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• • Krajský úřad
Zlínského kraje

Obec Vidče
Vidče 96
756 53 Vidč e

Odbor ekonomický
Oddělení kontrolní

datum

pověřená úřední

20. února 2018

Ing. Antonín Putala

osoba

č íslo

spisová

jednací

KUZL 33623/2017

značka

KUSP 33623/2017 IAK

Zpráva č . 378/2017/IAK
o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Vidče, IČ: 00304433
za rok 2017

Přezk oum á ní se u s kutečnilo ve dnech:

12.10.201 7 - 13.10.2017 (dílčí přezkoumání )
8. 2. - 9. 2., 20.2.2018

(konečné přezkoumání )

na zá k ladě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodařen í územních samosprávných cel k ů a
dobrovolných svazk ů obcí. Kontrola byla zahájena dne 12. 1O. 2017 předán í m pověření ke kontrole a
ukončena dne 20. 2. 2018 pod le § 18 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád} vzdáním se
práva podat námitky.

Místo provedení přezkoumání:

Obecn í úřad
756 53

Přezkoumání

96

Vidče

vykonali:

kontrolor pově řený
kontrolor:

řízením přezkoumání :

Obec Vi dče zastupovali:
starosta:
úče tní :

K rajský úřad Zlínského kraje
tř. Tomáše Bm i 21,

76 190 Zlín

Vidče, Vidče

Ing. Anton ín Putala
Ing . Milan Slovák

Mgr. Pavel Drda
Ivana Matulová

I Č: 70891320
tel.: 577 043 206, fax : 577 043 202
e-mail:podatelna@kr-zlinsky.cz,www.kr-zlinsky.cz
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A.

Přez k ou m a né

Druh písemnosti
Návrh roz počtu

Rozpočtová
opatření

Rozpočtový

výhled

písemnosti

Popis písemnosti
Návrh rozpočtu obce na rok 2017 byl zveřej n ěn v období od 28.11.2016 do
31.12.2016, příjmy v položkovém nebo§ trídění ve výš i 22.439.400 Kč , výdaje
v§ tří dění ve výši 30.925.000 Kč , financován í ve výši 8.485.600 Kč (zapojen í
ZBÚ 9.785.600 Kč, splátka úvěru KB 1.300.000 Kč) . Zároveň byl zveřejněn i
návrh rozpočtu sociálního fondu, příjmy i výdaje ve výši 52.000 Kč .
RO č. 1 schválilo ZO dne 23.2. 2017 - př íjmy navýšeny o 191 .835,60 Kč (dotace
pro MŠ, výdaje navýšeny o 258.199,43 Kč (dotace pro MŠ , vratka dotace, dotace
pro farnos t), financování 66.363,83 Kč . RO bylo zveřej něno dne 20.3.2017.
RO č . 2 schválilo ZO dne 25.4.2017 - výdaje navýšeny o 262.007 Kč (chodníky,
osvět lení), financování 262.007 Kč . RO bylo zveřej něno dne 25.5. 2017
RO č. 3 schválilo ZO dne 15.6.2017 - příjmy navýšeny o 237.842 Kč (daně ,
prodej pozemků) , výdaje navýšeny o 205. 000 Kč (traktor, kompostéry},
financování mínus 32 .842 Kč. RO bylo zveřejněno dne 12.7.2017.
RO č. 4 schválilo ZO dne 29.8. 2017 - příjmy navýšeny o 185.913 Kč (dotace),
výdaje navýšeny o 2. 791. 913 Kč (kamerový systém, zeleň , tělocvična, sesuv,
územní studie), financování 2.606.000 Kč. RO bylo zveřejn ěno dne 18.9.201 7.
RO č . 5 schválilo ZO dne 26.1 0.2017 - příjmy navýšeny o 416.434 Kč , výdaje
navýšeny o 247.041 Kč , financování pol. 8115 mínus 169.393 Kč. RO bylo
zveřejněno dne 24.11.2017.
RO č. 6 schválila RO dne 15.11 .2017 - příjmy i výdaje navýšeny o 127.890, 40 Kč.
RO bylo zveřejněno dne 14.12.2017.
RO č . 7 schválilo ZO dne 14.12.20 17 - příj my navýšeny o 3.918.835 Kč , výdaje
navýšeny o 451.500 Kč, financování pol. 8115 mínus 3.467.335 Kč. RO bylo
zveřejněno dne12.1.2018.
RO č. 8 schválila RO dne 17.1.2018 - príjmy poníženy o 81.419 Kč, financování
pol. 8115 plus 81 .419 Kč.
Rozpočtovými opatřeními byly příjmy navýšeny o částk u 4.997.331 Kč, výdaje
navýšeny o částku 4.343.550,83 Kč , financování o mínus 653.780,17 Kč . Změny
byly zaneseny do výkazu FIN 2-12 M bez rozdí l ů .
Obec má zpracovaný Střednědobý výh led rozpočtu na roky 2018, 2019.
výh led rozpočtu byl zveřejněn dne 20.3.2017.

Střednědobý

Schvá lený rozpočet

Rozpočet obce na rok 2017 byl schválen na zasedání ZO dne 15.12.2016
(usnesen í č. 16/2016) ve zn ění zve řejněného návrhu rozpočtu a rozpočtu
sociálního fondu. Schválený rozpočet byl zveřejněn dne 20.3.2017.

Stanovení
závazných

Obec je zři zovate l em PO MŠ Vidče a PO ZŠ Vidče . Ve schváleném rozpočtu na
rok 2017 byl stanoven neinvest iční příspěvek PO MŠ ve výší 880.000 Kč a PO
ZŠ Vidče ve výší 1.950.000 Kč. Stanoven í závazných ukazatel ů PO bylo oběma
PO sděleno písemně dopisem ze dne 2.2.2017. MŠ Vidče obdržela 880.000 Kč,
ZŠ Vidče obd ržela 1.950.000 Kč .
Na 36. zasedání RO dne 13.3.2017 byly schváleny účetní závěrky obou PO za
rok 2016 a byly schváleny HV PO za rok 2016:
- hospodářský výsledek PO MŠ ve výši O Kč
- hospodářský výsledek PO ZŠ ve výši 40.252 ,85 Kč a jeho převod do RF.

ukazatelů zřízen ým

organizacím

Závěrečný účet

Zastupitelstvo obce schvá lilo na 18.zasedání dne 25.4.2017 Závěreč ný účet obce
a vyslovilo souh las s celoročním hospodařením za rok 2016 bez výhrad. Návrh
ZÚ byl zveřej ně n v období od 6.4.2016 do 25.4.2017 na ú řední desce
v elektronické podobě . Schválený závěrečný účet byl zveřejněn dne 25.5.2017.

Bankovní výpis

Stav finančních prostředků ZBÚ na bank. účtech k 31.12.2017:
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KB a.s., č .ú . 4120851/0100, zůstatek 13.832.391,85 Kč (AÚ 231 0010) ověřen na
el. výpis č.v . 248 ;
,
CNB, č . ú . 94-2117851/0710 CZK zůstatek 4.447.505,87 Kč (AU 231 0012)
ověřen na výpis p. č . 33.
Zůstatek ZBÚ v celkové výši 18.279.897,72 Kč odpovídá hodnotě Sú 231
v rozvaze a hodnotě řádku 6010 výkazu FIN 2-12 M k témuž datu.
Stav úvěrového účtu k 31.12.2017:
KB č. ú 35-1346371567/0100, neuhrazená jistina úvěru 5.525.874,91 Kč (SŮ 451)
ověřena na výpis č . v. 1 z 1.1.2018.
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
účetnl hodnoty. Evidence je podkladem pro sestavení príloh inv. soupisů č. 1 - 7.
Evidence pozemků (příloh a inv. soupisu č. 6) byla v rámci inventury porovnána
s výpisem z KN k datu 31.12.2017 (výpis souhrnných údajů o LV je součástí inv.
dokumentace).

Evidence
pohledávek

Dlouhodobé pohledávky k 31 .12.2017 v celkové hodnotě 600 Kč tvoří :
Sú 465 - záloha na PB láhev
Krátkodobé pohledávky k 31 .12.2017 v celkové hodnotě 5.349.507,85 Kč tvoř!:
Sú 311 odběratelé - hodnota 23.492,50 Kč, doloženo inventurním soupisem č. 14
(vystavené faktury, nájmy, pacht),
SÚ 314 krátkodobé poskytnuté zálohy - hodnota 190.431 ,99 Kč . doloženo
inventurním soupisem č. 15 (zálohy voda, plyn, elektřina),
Sú 315 jiné pohledávky - hodnota 73.332 Kč , doloženo inventurnim soupisem č.
16 (poplatky za komunální odpad), k pohledávce vytvořena opravná položka ve
výši 67 .792 Kč , IS č . 10,
SÚ 335 pohl. za zaměstnanci - hodnota 975 Kč (zaměstnanci za obědy) ,
doloženo IS č. 20,
Sů 346 pohl. za vybr. ústřednimi vládními institucemi - hodnota 30.000 Kč (mzdy
VPP), doloženo IS č. 22,
Sú 373 krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - hodnota 20.000 Kč (záloha
za služby ZZS), doloženo IS 24,
Sú 381 náklady příštich období - hodnota 87.473,50 Kč (Codexis, ESET,
pojištění) , doloženo IS č. 27,
SU 388 dohadné účty aktivní - hodnota 4.923.802,86 Kč (dohad dotace Sesuv
čp. 13, márnice hasičské auto, tělocvična) , doloženo IS č. 33.

Evidence

Faktura

závazků

Dlouhodobé závazky k 31 .12.2017 v celkové hodnotě 5.525.874,91 Kč tvoří :
SÚ 451 dlouhodobé úvěry - hodnota 5-525.874,91 (smlouva o úvěru).
Krátkodobé závazky k 31.12.2017 v celkové hodnotě 6.818.869,07 Kč tvoří :
Sú 321 dodavatelé - hodnota 263.198,32 Kč (odsouhlaseno na KDF), faktury se
splatností v roce 2018, doloženo inv. soupisu č . 17,
Sú 324 krátkodobě přijaté zálohy - hodnota 2.000 Kč (zálohy na plyn Ceská
pošta), IS č . 18,
SÚ 331 zaměstnanci - hodnota 245.1 O1 Kč (mzdy 12/2017), IS 19,
Sú 336 sociální zabezpečení - hodnota 78.477 Kč (mzdy 12/ 2017), IS 19,
SÚ 337 zdravotní pojištění - hodnota 36. 779 Kč (mzdy 12/2017), IS 19,
SÚ 342 ostatní daně - hodnota 35.117 Kč (mzdy 12/2017 - rozúčtování), IS 19,
SÚ 343 DPH - hodnota 648.618 Kč (doloženo inv. soupisem č. 21),
Sú 37 4 krátkodobé přijaté zálohy na transfery - hodnota 4.923.802,86 Kč (záloha
dotace na Sesuv čp . 13, márnici, hasičské auto, tělocv ičnu, doloženo IS č. 25,
SÚ 384 výnosy příštích období - hodnota 361.570 Kč (OPPO za obec), doloženo
IS č. 28,
SÚ 389 dohadné účty pasivní - hodnota 190.242,99 Kč (dohad nákladů
k uhrazeným zálohám - voda , plyn, elektřina, služby),
Sú 378 ostatní závazky - hodnota 33.962,90 Kč (zák. pojištění, pojištění majetku
- předpis, srážky ze mzdy), doloženo IS č. 26.
Kontrola

dokladů

3001 až 3401 (došlé faktury).
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Inventurní soupis
majetku a závazků

Obec provedla inventarizaci majetku a závazků datu 31 .12.2017. Proveden i
inventarizace se řídilo Plánem inventur, který byl schválen ZO dne 14.12.2017.
Termín provedeni inventur je Plánem stanoven na období 11 .1.2018- 25.1.2018.
Proškolení členů IK bylo provedeno dne 21 .12.2017 - doloženo prezenční
listinou. Inventurní soupisy 1 - 33 jsou vyhotoveny v souladu s ustanovením
Vyhlášky č . 270/2010 Sb.. Inventarizační zpráva byla zpracována 2.2.2018 a
schválena starostou obce rovněž 2.2.2018. Inventarizačn í a zúčtovatelné rozdíly
nebyly zjištěny.

Kniha došlých
faktur

KDF je vedena v SW Gordic. Pro rok 2017 eviduje
3001 - 3466.

Kniha odeslaných
faktur

KOF je vedena v SW Gordic. Pro rok 2017 eviduje vystaven i faktur v čís e ln é
řadě 201701 - 201787.

Odměňován í č le nů

Zastupitelstvo obce tvoř í 15 č l enů , radu obce 5 členů . Pro výkon funkce jsou
dlouhodobě uvolněni starosta a mistostarostka . ZO dne 15. 12.2016 schválilo

zastupitelstva

navýšení odměn
dokladů

neuvolněným

přijetí

faktur v

číseln é řadě

ZO s platností od 1.1 .2017.

Pokladní doklad

Kontrola

Pokladní kniha
(deník)

Pokladní kniha je vedena v SW Gordic, měsíčně je výtisk při k ládán k pokladním
K 31.12.2017 byly vystaveny pokladní doklady v čísel né řadě 1001 až
2437, zúčtová n y účetními doklady v téže číselné řad ě . Pokladní z ů statek
k 31 .12.2017 dle pokladní knihy č in í 38.644 Kč a odpovídá hodnotě SÚ 261
v rozvaze i hodnotě řádku 6040 výkazu Fin 2-12 M k témuž datu.

Pfiloha rozvahy

Pfedložen výkaz sestavený k datu 31 .12.2017 (odesláno 6.2.2018).

Rozvaha

Kontrolována rozvaha sestavená k datu 31 .12.2017 (odesláno: 5.2.2018).
K uvedenému datu činí hodnota aktiv brutto 171 .270.676,16 Kč, hodnota aktiv
netto 127.813.572,20 Kč . Korekce je tvořena oprávkami k stálým aktivům
(SÚ 078, 079, 081 , 082, 088) ve výši 43.389.311 ,96 Kč a k pohledávkám
(SÚ 315) ve výši 67.792 Kč . Hodnota pasiv je rovna hodnotě aktiv netto.

Účetní doklad

Kontrola dokladů 4649 až 4708, 4796 až 4958 (bank.
(bank. účet ČNB) .

Výkaz pro
hodnocení

Kontrole podroben výkaz Fin 2-12 M sestavený k 31.12. 2017 (tisk 9.2.2018) .
Hospodaření (dle tříd RS oo konsolidaci' v tabulce.
Výkaz FIN 2 - 12 M
Rozpočet
Rozpočet po
P l ně ní
schválený
změnách
rozpočtu
v Kč
18 663 000,00
18 987 970,00 21 875 596,08
Dal"lové pfíimv
2 246 187,00
Nedaňové ořiimv
2 644 500,00
2 207 065,78
Kapitálové pfíjmy
22 000,00
21 650,00
1 131 900,00
Pfiiaté transfery
6 180 574 ,00
6 179 914,86
Příimv celkem
22 439 400,00
27 436 731 ,00
30 284 226,72
Běžné výdaje
19 113 000,00 20 315 550,83
15 893 851 ,90
Kaoitálové výda je
11 812 000,00
14 953 000,00
11 771 397,81
Výdaje celkem
35 268 550,83
27 665 249,71
30 925 000,00
8 485 600,00
7 831 819,83
-2 618 977,0 1
Fin ancování

rozpočtu

plněn í

2156 až 2437 (záfí až prosinec).

dokladům .

účet

KB), 9001 až 9022

Výkaz zisku a ztráty Kontrolován výkaz Z/Z sestavený k datu 31.12.2017 (odesláno 5.2.2018).
K uvedenému datu jsou vykázány náklady v celkové výši 17.305.533,10 Kč a
výnosy v celkové výši 25.405.858,40 Kč . Výsledek hospodařen í ve výši
8.100.325,3 Kč odpovídá hodnotě položky C.111.1 výkazu rozvaha k témuž datu.
Obec účtuje pouze v hlavní činnosti.
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Dohody o
provedení práce

Dohoda o provedení práce na vkládání a roznos 1399 ks hlasovacích lístků
( odměna

( odměna

Smlouvy a dalš í
materiály
k poskytnutým
ú čelovým dotacím

Smlouvy a další
materiály k přijatým
úče lovým dotac ím

6.296

Kč).

Dohoda o provedení práce na úklid volební místnosti, vestibulu soc. zařízen í

1.000

Kč).

VPS o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu obce Vidče pro rok

2017 uzavřená dne 21.4.2017 mezi poskytovatelem obci Vidče a příjemcem
Římskokato lická farnost Vidče .
Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace ve výši 60.000 Kč na restaurováni
vstupních dveří do kostela sv. Cyrila a Metoděje . Vyúčtování dotace do
31.1 .2018. Uzavřeni smlouvy schválilo ZO dne 23.2.2017. VPS byla zveřej n ěn a
dne 21.4.2017. Doložena L'.ádost o poskytnuti individuální dotace ze dne
2.2 .2017. Záloha na dotaci byla poskytnuta dne 26.4.2017 (dokl. 4308). Dotace
byla vypořádaná k 31 .12.2017 vnitř. dokladem č . 100.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestičn í dotace
z rozpočtu obce Vidč e pro rok 201 7 uzavřená
dne 22 .3. 2017 mezi
poskytovatelem obcí Vidče a příjemcem TJ Vidče na čás tku 180. 000 Kč na
spolufinancování provozu TJ Vidče . Uzavřen í smlouvy schválilo ZO dne
23.2.2017. Smlouva byla zve řej něna 7.4.2017. Záloha na dotaci byla poskytnuta
dne 29.3.2017 ve výši 90.000 Kč (doklad 4241) a 27.9.2017 ve výši 90.000 Kč
(doklad 4702). Dotace byla vypořádaná k 31 .12.2017 vn i tř. dokladem č. 100.

Obec přija la k 31 .12.2017 úče lově určené finančn í prostředky:
Aktivní politika zaměstnanosti :
ÚZ 13013 pol. 4116 v hodnotě 131 .913 Kč ;
ÚZ 13101 pol. 4116 v hodnotě 106.581 Kč.
Dotace MV GŘ HZS ČR na hasičské auto (Rozhodnutí

MV Č R

i. č .

0140241006411 ):
ÚZ 14984 pol. 4216 v hodnotě 450.000 Kč, výdaje§ 5512 po l. 61 23 ÚZ ve výši
450.000 Kč .
Dotace M2P ČR na sesuv půdy:
ÚZ 15974 pol. 4216 v hodnotě 2.176.221,86 Kč (výdaje§ 2212 bez ÚZ).
Dotace MŽP ČR na snížení energet. náročnosti tělocvič ny :
ÚZ 15974 pol. 4216 v hodnotě 2.129.792 Kč , výdaje§ 3113 pol. 6121 ÚZ ve výši

2.086.816

Kč .

Dotace MMR na rekonstrukci márnice (Rozhodnutí i.č . 1170815006211 ):
ÚZ 17928 pol. 4216 v hodnotě 167.789 Kč , výdaje§ 3632 pol. 6121 ÚZ ve výši

167.789

Kč.

Dotace MZe ČR na obnovu , zajištění a výchovu lesních porostů (KUZL

45275/201 7):
ÚZ 29014 pol. 4116 v hodnotě 74.700 Kč, výdaje§ 1031 ÚZ ve výši 74. 700 Kč .
Dotace MZe ČR na vyklizování nebo přibližování dř íví koněm (KUZL 591 99/2017 ,
KUZL 85248/2016):
ÚZ 29015 pol. 4116 v hodnotě 47.976 Kč , výdaje§ 1031 ÚZ ve výši 47.976 Kč .
Dotace MZe ČR na zpracování lesního hosp. plánu (KUZL 57756/201 7):
ÚZ 29017 pol. 4116 v hodnotě 20.316 Kč, výdaje§ 1031 ÚZ ve výši 20.316 Kč .
Transfer MŠMT ČR pro MŠ Vidče (KUZL 14289/2017, KUZL 72966/2017):
ÚZ 33063 pol. 4116 v hodnotě 319.726 Kč , převod§ 3111 pol. 5336 ÚZ ve výš i
319.726 Kč .
Transfer MK ČR pro zlepšení služeb knihoven (KUZL 37781 /2017):
ÚZ 34053 pol. 4116 v hodnotě 20.000 Kč , výdaje § 3314 pol. 5137 ÚZ ve výši
20.000 Kč .
Dotace na volby do PS PČR (KUZL 66000/2017):
ÚZ 98071 pol. 4111 v hodnotě 25.000 Kč, výdaje§ 6114 ÚZ ve výši 25.000 Kč .
Kontrola dokladů prokazujíc! použití dotace na volby ve výši 25.000 Kč: dokl.
2312, 4793 (3365), 4809 (odměny 7 členů VK, OPP). Nedostatky nebyly zjištěny .

5

Klasifikace: chráněný dokument

Smlouvy o pfevodu
majetku ( koupě ,
prodej, směna ,
převod)

Smlouvy o

přijetí

úvěru

Smlouvy o věcných
břemenech

Kupní smlouva , uzavřená dne 4.1 .2017 Obcí Vidče na straně prodávající, na
které obec prodává dle čl. I smlouvy nemovitost - pozemek p.č . 2844,
ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Vi dče o vým ě ře 433 m2 za cenu
50 Kč/m2 , v celkové ce n ě 21 .650 Kč. Záměr prodeje nemovitosti byl zveřejněn
na úřední desce obce v období od 29.11 .2016 do 15.12.2016. Prodej nemovitostí
byl schválen na 16. zasedán í zastupitelstva obce dne 15.12.201 6. Dle
Vyrozumění o provedeném vkladu do KN ve věci sp. V-45/2017-836 byl vklad
práva zapsán KN dne 26.1 .2017, právní účinky vkladu vznikly ke dni 4.1.2017 .
Kupní cena byla v plné výši uhrazena dne 5.1.2017, příjem zaú čtován dok l. č.
4017. Pozemek byl vyřazen z účetní evidence obce dokl. č. 9 ze dne 4.1.2017
v ceně 796,72 Kč .
základě

Obec Vidče čerpala v letech 2011 až 2012 prostředky úvěru ve výší 12 mil. Kč,
který poskytla obci Komerční banka, a.s. k financován í kanalizace. Dne
17.6.2016 obec Vidče s KB a.s. uzavřela Smlouvu o úvěru č. 99014031382 za
účelem refi~ancování z ů sta tku úvěru výše 7.459.800 Kč . Splatnost úvěru je do
25.2.2022. Uvěr je splácen měsíčně částkou 112.868 Kč (jistina+ úrok). Zaj ištění
úvěru zástavn í smlouvou č . 10000582886. Závazek nesplacené jistiny úvěru
v účetnictví zachycuje AÚ 451 0100. K 1.1.2017 závazek obce činil
6.818.425,75 Kč. K 31 .12.2017 obec splatila 1.292.550,84 Kč. Výše splátek
odpovídá hodnotě pol. 8124 výkazu Fin 2-12 M k témuž datu.
Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti č.lV-12-80 12 709/002 uzavřená
dne 20.10.2017 mezi obci Vidče (povinná z věcn é ho břem ene ) a ČEZ distribuce
a .s . (op rávněná z věcného břemene) . Smlouva byla schválena usnesením
44. zasedání RO dne 18.9.2017. Smlouvou je zřízeno úplatné věcné břemeno
právo umístit, provozovat, opravovat a udržovat Zařízení d istri b učn í soustavy na
pozemku parc. č. 1490/3, ostatní plocha v k.ú. Vidče. Náhrada v ěc ného břemene
je sjednaná v hodnotě 1.000 Kč bez DPH (čl. IV. smlouvy). Dle Vyrozumění o
provedeném vkladu do KN ve věci sp. V-5132/2017-836 právní účin ky vkladu do
katastru nemovitostí nastaly ke dni 24.10.2017, vklad byl
proveden dne
14.11.201 7. Na základě smlouvy byla obci dne 31 .10.2017 vystavena fa
č . 201777 a zaúčtován předpis pohledávky. Pozemek byl do oddělené AE
031 0510 zaúčtován dokl. č. 85 ze dne 24 .10.2017 v ceně 2.012,96 Kč.

Smlouvy zástavní

Smlouva o zástavě nemovitostí reg . č. 10000582886 uzavřená dne 17.6.2016
mezi obcí Vidče (zástavce) a KB a.s. Smlouvou jsou zajištěny pohledávky KB
a.s. vůči obci Vidče vyplývající z úvě rové smlouvy reg. č. 99014031 382, uzavřené
mezi těm ito stranami dne 17.6.2016. Předmětem zástavy je pozemek parc. č. st.
586 kat. území Vi dče , na pozemku stojí stavba č . p . 432 . Zapsáno na LV 10001 .
Uvedený pozemek je také zastaven ve prospěch KB na základě smlouvy o
zřízení zástavního práva č. 10000483304 ze dne 8.10.2014.
K zaj i štění pohledávky SF ZP je dále omezeno zástavním právem smluvním
vlastnictví pozemků : p.č . 1467 /2 kat. území Valašská B ystřice , p . č. 723/14,
723/15, 723/20 kat. území Rožnov pod Radh., p . č. 1647, p. č . 1767/1 kat. území
Vidče. V účetnictví AÚ 021 0220 (budova šaten TJ) je v hod notě 4.094.260 Kč ,
lesní pozemky AÚ 021 0220 v hodnotě 22.812 .038 Kč, pozemek pod budovou
AÚ 031 0420 v hodnotě 13.128 Kč . Celková hodnota majetku omezeného
zástavou je 26.919.426 Kč .

Dokumentace
k veřej ným
zakázkám

v objektu tělocvičny ve Vidči ".
o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce,
předpokládaná hodnota 269.000 Kč bez DPH . Předmětem zakázky byla výměna
stávajících svítidel za nová s využitfm stávajíc ích kabelových rozvodů a
světelných okruhů . Výzva k podání nabídky byla zaslána dne 29.3.201 7 tře m
firmám , zadavatel obdržel nabídky 2 firem. Hodnotící komise na zá kladě nejnižší
nabídkové ceny vybrala a doporučila zadavateli jako ekonomicky nejvýhodnější
nabídku firmy EMPESORT s.r.o., Va lašské Meziříč í za nabídkovou cenu
313.632 Kč s DPH. Rada obce dne 12.4.2017 (usneseni č . 37/2017) schválila
jako dodavatele této akce výše uvedenou firmu a pověřila starostu podpisem
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smlouvy. Smlouva s vítězným uchazečem byla uzavřena dne 20.4.2017. Dne
28.8.2017 byl smluvními stranami uzavřen Dodatek Kupní smlouvy č. 1, kde byl
upřesněn termín dokončení tj. provést dodávku do 31 .10.2017 . Dodavatel
zakázku vyfakturoval dne 10.10.2017 fakturou č. 01170636 (evidovaná v KDF
pod číslem 3369) ve výši 313.632 Kč .
Zápisy z jednání
rady včetně
usnesení

Zápisy z 33. - 48. zasedán í rady obce, která se konala ve dnech 25.1.2017,
15.2.2017, 27.2:2017, 13.3.2017, 12.4.2017, 3.5.2017, 17.5.2017, 12.6.2017,
26.6.2017, 19.7.2017, 23.8.2017, 18.9.2017, 18.10.2017, 23 .10.2017,
15.11.2017, 15.12.2017.

Zápisy z jednání
zastupitelstva
včetně usnesení

Zápisy z 16. - 24. zasedání ZO, která se konala v období prosinec 20 16,
23.2 .2017, 25.4 .2017, 15.6.2017, 3.8.2017, 29.8.201 7, 21 .9.2017 , 26.10.2017,
14.12.2017.

Peněžní fondy
územního celku pravidla tvorby a
použití

Obec zřizuje SF. Hospodaření fondu upravuje předpis "Zásady pro používání
sociálního fondu u obce Vidče" (schváleno ZO dne 12.12.2013). Zdrojem SF je
přiděl z rozpočtu obce. Nevyčerpaný zůstatek SF se na konci roku převádí zpět
do rozpočtu obce. Peněžní prostředky SF jsou obhospodařovány v rámci ZBÚ
obce. Tvorba a čerpáni SF je účtováno rozvahově. K 31.12 .20 17 byla účtována
tvorba (AÚ 419 0108) i čerpáni (AÚ 419 011 O) ve výší 30.175 Kč. SF představuje
k 31.12.2017 prostředky na ZBÚ ve výši O Kč .

Dluh obce

Hodnota 60 % průměrů příjmů za poslední 4 roky (po konsolidaci)
30 284 226,72 Kč . Výše nesplaceného úvěru (SÚ 451) nepřesahuje hodnotu.

Nespecifikován

činí

Účetní závěrka obce Vidče za rok 2016 byla schválena ZO obce na 18. zasedání

dne 25.4.2017.

B.
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
operací, týkajících se rozpočtových prostředků.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití

pen ěžních
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 nebo 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 mezinárodn ích
smluv.
Zákon č . 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. g) vyúčtování 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 hospodaření s majetkem ve vlastnictví
územního celku.
Zákon č . 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. b) nakládáni a hospodaření s majetkem státu, s nimž
hospodaří územní celek.
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Zákon č . 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňováni veřejných zakázek,
s výjimkou ú kon ů a postupů prezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštn ího právního předpi s u.
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.
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) zřizován í věcných břemen k majetku územního celku .
Zákon č . 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetn ictví vedené územním celkem.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm . i) ověře ni poměru dluhu územního celku k průmě ru jeho
pfíjmů za posledn í 4 rozpočtov é roky podle právního předpi su upravujícího roz počtovou
od pověd nost.

Zákon é. 420/2004 Sb. § 9 Kontrola nakládá ní s pfispěvk em a se svěře n ý m majetkem .

li.

Při dílčím přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny

Ill.

Při konečném

chyby a nedostatky.

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

z předchozích let

Při přezkoumání za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky. případně tyto chyby a

nedostatky bvlv napraveny.

li.

Při přezkoumání hospodaření obce Vidče za rok 2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky

[§ 10 odst. 3 písm. a) zákona

č.

420/2004 Sb.].

/li.

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

IV.

Pří přezkoumání hospodaření

obce

Vidče

za rok 2017

Byly zjištěny dle§ 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:
a) podíl poh ledávek na
b) podíl

závazků

na

rozpočtu

rozpočtu

územního celku

0,20 %

územního celku

8,70 %

c) pod íl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

V.

18,24 %

Dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Vidče

dne 20. února 2018

(')
Ing. Antonín Putala
kontrolor pověřený řízením
Zpráva o výsledku

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

přezkoumán í

přezkoumání hospodaření

podpis

obsahuje i výs ledky

\
---·~

·

~·--··············· ------··
'-.._

konečného dílčího přezkoumání.

Mgr. Pavel Drda, starosta obce Vidče, prohlašuje, že v kontrolovaném období územní celek
svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavil movitý a nemovitý
majetek, neuzavřel smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupení
k závazku a smlouvu o sdružen í, nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil
majetkové vklady.
neručil

Mgr. Pavel Drda, starosta obce Vidče, se dnem seznámení s návrhem zprávy vzda l 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 přezkoumání hospodaření územního celku za
účelem jejího projednání při schvalování závěrečného účtu .
Zprávu

převzal

a s obsahem byl seznámen dne 20. února 2018

a

Obec

~

Mgr. Pavel Drda
starosta

podpis

1 x obdrží: Obec Vidče
1 x obdrží: Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor ekonomický,
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