohledávek,
uzavřená mezi obcí Vidče (zástavce) a KB a.s.
Smlouvou jsou zajištěny
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pohledávky KB a.s. vůči obci Vidče vyplývající z úvěrové smlouvy reg. č .
0662310200678, uzavřené mezi těmito stranam i dne 28.12.2010. Zastavenou
nemovitostí je
zastavěný pozemek parc.č . 521 a budova č . p . 96 (obč .
vybavenost) - obojí ve výhradním vlastn ictví obce Vidče, podle LV 10001 .
Zástavní smlouva byla podepsána dne 28 .1.2011 , právní účinky vkladu do
katastru nemovitostí nastaly ke dni 28.1 .2011 . V účetnictví obce je pozemek
v zástavě veden na účtu 031 0420 v hodnotě 108.937 Kč , budova na účtu 021
0220 v hodnotě 4.246.621 Kč .
Dokumentace
k veřejným
zakázkám

Oprava komunikace v obci Vidče - v lokalitě nad hřištěm :
zakázka malého rozsahu v předpokládané hodnotě zakázky
1.128.359 Kč. Výzva byla dne 13.8.2013 zaslána třem firmám. Výzva byla
zveřejněna na webu obce. Nabídku podaly čtyři firmy. RO dne 29.8.2013
rozhodla (na základě doporučení výběrové komise) zadat realizaci projektu
"Oprava komunikace v lokalitě nad hřištěm " uchazeči REPONT s.ro., který podal
nabídku cenově nejvýhodněj ší (cena díla bez DPH 872.286 Kč) . Firma oznámila
dne 9.9.2013, že z nabídky odstupuje z kapacitn ích důvodů (realizace stavby ve
stejném termínu). Po oznámení odstoupení rozhodla RO dne 10.9.2013 přidělit
zakázku firmě KÁMENBAU s.r.o., která zaslala nabídku s druhou nejnižší cenou
díla bez DPH 935.147 Kč. Smlouva o dílo byla s firmou uzavřena dne 23.9.2013
za vysoutěženou cenu 935.147 Kč (bez DPH). Práce byly dokončeny a předány
dne 31 .10.2013. O provedených stavebních pracích bylo fakturováno u
dokl.3248. Úhrada faktury byla provedena dne 7.11.2013 (dokl.4591 ).

Veřejná

Zápisy z jednání
rady včetně
usnesení

Kontrole byly podrobeny zápisy ze schůzí rady obce: č . 33 konané dne
15.1.2013, č . 34 konané dne 5.2.2013, č . 35 konané dne 21 .3.2013, č . 36 konané
dne 11.4.2013, č . 37 konané dne 14.5.2013 , č . 38 konané dne 4.6.2013, č . 39
konané dne 30.7.2013, č . 40 konané dne 29.8.2013, konané dne 10.9.2013, č. 41
konané dne 17.9.2013, č . 42 konané dne 8.10.2013, č . 43 konané dne
12.11 .2013, č. 44 konané dne 26.11.2013, č.45 konané dne 17.12.2013 .

Zápisy z jednání
zastupitelstva
včetně usnesení

Kontrole byly podrobeny zápisy zastupitelstva obce ze zasedání č . 18/2013 dne
28.2.2013, č . 19/2013 dne 25.4.2013, č . 20/2013 dne 27.6.2013, č . 21 /2013 dne
29.8.2013, č. 22/2013 dne 24.10.2013, 23/2013 dne 20.11 .2013, 24/2013 dne
12.12.2013.

Peněžní fondy obce Obec má zř ízen SF. O tvorbě a čerpání prostředků SF je v r. 2013 účtováno
(sociální) - pravidla rozvahově , na Sú 419 .. Peněžní prostředky SF jsou obhospodařovány v rámci
ZBÚ obce. Hospodaření fondu se řídí vnitřn í m předpisem "Zásady pro používán í
tvorby a použití
sociálniho fondu u obce Vidče" . ZO schválilo na 24. zasedání dne 12.12.2013
v textu Směrnice obce Vidče č. 1/2013 nové znění „Zásad používání SF", účinné
dnem schválen í. Zdrojem SF pro rok 2013 je převod zůstatku SF k datu
31 .12.2012 v hodnotě 1.689,20 Kč a příděl z rozpočtu obce na r. 2013 v hodnotě
65.000 Kč . čerpání SF k datu 31.12 .2013 v hodnotě 39.803 Kč je zachyceno na
AÚ 419 110, v čerpání rozpočtu zachyceno v členění RS ODPA 6171 , položka
5169 (upr. rozpočet 198.690 Kč, z toho SF 47.000 Kč) a položka RS 5499
(rozpočet 18.000 Kč , z toho SF 18.000) v účetnictví vždy s označením ORG 912.
Nevyčerpané prostředky SF k datu 31 .12.2013 v hodnotě 26 .886,20 Kč byly
dokl.č . 88 vráceny zpět do rozpočtu obce. Hodnota SF na SÚ 419 k datu
31 .12.2013 je O Kč.
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B.
I.

Zjištění
Předmět přezkoumání,

u něhož nebyla nalezena chyba čí nedostatek

Zákon č . 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) p l něn í příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních
operací, týkajících se rozpočtových prostředků .
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm . b) finančn í operace, týkající se tvorby a použití peněžních
fondů .

Zákon č . 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm . c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územn ího
celku. Obec nepodniká.
Zákon č . 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostřed ků
vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěm a a více územními celky, anebo na základě smlouvy
s jinými právn ickými nebo fyzickými osobami. Obec nesdružuje .
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkaj ící se cizích zd rojů ve smyslu
právních před p isů o účetnictví.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. f) hospodařen í a nakládání s prostřed ky poskytnutými
z Národního fondu a s dalšími prostřed ky ze zahraničí poskytnutými na zákla dě mezinárodních
smluv.
Zákon č . 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. g) vyúčtován i a vypořádání finančních vzta hů ke státnímu
rozpočtu , k rozpočtům krajů , k rozpočtům obci, k jiným rozpočtům, ke státn ím fondům a k dalším
osobám.
Zákon č . 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm . a) nakládáni a hospodaření s majetkem ve vlastnictví
územního celku.
Zákon č . 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaře n í s majetkem státu , s nimž
hospodaří územní celek.
Zákon č . 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňová n [ veřejných zakázek,
s výjimkou úkonů a postupů přezkouma ných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu.
Zákon č . 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm . d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi.
Zákon č . 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob. Obec
neručí.

Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm . f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch
třetích osob.
Zákon č . 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. g) zřizovaní věcných břemen k majetku územního celku.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem.

li. Při dílčím přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Ill. Při konečném
přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené
v ustanovení§ 10 odst. 3 písm. b) a písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.
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Závěr

C.
I.

Odstraňování chyb

a nedostatků

Při přezkoumání hospodařeni za předchozí roky nebyly ziištěny chyby a nedostatky. pffpadně tyto

chyby a nedostatky byly napraveny.

JI.

Při přezkoumání hospodaření obce Vidče

{§ 10 odst. 3 písm. a) zákona
Ill.

č.

za rok 2013 nebyly

zjištěny chyby

a nedostatky

420/2004 Sb.].

Nebyla zjištěna rizika dle§ 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

IV. Při přezkoumání hospodaření obce Vidče za rok 2013

Byly zjištěny dle§ 1O odst. 4 písm. b) následující ukazatele:
a) podíl poh ledávek na

rozpočtu

0,80 %

územního celku

6,25 %

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku

22,76 %

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

Vidče

dne 18. února 2014

Ing. Antonín Putala
kontrolor pověřený řízením

. . . . . . . . . . . f.dd\. . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

přezkoumání

podpis

{...

/

................................. ft{(,,J.fl ~ ............................................

Ing. Svatava Čurdová
kontrolor

podpis

Tato zpráva o výsledku

přezkoumáni

hospodaření

výsledky

obsahuje

konečného

dílčího

přezkoumání.

Mgr. Štěpánka Mikulenková, starostka obce Vidče, prohlašuje, že v kontrolovaném období
územní celek nehospodařil s majetkem státu, neručil svým majetkem za závazky fyzických a
právnických osob, nezastavil movitý a nemovitý majetek, neuzavře l smlouvu o přijetí nebo poskytnutí
úvěru nebo půjčky, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupení
k závazku a smlouvu o sdružen i, nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil
majetkové vklady, uskutečnil pouze veřejné zakázky malého rozsahu(§ 12 odst. 3 zákona č . 137/2006
Sb.).
Mgr. Štěpánka Mikulenková, starostka obce Vidče, se dnem seznámení s návrhem zprávy
vzdala možnosti podat k návrhu zprávy písemné stanovisko do 30- ti pracovních dnů od předání
návrhu zprávy a požádala o předání konečného znění zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
územního celku za úče l em jejího projednání při schvalování závěrečného účtu.
Zprávu

převzala

a s obsahem byla seznámena dne 18. února

2?(ť~?,~,
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Mgr. Štěpánka Mikulenková
starostka
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1 x obdrží: Obec Vi dče
1 x obdrží: Krajský úřad Zlínského kraje, odbor Kancelář
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