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Klasifikace: chráněný dokument 

A. Přezkoumané písemnosti 

Druh písemnosti 
Návrh rozpočtu 

Rozpočtová 

opatření 

Rozpočtový výhled 

Schválený rozpočet 

Stanovení 
závazných 
ukazatelů zřízeným 
organizacím 

Závěrečný účet 

Bankovní výpis 

Popis písemnosti 
Návrh rozpočtu obce na rok 2014 byl zveřejněn v období od 27.11 .2013 do 
12.12.2013, příjmy v položkovém nebo§ třídění ve výši 17.450.200 Kč, výdaje 
v§ třídění ve výši 17.727.000 Kč, financování ve výši 276.800 Kč. 

V průběhu roku byl schválený rozpočet změněn 8 rozpočtovými opatřeními , 
usnesením ZO byla schválena rozpočtová opatření č . 1 - 7, radou obce 
rozpočtové opatření č . 8. Usnesením 2. zasedání ZO dne 26.11.2014 byla 
schválena kompetence rady obce k provádění rozpočtových opatření v podobě 
změny příjmové i výdajové části rozpočtu o finanční prostředky přidělené z jiných 
rozpočtů (dotace) bez ohledu na výši. 
Namátkově byla provedena kontrola rozpočtového opatření č. 8. - povýšení 
rozpočtu příjmů i výdajů o účelové dotace ÚZ 29015, 15835, 90877. Rozpočtové 
opatfení nepfekročilo kompetence udělené zastupitelstvem obce radě . 

Obec má zpracovaný rozpočtový výhled na r. 2015-2016. 

Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen usnesením 24. zasedání ZO dne 
12.12.2013, pfíjmy ve výši 17.450.200 Kč, výdaje 17.727.000 Kč, financování 
276.800 Kč. Zároveň byl schválen i rozpočet sociálního fondu, příjmy i výdaje ve 
výši 52.000 Kč. 

Obec je zřizovatelem PO MŠ Vidče a PO ZŠ Vidče. Stanovení závazných 
ukazatelů PO (viz příloha) bylo oběma PO sděleno písemně dopisem ze dne 
17.12.2013. V rámci rozpočtového opatření č . 3 byly navýšeny pfíspěvky: 
- ZŠ o 50.000 Kč v souvislosti se zřízením třídy družiny 
- MŠ o 10.000 Kč účel. dotace na oslavu založení nové MŠ. 
Na 49. zasedání RO dne 1.4.2014 byly schváleny účetní závěrky obou PO za rok 
2013. 
Na 25. zasedání ZO dne 20.2.2014 byly schváleny HV PO za rok 2013: 
- HV PO MŠ ve výši 19.773,01 Kč a jeho rozdělení , do RF 10.000 Kč a do FO 
9.773,01 Kč 
- HV PO ZŠ ve výši 59.924,85 Kč a jeho převod do RF 
Zjištění : 
- ZO nepřísluší schvalovat HV PO a jeho rozdělení , dle z. č . 128/2000 Sb., o 
obcích, § 102, odst. (2)b) je radě obce vyhrazeno plnit vůči právníckým osobám a 
organizačním složkám založeným nebo zřízeným zastupitelstvem obce, úkoly 
zakladatele nebo zřizovatele podle zvláštních předpisů , nejsou-li vyhrazeny 
zastupitelstvu obce (§ 84 odst. 2), zastupitelstvo obce si dle § 84, odst. (4) 
nemůže vyhradit pravomoci rady obce dle § 102, odst. (2). 

Závěrečný účet za rok 2013 byl schválen usnesením 26. zasedání ZO dne 
23.4.2014. ZO schválílo celoroční hospodaření za rok 2013 bez výhrad. Návrh 
zú byl zveřejněn v období od 2.4.2014 do 18.4.2014 na úřední desce i 
v elektronické podobě. 

ZBÚ obce: 
- účet KB a.s., č . ú . 4120851/0100, el. bank. výpis č . 234, zůstatek k 31.12.2014 
ve výši 7.822.460,51 Kč souhlasí se zůstatkem AÚ 231 0010 k témuž datu; 
- účet ČNB, č . ú . 94-2117851/0710 CZK, bank. výpis č. 16, zůstatek k 31.12.2014 
ve výši 1.946,20 Kč souhlasí se zůstatkem AÚ 231 0012 k témuž datu; 
Celkem zůstatek ZBÚ činí 7.824.406,71 Kč, což je rovno hodnotě SÚ 231 
v rozvaze a hodnotě řádku 6010 ve výkaze FIN2-12M k témuž datu. 
Úvěrový účet: 
- účet u KB č. ú 27-7165621587, bank. výpis č . 1 ze dne 1.1.2015, zůstatek 
neuhrazené jistiny k 31.12.2014 ve výši 9.297.500 Kč odpovídá hodnotě AÚ 451 
0100 v HK k témuž datu. 
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Evidence majetku 

Evidence 
pohledávek 

Evidence závazků 

Faktura 

Hlavnf kniha 

Klasifikace: chráněný dokument 

Dlouhodobý majetek, který je v účetnictví zachycen na účtech účtových skupin 
01 , 02 a 03 je evidován s využitím SW GINIS - výpisy z evidence včetně výpisu 
hodnoty odpisů a oprávek podle jednotlivých položek majetku jsou doloženy jako 
přílohy příslušných IS (IS č. 1 - č . 6). 

Obec eviduje krátkodobé pohledávky v celkové hodnotě 3.962.918,65 Kč, v tom: 
Sů 311 odběratelé: částka 195.817,50 Kč - doloženo u IS č.13, pohledávky 
z prodeje výrobků a služeb; 
Sů 314 poskytnuté zálohy: částka 206.847,26 Kč - doloženo u IS č . 14, 
poskytnuté zálohy dodavatelům energií a služeb; 
SŮ 315 ost. pohledávky: částka 39.600 Kč - doloženo u IS č 15, soupis 
pohledávek za odpad podle dlužníků a stář í pohledávky; OP (SŮ 192) v částce 
20.360 Kč doložena u IS č . 9 výpočtem OP dle dlužníků , OP je tvořena v souladu 
s ustanovením Vyhl. 410/2009 Sb. , § 65; 
SŮ 335 pohledávky za zaměstnanci: částka 1.830 Kč - doloženo u IS č.19 , 
pohledávky k úhradě obědů zaměstnanců za 12/2014; 
SŮ 346 pohl. za vybr. ústř. vl. institucemi: částka 35.956 Kč - doloženo u IS č . 
21 , pohledávka za ŮP, pohledávka za SR z titulu finančního vypořádání 
př íspěvků na volby do Senátu PČR a ZO; 
SŮ 373 krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery: částka 20.000 Kč - doloženo 
u IS č. 23, smluvní příspěvek městu Rožnov p. R. na provoz s ZZS ZK; 
SÚ 381 náklady příštích období: částka 32.296,50 Kč - doloženo u IS č. 27, 
přeplatek daně z nemovitosti a náklady na SW Codexis do r. 2018; 
Sů 388 dohadný účet aktivní: částka 3.430.571 ,39 Kč - doloženo u IS č . 29, 
dohadná položka k účtování o přijatých dotacích; 

Obec eviduje dlouhodobé závazky na SŮ 451 v hodnotě 9.297.500 Kč - viz 
písemnosti Smlouvy o úvěru . 
Obec eviduje krátkodobé závazky v celkové hodnotě 4.740.780,92 Kč, v tom: 
SŮ 321 dodavatelé: částka 157.059,20 Kč - doloženo u IS č . 16 ; soupis 
dodavatelů materiálu a služeb přijatých v prosinci 2014; 
SŮ 324 přijaté zálohy: částka 2.739,20 Kč - doloženo u IS č . 17 , přijaté zálohy na 
služby související s nájmem; 
Závazky z mezd za 12/2014: 
- SŮ 331 zaměstnanci : částka 234.198 Kč, 
- SŮ 336 sociální zabezpečení: částka 64.711 Kč, 
- SŮ 337 zdravotní pojištění : částka 30.568 Kč, 
- SŮ 342 ostatnr přímé daně: částka 30.520 Kč - vše doloženo u IS č . 18 
vyúčtováním mezd za 12/2014; 
SŮ 343 DPH: částka 274, 10 Kč- doloženo u IS č . 20, výpočet DPH za 12/2014; 
SŮ 349 závazky k vybraným místním vl. institucím: částka 13.500 Kč - doloženo 
u IS č . 22, závazek vůči městu Rožnov p.R. ; 
Sů 37 4 krátkodobé přijaté zálohy na transfery: částka 3.430.571 ,39 Kč -
doloženo u IS č . 24, přijaté zálohy na dotace z FS a SFŽP v rámci OPŽP 
(zateplení OÚ, zateplení Domu služeb); 
Sů 384 výnosy příštích období: částka 536.940 Kč - doloženo u IS č . 28, OPPO 
za obec za rok 2014; 
Sů 389 dohadné účty pasivní: částka 226.747,26 Kč - doloženo u IS č . 30, 
dohadná položka spotřeby energií a služeb ZZS ZK; 
Sů 378 ostatní závazky: částka 12.952,77 Kč - doloženo u IS č. 26, závazek z 
předpisu povinného poj ištění org. a z výkonu rozhodnutí - exekuce na mzdy. 

Byla provedena kontrola došlých fa za prosinec, č. 3334-3373. Došlé fa jsou 
opatřeny doložkou o provedení předběžné finanční kontroly ve smyslu zákona 
č. 320/2001 Sb. 

Předložena HK k datu 31.12.2014. Ůdaje v HK souhlasí s údaji v rozvaze, 
výkazu Z/Z a příloze k témuž datu. 
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Inventurní soupis 
majetku a závazků 

Kniha došlých 
faktur 

Kniha odeslaných 
faktur 

Odměňování členů 
zastupitelstva 

Pokladní doklad 

Pokladní kniha 
(deník) 

Příloha 

Rozvaha 

Účetní doklad 

Klasifikace: chráněný dokument 

Obec provedla inventarizací majetku a závazků k datu 31.12.2014. Provedení 
inventarizace se Mílo Plánem inventur schváleným dne 26.11 .2014 na 2. 
zasedání ZO. Plánem inventur je jmenována inventarizační komise, stanoven 
rozsah a termíny provedeni inventur a definovány povinnosti inv. kom ise. 
Proškolení členů IK bylo provedeno dne 20.12.2014, doloženo prezenční listinou. 
Inventura majetku a závazků proběhne v období od 6.1.2015 do 25.1.2015. 
Součástí Plánu inventur je soupis inventurních soupisů . Inventarizační zpráva 
byla zpracována dne 5.2.2015, schválena starostou obce dne 5.2.2015. lnv. 
komise ve Zprávě konstatuje, že inventury byly provedeny v souladu s Plánem 
inventur, nebyly zjištěny inventurní ani zúčtovatelné rozdíly. Součásti Zprávy je 
návrh na vyřazení majetku. Inventurní soupisy (IS) obsahují náležitostí v souladu 
s ustanovením Vyhl. č . 270/2010 Sb., § 8. Součástí ínv. dokumentace je výpis 
z KN , LV 10001 , LV 4017, LV 1332, LV 318 ze dne 28.1 .2015, prokazující stav 
evidovaný k datu 1.1.2015. 
Kontrolou jednotlivých písemností bylo ověřeno také provedení inventarizace a 
správnost vyhotovení IS pro pfíslušnou ínv. položku, kterou je Sú. 

KDF je vedena v SW Gordíc, za období leden - prosinec 2014 eviduje doklady 
v číselné řadě 3001 - 3373. 

KOF je vedena v SW Gordíc, za období leden - prosinec 2014 eviduje doklady 
v číselné řadě 201401 - 201462. 

Zastupitelstvo obce tvoří 15 členů, radu obce 5 členů. Pro výkon funkce jsou 
dlouhodobě uvolnění starosta a místostarostka. Na 2. zasedání ZO dne 
26.11.2014 byly schváleny výše odměn neuvolněným členům ZO s účinností od 
1.12.2014 dle seznamu. Kontrole byly podrobeny odměny vyplácené za období 
listopad - prosinec 2014. Odměny vyplácené uvolněnému starostovi a uvolněné 
místostarostce jsou v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění. 
Výše odměn vyplácených neuvolněným členům ZO jsou v souladu s usnesením 
ZO a nepřekračují rámec daný výše uvedeným nařízením vlády. Kontrolou nebyly 
zjištěny nedostatky. 

Byla provedena kontrola pokladních dokladů za květen a červen , č. dokl. 1270-
1370. 

Vedením pokladny byla v kontrolovaném období pověřena paní Eva Kramolišová. 
Pokladní kniha je vedena v SW Gordic, měsičně výtisk přiložen k pokladním 
dokladům. Dle evidence bylo v obdob! roku 2014 vystaveno 673 pokladních 
dokladů v číselné řadě 1001 až 1673, zúčtovány účetními doklady v téže číselné 
řadě. Číselná řada je společná pro příjmové i výdajové pokladní doklady. 
Pokladní zůstatek k datu 30.6.2014 podle pokladní knihy měl hodnotu 14.743 Kč, 
k datu 31 .12.2014 má hodnotu O Kč , což vždy souhlasí s účetním stavem SÚ 
261 podle rozvahy k příslušnému datu. 

Kontrolován výkaz sestavený k datu 31 .12.2014, datum tisku a podpisu dne 
10.2.2015. 

Kontrolována rozvaha sestavená k datu 31 .12.2014, datum tisku dne 6.2.2015, 
podepsán dne 9.2.2015. Hodnota aktiv brutto k uvedenému datu činí 
138.259.653,34 Kč, netto 100.568.763,14 Kč, hodnota korekce je 37.690.890,20 
Kč a je tvořena oprávkami k DM v hodnotě 37.670.530,20 Kč a opravnou 
položkou k pohledávkám v hodnotě 20.360 Kč. Hodnota pasiv je rovna hodnotě 
aktiv netto. 
Hodnota výsledku hospodaření k uvedenému datu v rozvaze na řádku C.111.1 je 
6.025.854,57 Kč. 

Byla provedena kontrola účetních dokladů k BÚ u KB (231 0010) za červen, č . 
dokl. 4319-4367 a prosinec, č. dokl. 4703-4779. Účetní dokl. obsahují doložku o 
kontrole ve smyslu zákona č . 320/2001 Sb. 

4 



Účtový rozvrh 

Výkaz pro 
hodnocení plněni 
rozpočtu 

Výkaz zisku a ztráty 

Dohody o 
provedení práce 

Smlouvy a další 
materiály k přijatým 
účelovým dotacím 

Klasifikace: chráněný dokument 

Obec má, v souladu s ustanovením § 14 zákona č. 563/1991 Sb., sestaven 
účtový rozvrh pro rok 2014. 

Výkaz Fin 2-12 M za období 6/2014 (dí l čí přezkoumání) a za období 12/2014, 
okamžik sestavení 9.2.2015 - viz příloha . 

Kontrolován výkaz Z/Z sestavený k datu 31 .12.2014, datum tisku dne 6.2.2015, 
podepsán dne 9.2.2015. Obec nevykazuje hospodářskou činnost evidovanou na 
oddělených AÚ. 
K uvedenému datu jsou vykázány náklady v celkové hodnotě 19.341 .698, 15 Kč, 
celkové výnosy v hodnotě 25.367.552,72 Kč. Výsledek hospodaření v hodnotě 
6.025.854,57 Kč souhlasí s hodnotou uvedenou v rozvaze k témuž datu. 

Kontrolovány Dohody o provedení práce k zajištění a organizaci voleb do 
Evropského parlamentu a ZO: 
ÚZ 98348 
Dohoda o provedení práce uzavřená dne 12.5.2014, sjednaná práce: dodání 
hlasovacích l ístků vol ičům v hodnotě 3,50 Kč/ sada volebních lístků (1 390 sad}; 
Dohoda o provedení práce uzavřená dne 15.5.2014 sjednaná práce: úklid volební 
místnosti, vestibulu, soc. zařízení , odměna 2.000 Kč 
Celkem vyplaceno 6.865 Kč, z toho z prostředků ÚZ 98348 částka 6.636 Kč. 
ÚZ 98187 
DoPP ze dne 30.9.2014 na obálkování a distribuci volebních lístků v hodnotě 
6.287 Kč (1 397 ks vol. lístků) 
DoPP ze dne 30.9.2014 úklid volebních místností v hodnotě 2.000 Kč. 
Celkem vyplaceno 8.287 Kč. 

Obec přijala v období roku 2014 účelově určené finanční prostředky : 
ÚZ 13234 pol. 4116 v hodnotě 448.131 Kč, dotace ÚP na aktivní politiku 
zaměstnanosti ; 
Projekt „Zateplení OÚ", čerpáno v r. 2014, § 3613, pol. 6121, v členění dle ÚZ: 
ÚZ 15835 pol. 4216 v hodnotě 2.439.060,93 Kč, 
ÚZ 90877 pol. 4213 v hodnotě 143.474,17 Kč; 
Projekt „Zateplení Domu služeb", čerpáno v r. 2014, § 3613, pol. 6121 , v 
členěni dle ÚZ: 
ÚZ 15835 pol. 4216 v hodnotě 800.923,65 Kč, 
ÚZ 90877 pol. 4213 v hodnotě 47.112,64 Kč; 
Projekt „Likvidace bioodpadu v obci Vidče", čerpáno v r. 2014, § 3725, pol. 
5137: 
ÚZ 15374 pol. 4116 v hodnotě 848.388,40 Kč, 
ÚZ 90001 pol. 4113 v hodnotě 49.905,20 Kč; 
Projekt „Oprava komunikace v obci Vidče - v lokalitě nad hřištěm": výdaje r. 
2013, 
ÚZ 89017 pol. 4113 v hodnotě 92.223 Kč, 
ÚZ 89018 pol. 4113 v hodnotě 368.888 Kč; 
Dotace na hospodaření v lesích: 
ÚZ 29015 pol. 4116 v hodnotě 6.780 Kč, MZ ČR, čerpáno v r. 2014, § 1031 , pol. 
5169; 
ÚZ 00070 pol. 4122 v hodnotě 28.000 Kč, KÚ ZK, čerpáno v r. 2014, § 1031, pol. 
5139; 

Neinv. dotace na zajištění výdajů obce vzniklých v souvislosti s konáním 
voleb: 
ÚZ 98348 pol. 411 1 v hodnotě 23.000 Kč-volby do EP, vyk. čerpání v plné výši; 
ÚZ 98187 pol. 4111 v hodnotě 24.000 Kč - volby do Senátu PČR a ZO, 
vykázáno čerpání 24.000 Kč+ 3.362 Kč- žádost o doplatek v rámci FV. 
Finanční vypořádání účel. prostředků na volby bylo zpracováno dne 22.1.2015, 
odesláno dne 26.1 .2015. 
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Smlouvy o dílo 

Smlouvy o převodu 
majetku (koupě , 
prodej, směna, 

převod) 

Smlouvy o přijetí 
úvěru 

Smlouvy o věcných 
břemenech 

Klasifikace: chráněný dokument 

Bylo kontrolováno použití fin. prostředků ÚZ 98348: 
Změna rozpočtu ve vztahu k tomuto transferu byla provedena rozp. opatřením č . 
3, schváleným na 27. zasedání ZO dne 26.6.2014. 
Dotace přijata dne 14.5.2014 na b.ú. ČNB (dokl.č . 9015, pol. RS 4111). 
Dotace byla čerpána pokl.dokl.č . 1296 materiál 137 Kč, pokl.dokl. č . 1301 
materiál 20 Kč, pok l.dokl.č. 1309 stravné 1. 072 Kč , (pokl. dok I. opraveny úč . dok I. 
č . 43, dne 30.6 .2014 - RS, ÚZ), dokl.č . 4336 nájemné VT 4.235 Kč, dokl. č. 4332 
odměny 17.536 Kč (DoPP 6.636 Kč + odměny členů vol. komise 10.900 Kč) + 
229 Kč nad rámec příjmů (tato část vyplacených mezd z DoPP není účtována s 
ÚZ 98348). Nebylo zjištěno neoprávněné čerpání fin . prostředků . 

Bylo kontrolováno použití fin. prostfedků ÚZ 98187: 
Změna rozpočtu ve vztahu k tomuto transferu byla provedena rozp. opatřením č . 
6, schváleným na 30. zasedání ZO dne 2.10.2014. 
Dotace přijata dne 30.9.2014 na b.ú. ČNB (dokl.č. 9024, pol. RS 4111). 
Dotace byla čerpána pokl.dokl.č . 157 4 stravné 1.340 Kč, dokl.č . 4636 a 
úč.dokl.č .98 pro zaúčtování nájemného VT 4.235 Kč, dokl. č . 4648 odměny 
21 . 787 Kč (DoPP 8.287 Kč + odměny členů vol. komise 13.500 Kč) . Celkem byly 
realizovány výdaje v hodnotě 27.362 Kč. Částka 3.362 Kč je předmětem Žádosti 
o doplatek v rámci FV. Nebylo zjištěno neoprávněné čerpání fin . prostředků . 

Smlouva o dílo č. zhotovitele: 231 O 453, uzavřená dne 13.6.2014 mezi 
objednavatelem Obci Vidče a zhotovitelem ALPINE Bau CZ s.r.o., Valašské 
Meziříčí , na předmět smlouvy "Oprava komunikací v obci Vidče" , na cenu 
420.040 Kč bez DPH, 508.248,40 včetně DPH. Cena dle uzavřené smlouvy 
odpovídá ceně nabídnuté ve výběrovém řízení. Na základě výše uvedené 
smlouvy byla obci doručena fa zhotovitele evidovaná v KDF pod č. 3143 na 
částku 508.248 Kč. 

Namátkově byla kontrolována Kupní smlouva, uzavřená dne 10.1.2014 Obcí 
Vidče na straně prodávající, na základě které obec prodává dle čl. I Smlouvy 
nemovitost - pozemek p .č . 1601/4 v k.ú. Vidče o výměře 449 m2 za cenu 40 Kč/ 
m2, v celkové ceně 17.960 Kč. Záměr prodeje nemovitosti byl zveřejněn na 
úřední desce obce v období od 8.7.2013 do 24.7.2013. Prodej nemovitosti byl 
schválen na 21 . zasedání zastupitelstva obce dne 29.8.2013. Smlouva obsahuje 
doložku dle ustanovení § 41 , odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. Vklad práva byl 
zapsán KN dne 27.3.2014, právní účinky vkladu vznikly ke dni 5.3.2014. Kupní 
cena byla v plné výši uhrazena dne 6.2.2014, př íjem zaúčtován dokl.č. 4082. 
Pozemek byl vyřazen z účetní evidence obce dokl. č . 16 ze dne 5.3.2014 v ceně 
826, 16 Kč. 

Obec Vidče splácí v r. 2014 finanční prostředky z úvěrové smlouvy uzavřené s 
Komerční bankou, a.s. dne 28.12.2010 za účelem financován í vybudování 
kanalizace. Úvěr byl poskytnut v hodnotě 12.000.000 Kč. V účetn í evidenci je 
závazek z úvěrové smlouvy zachycen na účtu 451 0100. Jistina úvěru je 
splácena měsíčním i splátkami ve výši 108.100 Kč počínaje dnem 25.1 2.2012 
(celkem 11 O splátek), poslední 111 . splátka dne 25.2.2022 v hodnotě 109.000 
Kč. Nesplacená jistina úvěru tvořila k 1.1.2014 závazek obce ve výši 10.594. 700 
Kč; za období roku 2014 bylo k datu 31 .12.2014, v souladu s podmínkami 
smlouvy, splaceno 1.297.200 Kč , zůstatek nesplacené jistiny k témuž datu má 
hodnotu 9.297.500 Kč, což odpovídá hodnotě AÚ 451 0100 v HK a rozvaze 
k témuž datu a souhlasí s hodnotou na bank. výpisu (viz bod Bankovní výpisy). 
Hodnota splátek j istiny k datu 31 .12.2014 odpovídá hodnotě položky 8124 ve 
výkaze FIN 2-12M k témuž datu. 

Smlouva o zřízení věcného břemene č. lV-12-8007703/001 uzavřená dne 
20.5.2014 mezi obcí Vidče (povinná z věcného břemene) a ČEZ distribuce 
a . s.(oprávněná z věcného břemene), zastoupenou na základě plné moci 
společností ENPRO Energo s.r.o., IČ 28628250. Smlouva byla schválena 
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usnesením RO dne 15.5.2014. Smlouvou je zřízeno úplatné věcné břemeno 
zřízení a provozováni zař ízení distribučn í soustavy NN na parc. č . 3, 754, 2775/4 
v k.ú. Vidče. Náhrada věcného břemene je sjednaná hodnotě 3.400 Kč včetně 
DPH. (Č l. V. smlouvy). Právni účinky vkladu do katastru nemovitostí nastaly ke 
dni 21 .5.2014, zápis proveden dne 11.6.2014. Úhrada věcného břemene v 
hodnotě 3.400 Kč včetně DPH byla provedena dne 24.7.2014, zaúčtována dokl. 
č. 4414, předpis zaúčtován na základě vydané fa č . 201430. Pozemky byly již 
dříve zatíženy věcným břemenem a jsou vedeny v oddělené AE. 

Smlouva o zástavě nemovitostí č. 10000483304 uzavřená dne 8.10.2014 mezi 
KB, a.s. Praha a zástavcem Obcí Vidče na předmět zástavy nemovitost parcelu 
č . st. 586 v k.ú. Vidče. Součástí je stavba č. p . 432. (ověřeno na výpis z KN LV 
10001 k.ú. Vidče} . Smlouvou jsou zajištěny pohledávky KB a.s. vůči obci Vidče 
vyplývající z úvěrové smlouvy reg . č . 0662310200678. Uzavření zástavní 
smlouvy bylo schváleno usnesením 30. zasedání ZO dne 2.10.2014. Zastavené 
nemovitosti byly do oddělené AE zavedeny dokl. č. 104 ze dne 31 .12.2014, účet 
021 0220 v hodnotě 4.094.260 a účet 031 0420 v hodnotě 13.128 Kč. 
Výše uvedená smlouva nahradila Smlouvu o zástavě nemovitostí reg . č. 
10000278567 mezi obcí Vidče (zástavce) a KB a.s. Dříve zastavené nemovitosti 
(pozemek parc .č. 521 a budova č. p . 96 obč. vybavenost) byly z oddělené AE 
odúčtovány dokl. č . 104. 
V r. 2011 obec uzavřela Zástavní smlouvu č. 08018201-Z1 se SFŽP Praha na 
zástavu lesních porostů v majetku obce Vidče. V účetnictví obce jsou na účtu 031 
0220 vedeny lesní pozemky v zástavě v hodnotě 22.812.038 Kč. 
Obec eviduje nemovitý majetek v zástavě v hodnotě 26.919.426 Kč. 

Obec prováděla výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu mimo 
režim zákona č. 137 /2006 Sb. na akci: "Oprava komunikací v obci Vidče" v 
předpokládané hodnotě 700 tis. Kč bez DPH. Obec obdržela 3 nabídky. Podle 
kritéria nejnižší nabídkové ceny byla jako nejvýhodnější vybrána nabidka firmy 
ALPINE Sau CZ s.r.o., Valašské Meziříčí , která nabídla cenu 420.040 Kč bez 
DPH, 508.248,40 včetně DPH. Obec při zadávání veřejné zakázky dodržela 
ustanovení§ 6 výše uvedeného zákona. 

Směrnice č. 1/2014 Schvalování účetní závěrky obce Vidče , platnost ode dne 
schválení ZO dne 23.4.2014, účinnost dnem schválen í. 

Zápisy z 46. - 56. zasedání rady obce, která se konala v období leden - říjen 
2014 a zápisy z 1. a 2. zasedání rady obce, která se konala v období listopad a 
prosinec 2014. Zápisy obsahují formální náležitosti v souladu s § 101 odst. (3) 
zákona 128/2000 Sb., o obcích. 

Zápisy z 24. - 30. zasedání ZO, která se konala v období prosinec 2013 - říjen 
2014 a 1. a 2. zasedání ZO, která se konala v listopadu 2014. Zápisy ze 
zasedání ZO obsahují podpisy odpovídající ustanovení § 95, odst. (1) zákona č . 
128/2000 Sb. o obcích. 

Obec má zřízen SF. O tvorbě a čerpání prostředků SF je v r. 2014 účtováno 
rozvahově na SÚ 419. Peněžní prostředky SF jsou obhospodařovány v rámci 
ZBÚ obce. Hospodaření fondu se řídí vnitřním předpisem "Zásady pro používání 
sociálního fondu u obce Vidče" . ZO schválilo na 24. zasedání dne 12.12.2013 ve 
Směrnici obce Vidče č . 1/2013 nové znění „Zásad používání SF", účinné dnem 
schválení. Zdrojem SF pro rok 2014 je příděl z rozpočtu obce na r. 2014 v 
hodnotě 52.000 Kč . čerpání SF k datu 31 .12.2014 v hodnotě 50.310 Kč je 
zachyceno na AÚ 419 11 O. Nevyčerpaná částka 1.690 Kč byla zaúčtována jako 
snížení tvorby SF dokl.č.96, účetním zápisem MD 419/ D 401 . Hodnota SF na SÚ 
419 k datu 31 .12.2014 je O Kč. 

Účetní závěrka obce Vidče za r. 2013 byla schválena ZO obce na 26. zasedání 
dne 23.4.2014. 

7 



Klasifikace: chráněný dokument 

B. Zjištění 

I. Předmět přezkoumání, u něhož nebyla nalezena chyba či nedostatek 

Zákon č . 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních 
operací, týkajících se rozpočtových prostředků . 
Zákon č . 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních 
fondů . 
Zákon č . 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního 
celku. - nevyskytuje se. 
Zákon č . 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků 
vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky, anebo na základě smlouvy 
s jinými právnickými nebo fyzickými osobami. - nevyskytuje se. 
Zákon č . 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu 
právních předpisů o účetnictví. 
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z 
Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních 
smluv. 
Zákon č . 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. g) vyúčtování a vypořádání finančn ích vztahů ke státnímu 
rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům , ke státním fondům a k dalším 
osobám. 
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví 
územního celku. 
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž 
hospodaří územní celek. - nevyskytuje se. 
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřej ných zakázek, s 
výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předp isu . 
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 fyz ických a právnických osob. -
nevyskytuje se. 
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. 
Zákon č . 420/2004 Sb. § 9 Kontrola nakládání s příspěvkem a se svěřeným majetkem. 

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. 

C. Závěr 

I. Odstraňování chyb a nedostatků 

Při přezkoumán{ hospodařeni za předchozí roky nebyly ziištěny chyby a nedostatky, případně tyto 

chyby a nedostatky byly napraveny. 

li. Při přezkoumání hospodaření obce Vidče za rok 2014 

nebyly zjištěny chyby a nedostatky[§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.]. 

Ill. Nebyla zjištěna rizika dle§ 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. 
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IV. Při přezkoumání hospodaření obce Vidče za rok 2014 

Byly zjištěny dle§ 1 O odst. 4 písm. b) následující ukazatele: 

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 

Vidče dne 18. února 2015 

Ing. Věra Bělíčková 

kontrolor pověřený řízením přezkoumání podpis 

. 
/~ 
(_ / -

0,86 % 

6,26 % 

19,47 % 

Ing. Svatava Čurdová 

kontrolor 

. / 

.. .. ................................ Í,ttL/,,Y'JI...... ............................. . 
podpis 

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího 
přezkoumání. 

Mgr. Pavel Drda, starosta obce Vidče , prohlašuje, že v kontrolovaném období územní celek 
nehospodařil s majetkem státu, neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, 
neuzavřel smlouvu o převzetí dluhu nebo ruč itelského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a 
smlouvu o sdružení, nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady, 
uskutečn i l pouze veřejné zakázky malého rozsahu(§ 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.). 

Mgr. Pavel Drda, starosta obce Vidče , se dnem seznámení s návrhem zprávy vzdal možnosti 
podat k návrhu zprávy písemné stanovisko do 30- ti pracovních dnů od předání návrhu zprávy a 
požádal o předání konečného znění zprávy o výsledku přezkoumán í hospodaření územního celku za 
účelem jejího projednáni při schvalování závěrečného účtu . 

Zprávu převzal a s obsahem byl seznámen dne 18. února 2015 

Mgr. Pavel Drda 
starosta 

1 x obdrží: Obec Vidče 

podpis 

1 x obdrží: Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor interního auditu a kontroly, oddělení kontrolní 

Pří loha: 1 
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Příloha č.1-VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU - FIN 2-12 M za období 
12/2014 

ROZPOČET VÝSLEDEK 

PŘÍJMY SCHVÁLENÝ PO ZMĚNÁCH od počátku roku 

Danové příjmy 15 774 000 18 947 510 20 266 304 

Nedaňové příjmy 1028 000 2 762 071 3 047 315 

Kapitálové příjmy 287 000 286 480 

Přijaté transfery 648 200 5 802 056 5 793 587 

PŘÍJMY CELKEM 17 450 200 27 798 637 29 393 687 

VÝDAJE 

Běžné výdaje 17 265 000 21073 913 17734165 

Kapitálové výdaje 462 000 9 774 411 6 886 296 

VÝDAJE CELKEM 17 727 000 30 848 325 24 620 462 

FINANCOVÁNÍ 276 800 3 049 688 -4 773 225 

ROZPOČET VÝSLEDEK 

PŘÍSPĚVKY PO SCHVÁLENÝ PO ZMĚNÁCH od počátku roku 

MŠ 

neinvest iční příspěvek 850 000 860 000 860 000 

ZŠ 

neinvestiční příspěvek 1900 000 1950 000 1950 000 
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