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A.

Přezkoumané

písemnosti

Druh písemnosti
Návrh rozpočtu

Popis písemnosti
Návrh rozpočtu obce na rok 2016 byl zverejněn v období od 19.11.2015 do
10.12.2015, príjmy v položkovém nebo§ tríděni ve výši 22.197.600 Kč, výdaje v
§ trldění ve výši 21 .769.200 Kč , financování ve výši -428.400 Kč. Zároveň byl
zveřejněn i návrh rozpočtu sociálního fondu, příjmy i výdaje ve výši 45.000 Kč .

Rozpočtová

V roce 2016 byly schváleny následující rozpočtová opatrení:
RO č. 1 schválilo ZO dne 25.2.2016 - příjmy navýšeny o 27.000 Kč (dar), výdaje
navýšeny o 969.124 Kč (dofinancování auta pro hasiče , modernizace knihovny,
oprava topení ZŠ atd), financování 942.124 Kč
RO č . 2 schválilo ZO dne 21 .4.2016 - příjmy navýšeny o 20.000 Kč (hrob. místa),
výdaje navýšeny o 120.000 Kč (revitalizace tělocvičny, financování 100.000 Kč
RO č . 3 schválilo ZO dne 9.6.2016 - pfíjmy navýšeny o 1.294.250 Kč (dotace
knihovna, VPP, pozemky), výdaje navýšeny o 2.809.840 Kč (knihovna, nábytek
knihovna, VPP, příspěvek na soc. služby, audit MŠ a ZŠ), financován í 1.515.590

opatřeni

Kč

RO č. 4 schválilo ZO dne 25.8.2016 - pfíjmy navýšeny o 910.000 Kč ( dfevo,
pojistné, dividendy), výdaje navýšeny o 1.972.000 Kč (těžba les, oprava rozhlasu,
veřejná zeleň - projekt, hasičské auto, platy, DPH), financování 1.062.000 Kč
RO č . 5 schválilo ZO dne 20.10.2016 - příjmy navýšeny o 330.995 Kč (dřevo ,
dotace), výdaje navýšeny o 2.846.675 (veřejné osvětlení , práce v lese, knihovna),
financování 2.515.560 Kč
RO č. 6 schválilo ZO dne 15.12.2016 - příjmy sníženy o o částku 223. 986 Kč
(daně) , výdaje navýšeny o 237.500 Kč (práce v lese, revize rozhlasu), financování
461.486 Kč.
Rozpočtovými opatreními byly příjmy navýšeny na částku 24.555.859 Kč, výdaje
navýšeny na částku 30.724.339 Kč , financování 6.168.480 Kč . Změny byly
zaneseny do výkazu FIN 2-12 M bez rozdílů.

Rozpočtový

Schválený

výhled

rozpočet

Stanovení
závazných
ukazatelů zřízeným

organizacím

Závěrečný účet

Obec má zpracovaný

rozpočtový

výhled na roky 2017-2018.

Rozpočet obce na rok 2015 byl schválen usnesením 8. zasedání ZO dne
10.12.2015 ve znění zveřejněného návrhu rozpočtu a rozpočtu sociálního fondu.

Obec je zřizovatelem PO MŠ Vi dče a PO ZŠ Vidče. Ve schváleném rozpočtu na
rok 2016 byl stanoven neinvestičn í příspěvek PO MŠ ve výši 880.000 Kč a PO ZŠ
Vidče ve výši 2.080.000 Kč . Stanoveni závazných ukazate lů PO bylo oběma PO
sděleno písemně dopisem ze dne 7.1.2016. Příspěvky byly vyčerpány v plné výši.
Na 20. zasedání RO dne 16.3.2016 byly schváleny účetní závěrky obou PO za rok
2015 a byly schváleny HV PO za rok 2015:
- HV PO MŠ ve výši 31 .778, 74 Kč a jeho převod RF
- HV PO ZŠ ve výši 87.859,22 Kč a jeho převod do RF
Zastupitelstvo obce schválilo na 12.zasedání dne 21 .4.2016 Závě rečný účet obce
a vyslovilo souh las s celoročním hospodařením za rok 2015 bez výhrad. Návrh Zů
byl zveřejněn v období od 4.4.2016 do 20.4.2016 na úředn í desce i v elektronické
podobě.

Bankovn í výpis

Stav finančn ích prostředků na bank. účtech k 31 .12.2016:
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- KB a.s., č.ú. 4120851/0100, dle el. bank. výpis č. 243 čin I zůstatek 16.943.869,14
Kč (AÚ 231 0010);
- CN B, č . ú . 94-2117851/0710 CZK dle bank. výpisu č. 28 činí zůstatek 40.948,41
Kč (AÚ 231 0012).
Celkový zůstatek ZBÚ ve výši 16.984.817,55 Kč odpovídá hodnotě SÚ 231 v HK
a rozvaze a hodnotě fádku 6010 ve výkaze FIN 2-12 M k témuž datu.
Stav úvěrového účtu k 31 .12.2016:
- KB č . ú 35-1346371567/0100 dle bank. výpisu č . 1 neuhrazená jistina
6.818.425,75 Kč 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 Ginis s uvedením inv. čísla, názvu, umístění , množství a
účetní hodnoty. Evidence je podkladem pro sestaveni příloh inv. soupisů č. 1 - 7.
Evidence pozemků (příloha inv. soupisu č. 6) byla v rámci inventury porovnána s
výpisem z KN k datu 1.1.2017 (výpis souhrnných údajů o LV je součásti inv.
dokumentace).

Evidence
pohledávek

Dlouhodobé pohledávky v celkové
Sú 465 - záloha na PB láhev

hodnotě

600

Kč

tvor!:

Krátkodobé pohledávky v celkové hodnotě 2.788.039,51 Kč tvoří :
Sú 311 odběratelé - hodnota 53.057,20 Kč, doloženo inventurním soupisem č . 14
(vystavené faktury, nájmy)
Sú 314 krátkodobé poskytnuté zálohy - hodnota 162.647,81 Kč, doloženo
inventurním soupisem č. 15 (zálohy voda, plyn, elektfina)
Sú 315 jiné pohledávky - hodnota 71 .332 Kč, doloženo inventurním soupisem č.
16 (poplatky za komunální odpad), k pohledávce vytvořena opravná položka ve
výši 56.360 Kč
Sú 335 pohl. za zaměstnanci - hodnota 2.235 Kč (zaměstna nci za obědy)
Sů 346 pohl. za vybr. ústředními vládními institucemi - hodnota 46.928 Kč (mzdy
VPP)
Sů 373 krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - hodnota 20.000 Kč (záloha za
služby ZZS)
SÚ 381 náklady příštích období - hodnota 36.237,50 Kč (Codexis, ESET, pojištění)
SÚ 388 dohadné účty aktivní - hodnota 2.395.602 Kč (dohad dotace Separace a
svoz bioodpadu, Has ičské auto z MV)
Evidence závazků

Dlouhodobé závazky v celkové hodnotě 6.818.425,75 Kč tvoří :
Sú 451 dlouhodobé úvěry- hodnota 6.818.425,75 (smlouva o úvěru)
Krátkodobé závazky v celkové hodnotě 4.440.776,65 Kč tvoří:
SÚ 321 dodavatelé - hodnota 320.392,60 Kč (odsouhlaseno na KDF, soupis
prrlohou inv. soupisu č. 17)
Sú 324 krátkodobě přijaté zálohy - hodnota 3.000 Kč (zálohy na plyn Ceská pošta)
Sú 331 zaměstnanci - hodnota 246.915 Kč (mzdy 12/2016)
SÚ 336 sociální zabezpečeni - hodnota 74.710 Kč (mzdy 12/2016)
SÚ 337 zdravotní pojištěni - hodnota 35.038 Kč (mzdy 12/2016)
Sú 342 ostatní daně- hodnota 31.150 Kč (mzdy 12/2016 - rozúčtování)
SÚ 343 DPH - hodnota 12.558 Kč (doloženo inv. soupisem č. 21)
SÚ 349 závazky k vybr. místním vládním institucím - hodnota 3.750 Kč (závazek
vůči městu Rožnov pod Rad . v souvislosti s projednáním přestupků)
SÚ 374 krátkodobé přijaté zálohy na transfery - hodnota 1.946.065 Kč {přijaté
dotace na Separaci a svoz bioodpadu, volby - vratka)
Sů 384 výnosy příštích období - hodnota 562.970 Kč (OP PO za obec)
SÚ 389 dohadné účty pasivní - hodnota 182.547,81 Kč (dohad nákladů k
uhrazeným zálohám - voda, plyn, elektřina , služby)
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SÚ 378 ostatní závazky - hodnota 21 .680,24 Kč (zák. pojištěn í, pojištěn i majetku předpis , srážky ze mzdy)

Faktura

Byla provedena kontrola zaúčtováni předpisu došlých faktur č . 3001 až 3115 a č .
3240 až 3359 (září - listopad) a kontrola faktur vydaných č. 201626 až 201663
(červenec - listopad).

Hlavní kniha

Předložena HK

Inventurní soupis
majetku a závazk ů

Obec provedla inventarizaci majetku a závazků datu 31.12 .2016. Provedení
inventarizace se řídilo Plánem inventur, který byl schválen ZO dne 15.12.2016.
Termín provedeni inventur je Plánem stanoven na období 1.1.2017 - 25.1.2017„
Proškolení členů IK bylo provedeno dne 21.12.2016 - doloženo prezenční listinou.
Inventurní soupisy 1 - 35 jsou vyhotoveny v souladu s ustanovením Vyhlášky č .
270/201 O Sb„ Inventarizační zpráva byla zpracována 3.2.2017 a schválena
starostou obce rovněž 3.2.2017. Inventarizační a zúčtovatel né rozdíly nebyly

k datu 31 .12.2016, okamžik sestavení - datum tisku 9.2.2017.
Údaje v HK souhlasí s údaji v rozvaze a výkazu Z/Z k témuž datu.

zjištěny .

KDF je vedena v SW Gordic, za období leden - prosinec 2016 eviduje doklady v
3001 - 3410.

Kniha došlých
faktur

č íselné řadě

Kniha odeslaných
faktur

č í selné řadě

Odměňován í č l enů

zastupitelstva

KOF je vedena v SW Gordic, za období leden - prosinec 2016 eviduje doklady v
201601 - 201681.

Zastupitelstvo obce tvoří 15 členů , radu obce 5 členů . Pro výkon funkce j sou
dlouhodobě uvolněn i starosta a místostarostka. Na 2. zasedán í ZO dne
26.11 .2014 byly schváleny výše odměn neuvolněným č l enům ZO s účinností od
1.12.2014 dle seznamu. Usnesením 10. zasedán í ZO dne 25.2.2016 bylo
schváleno navýšen í odměn s platností od 1.3.2016 dle pří lohy , kterou tvoří
jmenovitý seznam členů ZO s uvedením funkci a výší odměn . Odměny vyplácené
uvolněnému starostovi a uvolněné místostarostce jsou v souladu s nařízením vlády
č . 37/2003 Sb., v platném znění.

Pokladní doklad

Byla provedena kontrola pokladních dokl. za březen, doklad č . 1613 až 1733 a za
listopad doklad č . 2249 až 2324 a jejich zaúčtováni.

Pokladní kniha
(deník)

Pokladní kniha je vedena v SW Gordic, měsíčně je výtisk přikládán k pokladním
dok ladům . Dle evidence byly v období leden - prosinec 2016 vystaveny pokladní
doklady v číselné řadě 1001 až 2380, zúčtovány účetními doklady v téže číselné
řadě. Číselná řada je společná pro příjmové i výdajové pokladní doklady. Pokladní
zůstatek k datu 31 .12.2016 podle pokladní knihy čin í 7.298 Kč a souhlasí s účetním

stavem Sú 261 podle rozvahy k témuž datu.

Príloha rozvahy

Předložen výkaz sestavený k datu 31 .12.2016, okamžik sestaven í-datum tisku dne

9.2.201 7.

Rozvaha

Kontrolována rozvaha sestavená k datu 31.12.2016, okamžik sestavení - datum
tisku 7.2.2017 . Hodnota aktiv brutto k uvedenému datu čin í 155.083.224,03 Kč ,
netto 113.856.737,61 Kč . Stálá aktiva byla ve výši 135.295.637,97 Kč (brutto)Došlo
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ke korekci stálých aktiv o 41.1 70.126,42 Kč na účtu 018, 019, 021 , 022 a 028.
Hodnota pasiv je rovna hodnotě aktiv netto.
Hodnota výsledku hospodaření k uvedenému datu v rozvaze na řádku C.111.1 či ní
5.135.433,69 Kč. Obec je plátcem DPH .
Výkaz pro
hodnocení

plnění

Výkaz pro hodnocení p l něni rozpočtu FIN 2-12 M sestaven k 31 .12.2016 (okamžik
sestavení 29.1.2017). Hospodařen í (dle tříd RS) v Kč :

rozpočtu

Výkaz FIN 2-12 M
Daňové přijmy

Nedaňové příj my

Rozp. schválený
19.743.000
1.827 .500

o

Rozp. po změnách
18.806.000
3.432 .607
50.000
2.267.252
24.555.859

Plněn í rozpočtu

20.107 .294,66
3.782.387,78
46.790,00
7.270.872,00
31 .207.344,44

Kapitálové příjmy
Přij até transfery
Příjmy celkem

627.100
22.197.600

Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem

20.169.200
1.600.000
21 .769.200

24.667.339
6. 057.000
30.724.339

23.292.333,08
4.754.693,49
28.047.026,57

-428.400

6.168.480

-3.160.317 ,87

2.080.000
880.000

2.080.000
880.000

2.080.000,00
880.000,00

Financování
Pfíspěvky

PO

ZŠ
MŠ

Výkaz zisku a ztráty Kontrolován výkaz ZJZ sestavený k datu 31 .1 2.2016, okamžik sestaven í-datum
tisku dne 7.2.2017. Obec nevykazuje hospodářskou činnost evidovanou na
oddělených AŮ .

K uvedenému datu jsou vykázány náklady v celkové hodnotě 19.616.325,85 Kč ,
celkové výnosy v hodnotě 24.751 .759,54 Kč, výsledek hospodařen í v hod n otě
5.135.433,69 Kč a souhlasí s hodnotou uvedenou v rozvaze v položce C.111. 1 k
témuž datu.

Darovací smlouvy

Darovací smlouva ze dne 26.9.2016 uzavřená mezi obcí jako dárcem a Maticí
Radhošťská jako obdarovaným. Dar ve výši 12.000 Kč včetně DPH bude
poskytnut ve formě dřevní hmoty vhodné na výrobu šindelů určených na výměnu
krytiny budovy kaple sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti. Poskytnutí tohoto daru
bylo schváleno Radou obce Vidče dne 20.1.2016, usnesení č . 17/2016.

Smlouvy a další
materiály k
poskytnutým
účel ovým dotacím

VPS o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu obce Vidče pro rok 2016
uzavřená dne 18.3.2016 mezi poskytovatelem obci Vidče a příjemcem
Ř í mskokatolická farnost Vi dče na částku 130.000 Kč na restaurování vitrážnlch
oken v kostele sv. Cyrila a Metoděje . Vyúčtován í dotace do 31 .1.2017. Doložena
L'.ádost o poskytnutí individuální dotace ze dne 28.1 .2016. Uzavřen í smlouvy bylo
schváleno usnesením 10. zasedání ZO dne 25.2.2016. Záloha na dotaci byla
poskytnuta dne 31 .3.2016, ke konci roku byla vypořádána .
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu obce
Vi dče pro rok 2016 uzavřená dne 11 .3.2016 mezi poskytovatelem obcí Vidče a
příjemcem TJ Vidče na částku 180.000 Kč na spolufinancování provozu TJ Vidče .
Doložena žádost ze dne 20. 1.2016, schváleno ZO dne 25.2.2016. Záloha na
dotaci byla poskytnuta dne 21 .3.2016 ve výši 90.000 Kč (doklad 4208) a 1.8.2016
ve výši 90.000 Kč (doklad 4505) . Smlouva byla zve řejněna.
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Smlouvy a další
materiály k přijatým
účelovým dotacím

Obec přijala v roce 2016 účelově určené finanční prostředky:
- ÚZ 13013 pol. 4116 - neinv. dotace ÚP v hodnotě 154.000 Kč (aktivní politika
zaměstnanosti)

- ÚZ 13101 pol. 4116 - neinv. dotace ÚP v hodnotě 252.000 Kč (aktivní politika
zaměstnanosti)

- ÚZ 29015 pol. 6116 - finanční příspěvek z Ministerstva zemědělstvl v hodnotě
35.520 Kč na ekologické technologie při hospodařeni v lesích
- ÚZ 00120 pol. 4222 - investičnl dotace ZK v hodnotě 962.743 Kč na realizaci
projektu "Modernizace knihovny ve Vidči" (čerpání ve výši 962.743 Kč)
- ÚZ 00070 pol. 4122 - neinvestiční dotace ZK v hodnotě 37 .632 Kč na hospodařeni
v lesích (čerpáni ve výši 37.632 Kč)
- ÚZ 00020 pol. 4222 - investiční dotace ZK v hodnotě 300.000 Kč na pořízeni
nové požární techniky - nákup dopravního automobilu. Dotace byla poskytnuta na
základě Smlouvy o poskytnuti dotace č . D/2477/2016/KH ze dne 30.8.2016
(čerpání ve výši 300.000)
- ÚZ 98193 pol. 4111 - v hodnotě 24.000 Kč , účelová dotace na výdaje spojené s
volbami do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů
čerpáni ve výši 23.537 Kč, z toho:
- pol. 5021 ve výši 18.182 Kč (mzdy včetně odvodů)
- pol. 5164 ve výši 4.235 Kč (pronájem VT)
- pol. 5169 ve výši 1.120 Kč (stravné)
Vratka ve výši 463 Kč byla vypořádána se státním rozpočtem
prostřednictvím účtu Zlínského kraje dne13. 1.2017.
Smlouvy o dílo

Smlouva o dilo č. 1606018 uzavřená dne 14.7.2016 se zhotovitelem
COMMODUM, spol. s r.o., Valašská Bystřice, na předmět díla "Modernizace
knihovny ve Vídči", na cenu dila 2.155.321, 13 Kč včetně DPH. Uzavření smlouvy
bylo schváleno usnesením 23. zasedání rady obce dne 13.7.2016. Smlouva byla
zveřejněna na profilu zadavatele dne 19.7.2016. K datu dílčího přezkoumání
nebylo dílo dokončeno.
Dne 21.1 O. 2016 uzavřely smluvní strany Dodatek č . 1 ke smlouvě o dílo ze dne
14.7.2016, kde se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení díla a
změně ceny. Nová cena díla činí 2.386.403,52 včetně DPH. Dodatek č . 1 schválila
rada obce dne 12.10.2016, usnesení č. 29/2016.

Smlouvy o převodu
majetku (koupě,
prodej, směna ,

Kupní smlouva, uzavřená dne 27.4.2016 Obcí Vidče na straně prodávající, na
základě které obec prodává dle čl. I Smlouvy nemovitost - pozemek p.č. 2825/4

převod)

(vznikla oddělením z p.č. 2825/2) v k.ú. Vidče o výměře 33 m2 za cenu 50 Kč/ m2,
v celkové ceně 1.650 Kč. Zámě r prodeje nemovitosti byl zveřejněn na úřední
desce obce v období od 1.4.2016 do 19.4.2016. Prodej nemovitosti byl schválen
na 12. zasedání zastupitelstva obce dne 21.4.2016. Smlouva obsahuje doložku dle
ustanovení§ 41, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. Dle Vyrozumění o provedeném
vkladu do KN ve věci sp. V-3000/2016-836 byl vklad práva zapsán KN dne
1.7.2016, právní účinky vkladu vznikly ke dni 10.6.2016. Kupní cena byla v plné
výši uhrazena dne 29.4.2016, příjem zaúčtován dokl.č . 1805 . Pozemek byl vyřazen
z účetní evidence obce dokl. č. 38 ze dne 10.6.2016 v ceně 60,72 Kč.
Obec jako kupující uzavřela dne 11 .5.2016 Kupní smlouvu na pozemky p.č.
1634/5, 1638/3, 1638/4, 1638/5, 1638/6, 1640/4, 1640/5, 1628/8 - celkem výměra
198 m2. Kupní cena byla stanovena dohodou smluvních stran ve výši 50 Kč/m2,
t.j. celkem 9.900 Kč. Nákup pozemku schválilo ZO dne 21.4.2016, usnesení č .
12/2016. Vklad práva byl do KN zapsán dne 9.6.2016, právní účinky vkladu nastaly
ke dni 18.5.2016. Pozemky byly zařazeny do majetku dne 18.5.2016 dokladem č.
34.

Smlouvy o
úvěru

přijetí

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
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splátek), poslední 111 . splátka dne 25.2.2022 v hodnotě 109.000 Kč . Nesplacená
jistina úvěru představovala k 1.1.2016 závazek obce ve výši 8.000.300 Kč . K
31 .12.2016 byla splacena jistina ve výši 1.181 .874,25 Kč, zůstatek nesplacené
jistiny k témuž datu má hodnotu 6.818.425,75 Kč . Hodnota splátek jistiny odpovídá
hodnotě položky 8124 ve výkaze FIN 2-12 k témuž datu.
Dne 17.6.2016 Obec Vidče s KB a.s. uzavřela Smlouvu o úvěru č . 99014031 382
za účelem refinancování zůstatku úvěru poskytnutého na Odkanalizování obcí
Vidče a Střítež nad Bečvou na výši úvěru 7.459.800 Kč. Splatnost úvěru je do
25.2.2022. Výše splátky jistiny úvěru bude vždy rozdíl mezi částkou 112.868 Kč a
výši úroků splatných za období od předcházejícího dne splatnosti úroků . Zajištěni
úvěru zástavnf smlouvou č . 10000582886. Uzavření smlouvy úvěrové i zástavní
bylo schváleno usnesením 13. zasedání ZO dne 9.6.2016.

Smlouvy o věcných
břemenech

Smlouva o zřízení věcného břemene č.lP-12-8017242 uzavřená dne 20.7.2016
mezi obci Vidče (povinná z věcného břemene) a CEZ distribuce a.s . (oprávněná z
věcného břemene) . Smlouva byla schválena usnesením 23. zasedání RO dne
13.7.2016. Smlouvou je zřízeno úplatné věcné břemeno - osobní služebnost
zřízení , umístění a provozování zařízení distribuční soustavy NN na parc. č. 2854/2
v k.ú. Vidče. Náhrada věcného břemene je sjednaná hodnotě 1.210 Kč včetně
DPH . (Čl. V. smlouvy). Dle Vyrozuměni o provedeném vkladu do KN ve věci spi.
V-4057/2016-836 právní účinky vkladu do katastru nemovitosti nastaly ke dni
9.8.2016, zápis proveden dne 30.8.2016. Na základě smlouvy byla obci dne
30.8.2016 vystavena fa č.201640 a zaúčtován předpis pohledávky. Pozemek byl
do oddělené AE 031 0510 zaúčtován dokl. č. 53 ze dne 9.8.2016 v ceně 1.076,40
Kč .

Smlouvy zástavní

Smlouva o zástavě nemovitostí reg. č . 10000582886 uzavřená dne 17.6.2016
mezi obcf Vidče (zástavce) a KB a.s. Smlouvou jsou zajištěny pohledávky KB a.s.
vůči obci Vidče vyplývající z úvěrové smlouvy reg. č . 99014031382, uzavřené mezi
těmito stranami dne 17.6.2016. Předmětem zástavy je pozemek parc. č. st. 586,
na pozemku stojf stavba č . p . 432 - obojí ve výhradním vlastnictví obce Vidče ,
podle LV 10001 . Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesen lm 13. zasedání ZO
dne 9.6.2016. Dle Vyrozumění o provedeném vkladu do KN ve věci spi. zn. V3143/2016-836 právní účinky vkladu vznikly ke dni 17.6.2016, vklad práva byl
proveden dne 12.7.2016.
Na nemovitostech bylo již dříve omezení vlastnického práva zástavní smlouvou,
jsou vedeny v oddělené AE .

Dokumentace
k veřejným
zakázkám

Obec prováděla výběrové řízeni na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce: "Modernizace knihovny ve Vidči" v předpokládané hodnotě 1.890.000 Kč
bez DPH. Výzva k podání nabídky byla zaslána prostřednictvím ČP dne 5.2.2016
třem firmám, doložen podací arch CP. Obec obdržela 3 nabídky. Podle kritéria
nejnižší nabídkové ceny byla jako nejvýhodnější vybrána nabídka firmy
COMMODUM, spol. sr.o. , Valašská Bystřice , která nabídla cenu 2.1 55.321 ,13 Kč
včetně DPH. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky bylo odesláno dne
12.2.2016, doloženy podací lístky ČP.
Dodavatel akci vyfakturoval fakturou č. 1011600435 ze dne 2.11.2016 (evidováno
v KDF pod č. 3320) na částku 458.988,47 Kč, fakturou č . 1011600434 ze dne
2.11 .2016 (evidováno v KDF pod č. 3321) na částku 1.788. 178, 14 Kč a fakturou č.
1011600285 ze dne 10.8.2016 (evidováno v KDF pod č. 3223) na částku
139.237, 17 Kč . Celkem fakturovaná částka 2.386.403,61 Kč včetně DPH.
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Zápisy z jednání
rady včetně
usnesení

Zápisy z 17. - 32. zasedání rady obce, která se konala v období leden - prosinec
2016. Zápisy obsahuji formální náležitosti v souladu s § 101 odst. (3) zákona
128/2000 Sb., o obcích.

Zápisy z jednání
zastupitelstva
včetně usnesení

Zápisy z 8. - 16. zasedání ZO, která se konala v období prosinec 2015 - prosinec
2016. Zápisy ze zasedání ZO obsahují náležitosti odpovídající ustanovení § 95,
odst.( 1) zákona č. 128 /2000 Sb. o obcích.

Peněžní

Obec má zřízen SF. O tvorbě a čerpání prostředků SF je v r. 2016 účtováno
rozvahově na SÚ 419, nevyčerpaný zůstatek SF se na konci roku převádí zpět do
rozpočtu obce. Peněžní prostředky SF jsou obhospodařovány v rámci ZBÚ obce.
Hospodařeni fondu se řídí vnitřním předpisem "Zásady pro používání sociálního
fondu u obce Vidče". ZO schválilo na 24. zasedání dne 12.12.2013 v textu
Směrnice obce Vidče č. 1/2013 nové zněn í "Zásad používán í SF", účinné dnem
schválení. Zdrojem SF pro rok 2016 je príděl z rozpočtu obce na r. 2016 v hodnotě
45.000 Kč . čerpání SF k datu 31 .12.2016 v hodnotě 41.548 Kč je zachyceno na
AÚ 419110. Hodnota SF na SÚ 419 k 31.12.2016 je O Kč (částka 3.452 Kč byla
převedena do rozpočtu obce).

fondy
územního celku pravidla tvorby a
použiti

Účetní závěrka

Účetní závěrka obce Vidče za rok 2015 byla schválena ZO obce na 12. zasedání

dne 21 .4.2016.

8.
I.

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) finančn í operace, týkající se tvorby a použití peněžních
fondů.

Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské č innosti územního celku.
Zákon č . 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků
vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územnlmi celky, anebo na základě
smlouvy s j inými právnickými nebo fyzickými osobami.
Zákon č . 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkajíc! se c izích zdrojů ve smyslu
právnlch předpisů o účetnictví.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z
Národnlho fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv.
Zákon č. 420/2004 Sb.§ 2 odst. 1 písm . g) vyúčtován i a vypořádáni finančních vztahů ke státn ímu
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) nakládáni a hospoda řeni s majetkem ve vlastnictví
územního celku .
Zákon č . 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nimž
hospodaří územní celek.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňován í veřejných zakázek, s výjimkou
úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právn ího 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) ručen í za závazky fyzických a právnických osob.
Zákon č . 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věc í ve prospěch
třetích osob.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. g) zřizován í věcných břemen k majetku územnlho celku.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem .
Zákon č. 420/2004 Sb. § 9 Kontrola nakládání s př íspěvkem a se svě řeným majetkem.
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li.

Při dílčím přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Ill.

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

Závěr

C.
I.

Odstraňování chyb a nedostatků

z předchozích let

Pfi přezkoumání za pfedchozf roky nebyly ziištěny chyby a nedostatky. případně tyto chyby a
nedostatky byly napraveny.

li.

Při přezkoumáni hospodařeni obce Vidče za rok 2016 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 2016

Byly

zjištěny

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

a) podíl pohledávek na
b) podíl

závazků

na

rozpočtu

rozpočtu

územního celku

0,66 %

územního celku

7,80%

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

Vidče

19,90 %

dne 1O. března 2017

~ř

..................~..~.........................................................

Ing. Milan Slovák
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

podpis

Návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje

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 ručitelského závazku, smlouvu o přistoupeni k závazku a smlouvu o sdružení, nekoupil ani
neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady, uskutečn il 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
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o pfedání konečného zněnl zprávy o výsledku pfezkoumánf hospodafení územního celku za
jejího projednání pfi schvalováni závěrečného účtu .
Návrh zprávy

převzal

a s obsahem byl seznámen dne 10. bfezna 2017

Mgr. Pavel Drda
starosta
podpis

1 x obdrží: Obec Vidče
1 x obdrží: Krajský úfad Zlínského kraje, Odbor interního auditu a kontroly, oddělení kontrolní
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účelem

