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A.

Přezkoumané

písemnosti

Druh písemnosti
Návrh rozpočtu

Popis písemnosti
Návrh rozpočtu obce na rok 2015 byl zveřejněn v období od 16.1.2015 do
3.2.2015, příj my v položkovém nebo§ třídění ve výši 21 .862.500 Kč , výdaje v§
tř idění ve výši 22.069.000 Kč , financován í 206.500 Kč .

Pravid la

ZO dne 26.11 .2014 schválilo pravidla rozpočtového prpvizória pro prvn i měsíce
roku 2015. Do doby schváleni rozpočtu bude obec hospodařit podle rozpočtu
roku 2014 po jeho změnách , vždy s 1/12 rozpočtu roku 2014 v každém měs íci.

rozpočtového

provizoria

RO č . 1 rozpočtu obce za rok 2015 schválilo ZO dne 28.4.2015 ( příjmy navýšeny
o 896.124,94 (dotace, OPPO), výdaje navýšeny o 934.634,94 Kč , financování
38.510 Kč (zapojeni ZBÚ).
RO č . 2 rozpočtu obce za rok 2015 schválilo ZO dne 25.6.2015 ( př íj my navýšeny
o 182.930,17 Kč (dotace), výdaje navýšeny o 1.397 .507,17 Kč, financován í
1.214.577 Kč (zapojení ZBÚ).
RO č. 3 rozpočtu obce za rok 2015 schválila RO dne 15.7.2015 (příjmy navýšeny
o 3.362 Kč (doplatek volby), navýšení ZBÚ o 3.362 Kč) .
RO č . 4 rozpočtu obce za rok 2015 schválilo ZO dne 20.8.2015 ( příjmy navýšeny
o 99.700 Kč, výdaje navýšeny o 417.000 Kč, zapojen í ZBÚ ve výši 31 7.300 Kč).
RO č. 5 rozpočtu obce za rok 2015 schválilo ZO dne 22.10.2015 (příjmy
navýšeny o 690.515,30 Kč , výdaje navýšeny o 472 .000 Kč, navýšení ZBÚ o
218.515,30 Kč ).
RO č . 6 rozpočtu obce za rok 2015 schválilo ZO dne 10.12.2015 ( příjmy
navýšeny o 2.978.263 Kč, výdaje navýšeny o 2.168.263 Kč, navýšení ZBÚ o
810.000 Kč ) .
Rozpočet obce byl k 31 .12.2015 navýšen na straně příjmů na částku
26.7 13.395,41 Kč a na straně výdajů na částku 27.458.405 ,11 Kč , financován í na
částku 745.009,70 Kč.

Rozpočtová

opatren i

Rozpočtový

výhled

Obec má zpracovaný

rozpočtový

výhled na roky 2016-2017.

Schválený rozpočet Rozpočet obce na rok 2015 byl schválen v ZO dne 5.2.2015 ( příjmy
21 .862 .500 Kč , výdaje 22.069.000 Kč , financován í 206.500 Kč ) . Zároveň byl
schválen i rozpočet sociálního fondu .
Stanovení
závazných
ukazatel ů zřízeným

organizacím

Závěrečný účet

Obec je zřizovatelem PO MŠ Vidče a PO ZŠ Vidče . Ve schváleném rozpočtu na
rok 2015 byl stanoven neinvestiční příspěvek PO MŠ Vidče ve výši 880.000 Kč a
PO ZŠ Vi dče ve výši 1 950.000 Kč . Oběma PO bylo stanovení závazných
ukazatel ů sděleno písemně dne 12.2.2015. K 31 .12. bylo PO MŠ zasláno celkem
880.000 Kč, ZŠ celkem 1.950.000 Kč. RO dne 8.4.2015 projednala a schválila
řádnou účetn í závěrku ZŠ a rozdělení HV za rok 2014 ve výši 329.832,41 Kč do
rezervn ího fondu .
RO dne 8.4 .2015 projednala a schválila řádnou účetn í závěrku MŠ a rozdělen í
HV za rok 2014 ve výši 42 .818,68 Kč následovně : 25.000 Kč do fondu odměn a
17.818,68 Kč do rezervního fondu.
Závěrečný účet

za rok 2014 byl schválen ZO dne 28 .4.2015 bez výhrad . Návrh
byl zveřejněn v období od 9.4.2014 do 28.4.2015.

závěrečného účtu

Bankovní výpis

Prostředky BÚ obce k 31.12.2015 na bankovním účtu :
- KB a.s., č.ú . 4120851/0100, dle el.bank. výpis č. 242 čin í zůstatek
12.022.555,52 Kč (AÚ 231 0010);
- ČNB, č .ú. 94-2117851 /0710 CZK dle bank. výpisu p.č . 35 či n í zůstatek
2.991.116,41 Kč (AÚ 231 0012).
Celkový zůstatek ZBÚ ve výši 15.013.671 ,93 Kč odpovidá hodnotě SÚ 231 v HK
a rozvaze a hodnotě řádku 6010 ve výkaze FIN 2-12 M k témuž datu.
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Stav úvěrového účtu k 31 .12.2015 na bankovním účtu :
- KB č . ú 27-7165621587/0100 dle bank. výpisu č . 1 činí neuhrazená jistiny
8.300.000 Kč, což odpovídá hodnotě AÚ 451 0100 v HK k témuž datu.
Evidence majetku

Majetek obce zachycený v účetnictv í na účtech účtových skupin 01 , 02, 03 je
evidován s využitím IS G3Win s uvedením inv. čísla , názvu, umístění , množství a
účetni hodnoty. Evidence je podkladem pro sestaven í 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).

Evidence
pohledávek

Obec eviduje k 31 .12.2015 dlouhodobou zálohu na PB láhev v hodnotě 600 Kč
(SÚ 465).
Obec eviduje k 31 .1 2.2015 krátkodobé pohledávky v celkové hodnotě
2.617.426,65 Kč . Jedná se zejména o:
SÚ 311 v hodnotě 438.111 ,97 Kč , soupis pohledávek je pří l ohou inv. soupisu č .
14 (vystavené faktury, nájmy),
Sú 314 v hodnotě 91 .087,18 Kč (zálohy na vodné, plyn. el. energii, projekt, .. ),
Sú 315 v hodnotě 61 .000 Kč (poplatky za KO), k pohledávce vytvořeno opravná
položka ve výši 40.500 Kč,
SÚ 335 v hodnotě 1.815 Kč (za obědy zaměstnanci) ,
SÚ 346 v hodnotě 28.000 Kč, pohledávka mzdy VPP za 12/2015,
SÚ 373 v hodnotě 20.000 Kč , záloha na služby ZZS,
SÚ 381 v hodnotě 31 .810,50 Kč , náklady příštích období,
SÚ 388 v hodnotě 1.945.602 Kč , dohad dotace Separace a svoz bioodpadu.

Evidence závazků

Obec eviduje k 31 .12.2015 dlouhodobé závazky na Sú 451 - viz bod Smlouvy o
úvěru a krátkodobé závazky v celkové hodnotě 3.155.919,05 Kč . Krátkodobé
závazky představuje :
Sú 321 v hodnotě 174.047,65 Kč , závazky z dod. odběratelských vztahů jsou
ev_idovány v KDF, soupis závazků je přílohou inv. soupisu č.17 , .
SU 331 v hodnotě 206.395 Kč, SU 336 v hodnotě 63.204 Kč , SU 337 v hodnotě
29.921 Kč , SÚ 342 v hodnotě 27.102 Kč (mzdové za 12/2015),
SÚ 343 (DPH) v hodnotě 124.339 Kč,
Sú 349 v hodnotě 6.750 Kč (závazek vůči městu Rožnov pod Radh.v souvislosti
s projednán ím přestupků ),
Sú 37 4 v hodnotě 1.945.602 Kč ( přijaté dotace na Separaci a svoz bioodpadu),
Sú 384 v hodnotě 476 .140 Kč (daň z příjm ů PO za obec),
Sú 389 v hodnotě 88.487,18 Kč (dohad nákladů k uhrazeným zálohám voda,
plyn, elektr. energie, služby),
SÚ 378 v hodnotě 13.931 ,22 Kč (zák. pojištěni , přip. poplatek ČEZ, ..).

Faktura

Kontrola vydaných faktur 201501 - 201517, došlých faktur 3126 - 3177 ( květen až
3259 - 3384 (říjen až prosinec).

červen ),

Inventurní soupis
majetku a závazků

Obec provedla inventarizaci majetku závazků k datu 31 .12.2015. Provedení
inventarizace se řídilo Plánem inventur, který byl schválen na 8. zasedání ZO dne
10.12.2015. Termín provedeni inventur je Plánem stanoven na období 11. 1.2016
- 25.1.2016 . lnv. zpráva bude sestavena do 5.2.2016. Proškolení členů IK
provedeno dne 21 .12.2015, doloženo prohlášením členů IK a prezenční listinou.
Inventurní soupisy č. 1 - č. 34 jsou vyhotoveny v souladu s ustanovením Vyhlášky
270/201 O Sb.

Kniha došlých
faktur

Evidence je vedena v elektronické podobě s využitím IS G3Win. Přijaté faktury
jsou evidovány chronologicky, k datu 31 .12.2015 v rozsahu číse l né řad y 3001 3384 .

Kniha odeslaných
faktur

Evidence je vedena v elektron ické podobě s využitím IS G3Win. Vydané faktury
jsou evidovány chronologicky, k datu 31 .12.2015 v rozsahu číselné řady 201501
- 201548.
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Zastupitelstvo obce tvoří 15 členů , radu obce 5 členů. Starosta a místostarostka
jsou pro výkon funkcí dlouhodobě uvolněni . ZO dne 26.11.2014 schválilo výši
odměn neuvolněným zastupitelům obce.

Pokladní doklad

Za 1. pololetí roku 2015 bylo vystaveno 1419 dokladů. Pokladní doklady byly
vedeny v jedné číselné řadě, formální a věcná správnost byla na všech
výdajových pokladních dokladech potvrzena podpisovými záznamy odpovědných
osob. Byla provedena kontrola pokladních dok l adů č. dokladů 1302 - 1419
(květen až červen ), 1670 - 1722 (prosinec).

Pokladní kniha
(deník)

Hospodařením s pokladní hotovostí 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 dokladům. Příjmy a výdaje jsou evidovány chronologicky řazenými
záznamy. Příjmové a výdajové pokladní doklady jsou číslovány společnou
číselnou řadou , k datu 31 .12.20 15 v rozsahu čísel 1001 - 1722. Pokladní doklady
jsou, dle účetního deníku za kontrolované období, zúčtovány účetními doklady
v téže číse l né řadě. Zůstatek pokladní hotovosti k datu 31 .12.2015 má podle
pokl. knihy hodnotu O Kč , což souh lasí s hodnotou SÚ 261 v rozvaze i HK a
s hodnotou pol. 5182 ve výkazu Fin 2-12 M k témuž datu.

Príloha

Kontrolována příloha sestavená k datu 31 .12.2015, okamžik odeslání dne
11 .2.2016.

Rozvaha

Kontrolována rozvaha sestavená k datu 31 .12.2015, (odesláno 11 .2.2016).
Hodnota aktiv brutto k uvedenému datu činí 147.998.208 ,78 Kč, netto
108.539.522 ,36 Kč, hodnota korekce je 39.458.686,42 Kč a je tvořena oprávkami
k DM v hodnotě 39.418.186,42 Kč a opravnou položkou k pohledávkám
v hodnotě 40.500 Kč . Hodnota pasiv je rovna hodnotě aktiv netto. Hodnota
výsledku hospodaření k uvedenému datu v rozvaze je 8.960.976,89 Kč .

Účetni doklad

Byla provedena kontrola účetních dokladů k BÚ u KB (231 001 O) za květen , č .
dokl. 4249 - 4315 (květen), 4689 - 4772 (prosinec). Účetní dokl. obsahují
doložku o kontrole ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. Dále kontrola dokladů 1 40, 57 - 90 (ÚD).

Výkaz pro
hodnocení

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2 - 12 M sestaven k 31 .12.2015
odesláno dne 5.2.2016). Údaie v tabulce jsou uvedenv oo konsolidaci.
Plnění rozpočtu
Rozpočet po
Výkaz FIN 2 - 12 M
Rozpočet
schválený
změnách
v Kč
21 014 515,46
20 200 557,00
19 444 500,00
Daňové oříimv
2 672 431 ,98
2 326 160,00
1799500,00
Nedaňové oříimv
6 380,00
6 380,00
Kapitálové příjmy
4176826,41
4 180 298,41
618 500,00
Přijaté transferv
27 870 153,85
21 862 500,00
26 713 395,41
Příjmy celkem
14 963 951 ,46
19 188 755,20
17 616 000,00
Běžné výdaie
4 419 737,17
8 269 649,91
Kapitálové výdaje
4 453 000,00
27 458 405, 11
19 383 688,63
Výdaje celkem
22 069 000,00
-8 486 465,22
206 500,00
745 009,70
Financování

plnění

rozpočtu

Výkaz zisku a ztráty Kontrolován výkaz Z/Z sestavený k datu 31 .12.2015 (odesláno dne 11 .2.2016).
Vykazované náklady celkem mají hodnotu 16.166.950,64 Kč, vykazované výnosy
celkem mají hodnotu 25.127.927 ,53 Kč , hodnota výsledku hospodaření je
8.960.976,89 Kč a souhlasí s hodnotou uvedenou v rozvaze k témuž datu. Obec
nevykazuje hospodářskou činnost evidovanou na oddělených AÚ .
Dohody o
provedení práce

Do 30.6.2015 uzavřela obec celkem 1O Dohod o provedení práce. Práce se
týkaly zpracování podkladů a zajištění tisku „Videčského zpravodaje", správce
veřejného osvětlení , práce knihovnice, správce hřbitova , pomocné a udržovací
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práce, správce sauny a př islušenstv í tělocvičny včetně úklidu prostor, roznáška
obecního měs íčníku , zpracování mezd, úklidové práce, vedení kroniky, správce
dětského hřiště . Dohody obsahovaly předepsané náležitosti.
Veřejnoprávní

Smlouvy a další
materiály k
poskytnutým
účelovým dotacím

smlouva ze dne 29.7.2015. Schváleno RO dne 12.5.2015. Obec
poskytla farnosti Vidče v roku 2015 dotaci ve výši 40 .000 Kč na restaurování
vitrážnich oken a na oslavy 100. výročí od postaven i kostela.
Veřejnoprávní smlouva ze dne 20.7.2015. Schváleno RO dne 12.5.2015. Obec
poskytla Charitě Valašské Mezi říč í v roku 2015 dotaci ve výši 10.000 Kč na
spolufinancování sociálních služeb poskytovaných občan ů m obce Vid če pro rok
2015.
Veřejnoprávní smlouva ze dne 26.6.2015. Schváleno ZO dne 25 .6.2015. Obec
poskytla TJ Vidče v roku 2015 dotaci ve výši 180.000 Kč na spolufinancován i
provozu TJ Vidče .

Smlouvy a další
materiály k přijatým
účelovým dotacím

Obec Vidče k 31 .12.2015 přijala prostředky účelově určené dotace:
Aktivni politika zaměstnanosti :
- ÚZ 13234, pol. 4116 - neinv. dotace ÚP v hodnotě 484 .528 Kč;
- ÚZ 13013, pol. 4116 - neinv. dotace ÚP v hodnotě 56.000 Kč.
Dotace SFŽP na inv. akci "Na zahradě je nám hej, proto do ní utíkej:
- ÚZ 15828, pol. 4216 - dotace SR v hodnotě 37.046,85 Kč , výdaje § 3111 pol.
6121 ÚZ ve výši 37.046,85 Kč ;
- ÚZ 15829, pol. 4216 - dotace ERDF v hodnotě 629.796,45 Kč , výdaje§ 3111
pol. 6121 ÚZ ve výši 629.796,45 Kč .
Dotace MMR ČR na akci "Odpočívadla v obci Vidče" :
- ÚZ 17019, pol. 4116 - v hodnotě 12.221 Kč, výdaje§ 3429 pol. 5169 ÚZ ve výši
12.221 Kč ;
- ÚZ 17973, pol. 4216 - v hodnotě 143.180 Kč, výdaje§ 3429 pol. 6121 ÚZ ve
výši 143.180 Kč.
Dotace MZE ČR na ekologické technolog ie při hospodaření v lesích :
- ÚZ 29015, pol. 4116 - v hodnotě 7.580 Kč, výdaje§ 1031 ÚZ ve výši 7.580 Kč.
Dotace ZK na hospodaření v lesích:
- ÚZ 00070, pol. 4122 - v hodnotě 15.680 Kč, výdaje § 1031 ÚZ ve výši
15.680 Kč .
Investice "Snížen í energetické náročnosti objektu Obecního úřadu Vidče":
- ÚZ 15835, pol. 4216 - inv. dotace (FS) v hodnotě 229.674,67 Kč, výdaje rok
2014;
- ÚZ 90877, pol. 42 13 - inv. dotace (SFŽP) v hodnotě 13.510,27 Kč , výdaje rok
2014.
Investice "Sn ížení energetické náročnosti budovy Služeb v obci Vidče":
- ÚZ 15835, pol. 4216 - inv. dotace (FS) v hodnotě 120.423,51 Kč , výdaje§ 3613
pol. 6121 ÚZ ve výši 26.383,32 Kč , výdaje rok 2014,
- ÚZ 90877, pol. 4213 - inv. dotace (SFŽP) v hodnotě 7.083,66 Kč, výdaje§ 3613
pol. 6121 ÚZ ve výši 1.551 ,96 Kč , výdaje rok 2014.
Separace a svoz bioodpadu:
- ÚZ 15839, pol. 4216 - inv. dotace FS v hodnotě 1.837 .513 Kč , výdaje§ 3725
pol. 6122 ÚZ ve výši 1.837.513 Kč ;
- ÚZ 90877, pol. 4213 - inv. dotace SFŽP v hodnotě 108.089 Kč , výdaje§ 3725
pol. 6122 ÚZ ve výši 108.089 Kč.

Sm louvy o p řevodu
majetku ( koupě ,
prodej, směna ,

ZO Vidče dne 28.4.2015 schválilo kupní smlouvu , na základě které obec prodává
a pani Lenka Pav líčková kupuje pozemek parc.č . 2774/10 o výměře 26 m2 za
dohodnutou cenu 80 Kč/m2.
Kupní smlouva byla podepsána dne 6.5.2015. Kupni cena 2.080 Kč je v souladu
s usnesením ZO a byla uhrazena ke dni podpisu smlouvy. Návrh na vklad do KN
podává, a úhradu poplatku hradí kupující.
Úhrada pozemku provedena dne 6.5.2015 (pokl. dokl. 1308). O vyřazen í
pozemku účtováno dne 30.5.2015 dokl. č. 30.

převod )
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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 AÚ 451 0100. 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 představovala k 1.1.2015 závazek obce ve výši 9.297.500 Kč . K datu
31.12.2015 bylo v souladu s podmínkami smlouvy splaceno 1.297.200 Kč ,
zůstatek nesplacené jistiny k témuž datu má hodnotu 8.000.300 Kč. Hodnota
splátek jistiny odpovídá hodnotě položky 8124 ve výkaze FIN 2-12 k témuž datu.

Smlouvy ostatní

ZO dne 25.6.2015 schválilo veřejnosprávní smlouvu o poskytnuti dotace mezi
obcí Vidče a TJ Vidče . Veřejnosprávní smlouva byla uzavřena dne 26.6.2015.

Smlouvy zástavní

Zástavní smlouva č. 08018201-Z1 , uzavřená mezi obcí Vidče a SFŽP Praha na
zástavu lesních porostů v majetku obce Vidče: parc.č. 1467/2 v obci a k.ú.
Valašská Bystrice, parc . č . 1767/1 , parc.č. 1647 v obci a k.ú. Vidče, parc . č.
723/14, 723/15 a 723/20 v obci a k.ú. Rožnov pod Radhoštěm , vše na krytí
půjčky DSO 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 dni 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. 10000483304 uzavřená dne 8.10.2014
mezi obcí Vidče (zástavce) a KB a.s. Smlouvou jsou zajištěny pohledávky KB
a.s. vůči obci Vidče vyplývající z úvěrové smlouvy reg. č. 0662310200678,
uzavřené mezi těmito stranami dne 28.12.201 O. Zastavenou nemovitostí je
pozemek parc. č . St. 586 a budova č.p . 432 - obojí ve výhradním vlastnictví obce
Vidče , podle LV 10001 . V účetnictví obce je pozemek v zástavě veden na účtu
031 0420 v hodnotě 13.128 Kč , budova na účtu 021 0220 v hodnotě
4.094.260 Kč.
Zástavní právo smluvní k ČS pozemky parc . č . st 39 a parc.č . 183/1 kat. území
Vidče . Hodnota uvedených pozemků činí 9.750 Kč (AÚ 031 0320 a AÚ
031 0420). Pozemky získala obec do vlastnictví v roku 2015 na základě kupní
smlouvy.

Dokumentace
k veřejným
zakázkám

Akce - Na zahradě je nám hej, proto do ní utíkej!
Zakázka malého rozsahu, orientační cena 974.300 Kč. Základním hodnotícím
kritériem nejnižší nabídková cena. Písemná výzva byla zaslána šesti firmám.
Cenovou nabídku zpracovaly dvě firmy. Nižší cenu 610.080 Kč nabídla firma
Hriště pod květinou s.r.o. Smlouva o dílo byla uzavřena s touto firmou dne
1O. 7 .2015. Práce fakturovány u dokl. 3238 dne 26.8.2015 v souladu se smlouvou
t.j . 738.196,80 Kč (včetně DPH).

Zápisy z jednání
rady včetně
usneseni

Kontrole byly podrobeny zápisy RO: č. 3 ze dne 14.1.2015, č . 4 ze dne
18.2.2015, č . 5 ze dne 11.3.2015, č . 6 ze dne 8.4.2015, č . 7 ze dne 12.5.2015, č .
8 ze dne 3.6.2015, č . 9 ze dne 29.6.2015, č . 10 ze dne 15.7.2015, č . 11 ze dne
18.8.2015, č . 12 ze dne 16.9.2015, č . 13 ze dne 21.9.2015, č . 14 ze dne
19.10.2015, č . 15 ze dne 18.11 .2015, č . 16 ze dne 16.12.2015.

Zápisy z jednání
zastupitelstva
včetně usnesení

Kontrole byly podrobeny zápisy ZO: č . 3/2015 ze dne 5.2.2015, č. 4/2015 ze dne
28.4.2015, č. 5/2015 ze dne 25.6.2015, č. 6/2015 ze dne 20.8.2015, č . 7/2015 ze
dne 22.10.2015, č. 8/2015 ze dne 10.12.2015.

Peněžní fondy obce Obec zřizuje SF. Hospodařeni fondu se řídí vnitřním předpisem "Zásady
(sociální) - pravidla používání sociálního fondu". SF je tvořen přídělem z rozpočtu obce, který je jako
součást rozpočtu na daný rok schvalován ZO. Nevyčerpaný zůstatek SF se na
tvorby a použití
konci roku převádí zpět do rozpočtu. Ze SF nejsou poskytovány půjčky .
Prostředky SF nemají samostatný účet, ale jde o účelově určené prostředky na
ZBÚ obce. Jejich čerpání se v rozpočtu promítne na § 6171 s označením ORG
912 . K 31 .12.2015 byla účtováno čerpání SF ve výši 35.344 Kč (AÚ 419 0110) a
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tvorba ve výši 42.000 Kč (AÚ 419 0040). Zůstatek SF ve výši 6.565 Kč byl vrácen
do rozpočtu účt. MD 419 0040/ O 401 0800. Prostredky SF na ZBÚ ke dni
31 .12.2015 činí O Kč (SÚ 419).
Účetní závěrka

B.
I.

ZO na zasedání dne 28.4.2015 v souladu s§ 84 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předp i sů a dle Vyhl. č. 220/2013 Sb. schválilo
účetní závěrku obce Vidče za rok 2014.

Zjištění
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 . Obec nepodniká.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostred ků
vynakládaných na zá kladě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě
smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami. Obec nesdružuje.
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 p rostředky poskytnutými
z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahran i čí poskytnutými na základ ě mezinárodních
smluv.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. g) vyúčtování a vypořádán í finančních 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.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,
s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných 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) zřizování 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 hospodařeni nebyly zjiš těny chyby a nedostatky uvedené
v ustanovení§ 10 odst. 3 písm. b) a písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.
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C.
I.

chráněný

Odstraňování chyb a nedostatků
Pfi pfezkoumání hospodafení za předchozí roky nebyly zíištěny chyby a nedostatky. pfípadně

tyto chyb y a nedostatky byly napraveny.
li.

Při přezkoumání hospodaření obce Vidče za rok 2015 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.

IV. Při přezkoumání hospodaření obce Vidče za rok 2015
Byly zjištěny dle§ 1O odst. 4 pism. b) následujici ukazatele:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku

1,75 %

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku

6,97 %

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

Vidče

20,66 %

dne 17. února 2016

Ing. Antonin Putala
kontrolor pověřený řízením

··pod~s···········~ ~······································

přezkoumání

... . . . . . Lm~.v . . ... . ...

Ing. Milan Slovák

podpis /

kontrolor

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání.
Mgr. Pavel Drda, starosta obce Vidče , prohlašuje, že v kontrolovaném období územní celek,
neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, neuzavřel smlouvu o převzetí dluhu
nebo ruč i telského závazku , smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, nekoupil ani
neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady, us k utečnil 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 d nů od předání návrhu zprávy a
požádal o před ání konečného znění zprávy o výsledku přezkoum án i hospodaření územniho celku za
účelem jejího projednání při schvalování závěrečného účtu.
Zprávu

převzal

a s obsahem byl seznámen dne 17. února~
Mgr. Pavel Drda
starosta

1 x obdrží: Obec Vid če
1 x obdrží: Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor interniho auditu a kontroly, oddělení kontrolní
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