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Obec Uhřice
UhřÍce 84
768 33 Morkovice- slíŽany

odbor Kancelář ředÍtele
oddělení kontrolní

datum

pověřená úťedníosoba

číslojednací

spisová znaČka

29.2.2012

lng. Jaroslav Cíeař

KUSP 41076/2011 KŘ

KUSP 41076/2011 KR

Zpráva č. sBÍ201{íKR
o vrýsledku přezkournání hospodařenÍ
obce Uhřice, lC: 00287857

za rok

281',1

Přezkournání se uskutečnilo ve dnech:
27.2.2t',r2 -29,2.2812
na základě zákona č' 42CI/2004 Sb,, c přezkoumávání hospodaření územních sarnosprávných celků a
dobrovolnýeh svazků obcí.

MÍsto provedenípřezkoumání: Obecní úřad Uhřice 84, 768 33 Morkovice- SlíŽany

Přezkournáni vykona|:
kontro|or pověřený řízením přezkoumání: lng" Jaroslav Císař

obec Uhřice zastupovali:
Miroslava Bartošíková - starostka
lng. Gabriela Kupková - účetní

Krajský úřad Zlínského kraje
2l. Po Box 220

tř. Tomáše Bati

tť:: losgt:zo
tel.: 577 043206, tax: 577 043 202

A.

Fřezkoumarré písenrnosti

Druh pÍsemnosti

Fopis písernnosti

Návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu obce Uhřice na rok 2011 byl zpracován dle plainých
ustanovení vyhlášky N}F ČR č. 323/2002 Sb. o rozpočtovéskiadbě v
ptatném znění. Byl zpracován podle nabídky firmy KECI Česká l-ípa,
prljmy a výdaje tohoto navrhovaného roepočtu byly členěny dle
jednotlivých poloŽek a paragraťůcitované vyhlášky s uvedením
konkrétnívýše p|ánované finanČníČástky' Tento navrhovaný
rozpoČet byl vyvěšen na úřední desce obce a tak* v elektronické
podobě zpŮsobem urnoŽňujícímdálkový přístup ve dnech 25. 2.
2011 aŽ '*3. 3' 2011' Tato skutečnost byla doíoŽena evidencí
vyvěšených dokumentŮ na úředních deskách obce'

Fravidla rozpoctového
provizorÍa

RozpoČei pro rok 2011 - jeho návrh, byl schválen aŽ v měsíci
březnu 2Ů12 a z tohoto důvodu byta do dne schválení rozpočtu na
tento rok podle $ 13 zákona 25012sCI0 $b' o rozpoČtových pravidlech
Ůzemních rozpočtů,v p|atném znění, povinnost řídit roepočtové
hospodaření obce pravidly rozpočtového provízoria' Tato pravidla
zastupitelstvo obce schvállto dne27.12. 2010 v bodě č ll/4 usnesení
č.3/2011. Bylo stanoveno, Že do schválení rozpočtu na rok 20tr1
budou běŽné výdaje čerpány ve výši 1/12 měsíčně rozpoČtu 2010 a
kapitálove výdaje budou Čerpány aŽ po schváření rozpočtu na rok
2411

Rozpočtová opatření

V hodnocenérn roce

obce Uhřice projednalo a
schválllg tři rozpoctová opatření schváleného rozpoČťu.Byly to tyto
2CI11 zastupitefstvo

změny rozpočtu:

_ rozpočtovéeměna Č. 1 byÍa prcjednána a schválena obecnÍrn
zasiupitelstvem dne 3' 8. 2011 {bod č. I|f? usnesení zasedání

zastupítelstva Č.101201 1).
Změnou Č. 1 na straně příjmůbyl schválený rozpoČet upraven na
poloŽce 4116 o 160 000,_ KČ{aktivní politika zaměstnanosti obcí)' na
poloŽce 3111 (přÍjmy z prodeje) o 600,- Kč, na položce 2343 ipříjrny
z úhrad dobývaciho prostoru) o 6 0Ú0,- KČ, na poloŽce 4116 o 1r"
000,_ Kč (dotace Ministerstva kultury ČR na restaurování kulturní
památky) a o dalŠÍniŽsí příjmy- Výdaje schváleného rozpočtu byly
zvýŠeny na paragrafu 363? {Nebytové hospodářství), poloŽka 6121 o
170 0CI0,- KČ, na s2212 (Silnice), poloŽka 5171 o 50 000,- KČ a dalŠí
drobné Výdaje' Příjrny a výdaje rozpoČtu se zvýŠilyo 253 100,_ KČ.

- rozpoČtove změna č. 2 byla projednána a schv*lena obecním
zastupiielstvom dne 18. 11.2a11 ( bod Č'lll3 Usneseni zasedáni
zastupitefstva Č.13/Ž01 1}.
Změnou č' 2 na straně příjmůbyl schválený rozpoČet sníŽen celkove
o 22 100,- KČ' Jednalo se o drobné Úpravy, které jsou detailně
rozepsány ve schválené úpravě roapočtu, která je přílohou Č.1
citovaného usnesení. Na straně výdajů byl rozpoČet upraven taktéŽ o
tuteŽ Částktl, kdy jednotlivé rozpočtovézměny jsou souČástí
rozpačtového opatření' Financování rozpoČtu se tímto rozpoČtovým
opatťením nezměnila'
-

dále byto zjištěno, Že zastupitelstvo obce projednalo a schválilo dne

20' 1 ' 2Ú12 ibod c' 9 usnesení k zápisu zastupitelstva Č.16l2D12)
t"ozpočtovéopatření č" 3. Byly provedeny rozpočtovézměny, kter.rirnÍ

byl rozpočot upraven na koneČnéznění pro rnk 2CI11. Příjmy a
výdaje rozpočtu byly sníŽeny o 52 350,- KČ' Podrobný rozpis změn je
přílohou č. 2 zápisu ze zasedání zastupitelstva obce'
celkově byly zvýŠenypříjmy rozpoČtu 2011 o 178 650'- KČ a výda1e
rozpoČtu roku Ž811 se zvýšily o tutéŽ částku' Ke xměrrě financování
rozpočtu V roce 2011 nedoŠto.
Rozpočtový výhled

Rozpočtový výhled obce Uhřice byl sestaven dle ustanovení $ 2 a 3
zákona Č. ?5012CI00 Sb., v platnóm znění, na období }et2012 - ?016
schválený zastupitelstvem obce dne 27' 12. ?010 {Žápis č' 3/2010).
Pro rok 2011 byl schválen zasiupitelstvern obce dne 1. 3' 2007, coŽ
vyplývá z usnesenÍ 7 tohoto zastupitelstva' Tyto předÍoŽené
dokurnenty byly schváleny v členěnína daňovi a nedaňové příjmy'
Výdaje byly Členěny na běŽné a kapltálové výdaje'

schválený rozpočet

Obecní zastupitelstvo obce Uhřice navrŽený rozpoČet pro rok 2011
projednalo a schválilg usnesením veřeiněho zasedáni Č.$/201'1 ze
dne 23' 3' 2s11 v bodě č. 1116, Na straně příjmůbyl rozpoČet
schválen ve výŠi2 0g7 900.- Kč a na straně výdajů v Částce ? 521
100,- KČ' Tento rozpočet byl sestaven jako schodkový, přičemŽ tento
schodek rozpočtnr ve výši423 2s0,- KČ byl kryt financními prastředky
z minulých let. Schválcný rozpoČet byl neprodleně rozepsán v
podrobném Členěnína jednotlivě příjmové a výdajové poloŽky a byi
uveden ve *lotlpci l Výkazu pro lrodnocenÍ plnění rozpočtu iFin 2 -12
M).

ZávěreČný úČet

Závěrečný Úcet obce Uhřice za rok 2010 byl projednán a schválen
zastupitelstvem obce na jeho zasedání dne 23' 6' 2Ů11 v bodě ll/3
usnesení c. 9/2011 a byl uzavřen s vyjádřením souhlasu s
celoročnímhospodařením obce, a to bez výhrad. Byl zpracován v
souladu s ustanov*ním $ 17 zákona Č' 250/2000 sb', v platněm
znění a zahrnoval svým obsahern veškeri stránky hospodařerrí obee
za uvedený rok. Zpráva o výsledku přezkournání hospodaření obce
za rgk 2Ů10 byla souČástízávěrečného účtupři jeho projednávání v
zastupÍtelstvu obce.

Návrh závráreČného úČtubyl zveřejnĚn na úťednídesce obce a v
elektronické podobě způsobem umoŽňujícím dálkový přístup Vg
dnech 6. 6. 20'l 1 aŽ 22.6. 201 1
"

Bankovní výpis

BěŽný úČetobce Uhřice

č' '{483'12634sls800 je

veden u České

2011 cinil 191 924'72 Kč a
souhlasil se zůstatkem v hlavní knize Účetnjctví obce {úČet231 040}.
Stav těchto finanČních prnstředků odpovídal Částce ÚČtu 231 roavahy
obce k uvedenému datu'
spořitelr'ry v KroměříŽi. Stav úČtuk 31.

''|2.

Dohoda o hmotné
odpovědnosti

Ke kontrole byla pťedloženajedna Dohoda o hmotné odpovědnosti
za fÍnanČnÍhotovost v pokladně uzavřená nreai obci UhřÍce a účetní

Ěvidence majetku

Majetek obce je evidován poČ{taČověprŮgram€m firmy KEO Česká
Lípa a je roadělen v souladu se směrnicÍ o vedení úČetnictví,řesp' s
její částío evidenci majetku. Kontrole byla předloŽena hlavní Ůčetní
kniha a rozvaha, Ve ktelých jsotl zachyceny stavy a pohyby na
jednotlivých rnajetkových účtechi Účtech pohiedávek a závazků, ke
kten"im došlo v průběhu roku 2011.

obŮe, která obsahovala předepsané ná|eŽitosti.

soutadu

$

práVními předpisy'

K 31.

následující krátkodobé pohledávky;

12. 2Ů11 evidovala obec

. Ůčet 311 - odběratglé ve výši 7 246,- KČ (soupis neuhrazených

Íaktur - 2 faktury - je součástíinventarlzace účtu},

. účet314 -

Krátkodobé poskytnuté zálohy ve výši 32 655,- Kč
{zálohy na ptyn a na elektrickou energii)'
. *cet-sts _ Jiné pohledávky z hlavní činnosti ve výš 10 670,- Kč
vodni 8
{místnÍpoplatky - nedoplaiky aa popelnice 2 500,-Kč a za
170,- KČ},
. uČet 4s2 _'Poskytnuté návratně financní výpomoci d]ouhodobé ve
výši 12 600'- Kč {půjČkaMístni akČnískupině Hříběcí hory rra
ráalizaci projektu Po fcrmanských cestách a stezkách _ návratnost
nejpozději do 31 . 12.2a12),

. jiné pohledávky krátkodobého a dlouhodobého charakteru obec

neevidovala"

Ev*dence poplatků je vedena počítačově,a tQ dle Číselpopisných
jednotlivých domů a jednottivých jmen povinnýclr osob' Místní
poptatky-jsou vybírány do pokladny obce, předpis pohledávek k nim
byí provdaěn dle stařu k'l. 1' na počátku účetníhoobdobí. Výběr
*i*i*lor, poplatků se iídíobecní vyhláškou č. 112011, která je p|aJ1á
od 21 ' 2' 2a11, byla schválena zastupitelstvem obce dne 1 .2.2fr11
(zápis 5' bod Č' 5).
x át" 12.2011 byly evidovány n*doplatky za popelnice ve výŠi2
500,- KČ a za vodné ve výŠi8 170,- KČ.

předloŽené rozvahy obce k 31.
evidovala tyto krátkodobé závazky:

Z

12' 2a11 vyplývá, Že ohec

úČe{321 Dodavatelé ve výŠi278 600,- KČ isaupis faktur přehledně
uveden v knize došlých fakiur - 6 ks ťa)'

'

' ÚČet 331 Zaměstnanci ve výši 44 610,- Kč (mzdy za Xll/2011)'

B 506,- Kč
' Účet 336 Zúčtovánís institucemi $Z a ZP ve výši
1)'
Xll/201
za
pojištění
zaměstnancŮ
(zdravotnÍ a sociálni
. rcet 342 Jiné přímédaně ve výŠi2 713,- KČ{daň z příjmu

zaměstnanců za Xlll201

1 )"

Dlouhodobé závazky v uvedeném rocé obec nevykazuje,
DoruČenéi vydané faktury v roce 2B''l1 byly opatřeny pá*ita*ove
vyhotovenýrn likvidaČnímlístkem s uveden|rn předpisu faktur a

koneČnóho zaÚČtování ťaktur na jednotlivých syntetických a
analytických účtechúčetnictvíobce a číslemz knihy doŠlýchťaktu1
Fodpisy oprávněných osob {příkazce operace, hlavní *četní),
kterýmíjsou oveřeny proplácené ťaktury, obsahuje příslušnérazítko
s těmito náleŽítostmi.

sylo zjištěno, Že faktura ň.2011585 ze dne 31' 10' 2011 od

Nfiěsta

Morkovice, kter"á se týkala nákladů stavby cyklostezky Nezamyslice Morkovice (podle $mlouvy o sdruŽení za uČelem investičnívýstavby}
byla chybně zaÚČtována na položku 5321 {neinvestiČnítransfery
obcírn). ProtoŽe se jedná o investici mělo být úČtovánona investiČni
poloŽce'

sbec vedla měsíČněhlavní účetníknrihu dle

nabÍdky ÚČetního
prsgram KEo Česká Lípa. PředloŽená HUK sestavená k 31.12'2011
n},rcalrnrrgla nřrrr{bnc=né náleŤitnsŤi ť|le ttstanovení s 13 zákona o

výkaze zisku a ztrály za 1212Ú11'

Pozornost byla věnována majetkovým účtůmdtauhodobéhc
nehmotného a hmotného majetku s€ zaměřenírn na kgrekci
idooprávkovárlí) tohoto majetku. Kontrolou bylo zjištěno, že tento
majetek obce byl dooprávkován na základě přehledu dooprávkování
majetku k 31. 12.2011 - dle inventárních čísel.V materiálech
inventarizace majetku a závazků roku 20'11 byly doloŽeny
poČítaČCIVěZpraŮované Přehledy dooprávkování majetku k 31, 12,
2011 a rovněŽ je přiloŽen odpisový plán pro rok 20l2.
tnventurní soupis majetku a

závazků

K provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazkŮ *bce za
rok 201'1 byl vydán starostkou obce FřÍkaz č. 112011, ve kterim byla
jrnenována ÍnventarizaČnikomise' Kontrole by|y předloŽeny

inventurní souplsy majetku, pohledávek a závazků,.. které obsahují
předepsané náleŽitosti v souladu s vyhÍáŠkouMF Čn c. 270lŽaffi
sb. o inventarizaci majetku a závazků obce, Tyto soupisy
obsahovaly majetek evidovaný podle jednotÍivých tříd majetku a byly
řádne pndepsány jednotlivými Čieny Ínventarizačníkomise. RovněŽ
byl přiloŽen vyřazovací protokol majetku obce a přehled pťírůstkůa
Ůbytků r"najetku obce. TaktéŽ byla provedena a je doloŽena V

materiálech inventurních prací dokladová inventura ŮČtů'jejíŽ
kontrolou nebyÍy zjiŠtěny nedostatky'

Celkove zhodnoceni inventur za rok 2011 bude dle vyjádření účetní
obce provedeno nejbliŽším zasedánim zastupitelstva obce' O
provedené inventarizaci byla sepsán* lnventarizaČní zpráva za rok
2a11, kde byly uvedeny všechny zásadní skutečnosti vyplývajíci z
provedené inventury. Nlebyly zjištěny Žádné inventarizační rozdÍly
Kniha došlých faktur

obec vedla a předloŽila ke kontrole Knihu doŠlýchfaktur (ziivazků},
dl* nabídky firmy KEo Česká Lípa,
která byla vedena poČítaČov+Š

která obsahovala náleŽitosti dle ustanovení $ 13 zákgna o účetnictví,
K datu 31. 12.2011 bylo přijato 148 ks těchto faktur. Kontrolou této
knihy neby|o zjiŠtěno n*dostatkťt"

Kniha odeslaných faktur

Gbec rovněŽ vedla a předloŽila ke kontrole Knihu vydaných faktur
(pohledávek), která byfa vederra ruČně. PředtoŽená knih*
obsahovala náleŽitosti dle ustanovení s 13 zákona o úcetnictví, K
datu 31' 12. 2011 bylo vydáno 11 ks faktur a kontrolou nebylo

zjištěno nedostatků
lV]zdová agenda

Mzdovou agendu obce vykorrává úcetníobce poČítaČovýnr
programem KEo Ůeská Lípa, vČetně odvodů pojiŠtěnía odvodů

daně.

l-'lospodářka cbse Uhřice mĚla uzavřenou dohodu o provedení prá*e
na přísluŠnýkaiendářnÍ rok' Tato dohoda obsahovala potřebně
náleŽitcsti a je zaloŽena v dokumentech obce.

odměňováníčtenů
zastupitelstva

Z

předloŽených medových listů Čienůzastupítelstva obce bylo
zjiĚtěno, Že výše odměn byla projednána a schválena ustavujícím
zasedáním zastupitelstva qbce dne 10' 1 1 . 2010. Kontrolol"l
odměňování Členůzastupitelstva {starostka a místostarosta} nebyly
zjištěny nedostatky a veŠkerévyplacene odměny byly v souladu s
nařízením vlády Č' 375/2010 $b. o odrněnách za výkon funkce
čtenůmzastupitelstev, v ptatném znění'

výdajovýrn i doklady, kterě gbsahovaly předepsanó ná|eŽitosti vČetně

způsobu zaÚčtování a podpisů přísluŠnýchodpovědných osob. V
hodnoceném roce bylo zaevidováno 339 příjmů a výda.iů obce v
hotovosti. Fokladní výdaje by|y schvaIovány starostkou obce"
Náhodnou kontralou těchto dokladů nebylo zjištěno závad.

PokladnÍ kniha {deník)

Pokiadní kniha byla vedena poČítaČověi ruČně, kdy jednot*ivi
poktadní přljíny a výdaje byly z*znamenány dle data uskuteČnění
pŮkřadními
i:okladní opsrace' KaŽdý list pok}adní knihy byl zaloŽen s
doktady' Jednntlivé měsíčnístrany pokladního deníku je podepsán
ÚČetní obce' Kontrolou pokladního deníku nebyly zjištěny závady.

Fříloha rozvahy

Rozvaha

Úeetni závěrka k 31'1?'2011 byla doloŽena i předepsanou Přílohou,
která zachycovala majetek obce, krátkodobě a dlouhodobé závazky
obce, barrkovnÍ Úvěry a jine finanČnízávazky obce a doplňující
informace k ostatní úČetnÍmvýkazům. SoučástíPřílohy byl také
podrobný rozpis staveb a pozemků.
31.12.ŽŮ11 sestavila obec Rozvahu jako souČást řádné Ůčetní
závěrky k tomuto datu. Kontrolou předloŽené Rozvahy ze dne 6. 2.
2012 bylo zjiŠtěno, Že obsahovala všechny před_epsané náleŽitosti a
byla sestavéna dle nabídky účetníhoprogramu KEo Česká l-ípa'

K

souvislosti s pĚechodem na navý způsob učtováníobce byla
provedena tzv"korekce {dooprávkování) dtouhodobého nnajetku

V

bnce. Tím doŠlo k jednor"ázovému odpisu (sniŽeni) stálých aktiv obce
o celkovou cástku 3 381 224,64 KČ.
Aktiva celkem ve výŠi17 Ž28 s85,81 KČ se rovnala pasivům celkemNebyly zjiŠtěny nedostatky.
Účetní deník
Účetni daklad

Úetový rozvrh

ÚČetnídenik j* veden podle s 13 z*kona
uČetníctví,ve znění pozdějších předpisů'

c.

563/1991

sb'

CI

PředloŽené úČetnidoktady obsahovaly předepsané náleŽitosti dle $
11 zákcna a účetnictví,obsahovaly zpŮsob zaÚČtování a podpisy
odpovědných pracovníků obce ve srnyslu zákona č.320/2001 sb, o
ŤinanČníkontrole, v platnÉm znění-

uctovy rozvrh obce pra rok 2011 byl veden podle $ 14 zákona

563/1991 Sb. o účetni*tví,.vplatném znění, a obsahuje předepsané
sestavy v Členění$U,
náleŽitosti. Byl sestaven pomocí počítaČové
AU a popis příslušnéhoÚčtu' Nebyly shledánv nedostatky-

Upomínka k pohledávce a
závazku

K vymáhání pohtedávky obce (dluŽná částka za pcplatek za vodu)
byl zaŽádán Exekutorský úřad v KrorněříŽi. Tento dluh je vynráhán
podle písemného Návrhu na nařízení exekuce ze dne g' 12" 20'11'

Výkaz pro hodnocení plněnÍ

Konirolou uvedených Údajů v Ůcetním výkaze Fin 2-12 M, který by|
5estaven k 3'l. 12' 2011 bylo zjiĚtěno, Že skutečnécelkové příjmy po
konsolidaci obce dosáhly výŠe2 3s4 5*3,12 Kč, coŽ bylo 1a3,42olo
rozpočtu upraveného. Daňové příjmy činily 1 633 94s,04 KČ {100'0CI
% uR). Nedaňové přumy čirrily 369 793,08 Kč (gg,s7 % l"}R). Byly
tvořeny přijmy z pronájmu poaemkŮ v cástce '11s 496'_ Kc, přt1my z
úhrad dobývacího pro$tŮru a Z Vydobytých nerŮstů ve výši 30 934'KČ, příjmy z pitné Vody Ve výši 11CI 602,- Kč a ostatními niŽŠíriri

rozpočtu

přÍjmy.

prodej pozernku ve vlastnictví obce.

Ce|kove výdaje obce po konsolidaci činily 2 585 7s,28 Kč (9s'78 %
UR). EěŽné výdaje byly čerpány Částkou 2 385 79s,28 Kč (95'44 %
UR) a kapitálové výdaje v hodnotě 200 000,- KČ (100,00 % UR)'
Tyto kapitálové výdaje jsou sloŽeny vynaloŽených finančních
prostředků ve výši 200 000'- KČ na rekonstrukci *l*ktroinsta|ace v
rreinvesticnI výdaje byly
UhřÍcÍch. VyŠší
budově školy
prcfinancované na opravu mÍstni konrunikace v hod*otě 68 023,- Kč
a rla opravy a udrŽování kulturních památek ve výši 181 50s,_ KČ'
Dále byta Ťinancována kaŽdodenní činnost obge těntito běŽnými
výdaji.

z

v

K 3'1' 12. 2Ů11 skonňilo hospodařen{ obce Uhťice záporným saldem
príjr"nů a výdajů po konsalidacive výši ?31 ?93,1s KČ.
Výkaz zisku a ztráty

Darovací smlouvy

Jako součást úČetnízávěrky k 31 12.20'Í1 byl ke kontrole předloŽen
výkaz zisku a ztráty obce Uhřice' Kontrolou ťrdajů uvedených v tomto
výkaze bylo zjištěno, že výnosy obce V hlavní činnosti celkem
dosáhly 2 356 971,12 Kč a náklady celkern Částku 2273 702,98 KČ.
Výsledek hospodaření po zdanění za rok 2011 cinil 83 268'14 Kč a
byl shodný s údajem v rozvaze obce na syntetickém Účtu 493'
kontrolované období obgc |.']hřice na základě usnesení
zastupitelstva obce c' 7/3/2011 ze dne 27. 4.2011 poskytla finanČní
dar ve výŠi1 400,- Kč MA$ Hříbecíhory se sídlem ve Zdounkách k
vyuŽití pro ŮČely financování projektu Po ťormanských cestách xři:em kráŽem Moštěnkou a t-{říběcími horanni . By{a předloŽena
darovacÍ smlouva, která obsahovala náleŽitosti d}e příslušných

V

platných předpÍsů.

Dohody o pracovní Činnosti

o

pracovní činnosti jsou obnovovány vŽdy k '
příslr.lŠnéhoiotu (práce spojené s vodovodem obce, Úklid oÚ

Dohody

1.

1.

atd.}

Tyto dohod jsou uzavťeny písemrrě a obsahují potťebné ná|eŽitosti
Dohody o provedenÍ práee

uzavřeÍa 10 dohod s provedení práce k
vykonávání rŮzných Činnostípro potřeby obce {ÚdrŽba a opravy

Za rok 2011 obec

budovy obecnílro úřadu' úČetnictvíobce atd.}. Uzavřer'lé dohody jsoui
vyhotoveny pÍsemně a obsahují poŽadované náleŽitosti.

Jakc rrelnvestičníůčelovádotace byla gbcÍ zaslána na základě
$mfouvy a dalšímateri*ly k
poskytnutým účelovýmdotacím Rozhodnutí Mr ČR ze dne B' 3' 2011 dotace určená na úhradr'r
výda'iů spojených s přípravaul a provedením sČítánílidu, dornů a bytů
V rcc€ 2011 Ve výši 1 063,- Kč. Finančníprostředky nebyly
vyčerpány na stanovený ÚČel a by[y vráceny dne 13.2.zaQ na ÚČet
Krajského *řadu ve člíně.
Obec Uhřice měla uzavřerru dohody o vytvoření pracovních míst V
rámci veřejně prospěŠnýchprací a poskytnutí příspěvku a
spolufinancovaného ze sR a E$F. Jednalo se o dahody č' Kl\ilA-V4612011 ze dne 7.3.2011 a c. KMA-VL-126/2011 ze dne 24.fi'
?s'l1 uzavřené na obdgbí od 1'4.2011 do 31'10.2011, resp' od
1'11'2CI11 do 29.2'2012, kdy byla vytvořeng 3 pracovní místa.
Za rok 2011 obdrŽe*a obec na výše uvedeni pracovní příleŽitosti 171
0s0,_ KČ. Fříjem a výdaje finančníchprostředků od úřadu práce byly
řádně oznaČeny r3čelovými znaky 13101 a 13234.

*bci Uhřice bvla noskvtnuta Ministerstvem kultury ČR na

aáktradě

SR ve výŠi118000,- KČ. Z předloŽených dokladů vyplývá, že dotaae
byla vyČerpána na stanovený účel.V úČetnictvíobce jsau příjem a
výdaje oznaieny účelovýnrznakem 34ŮŮ2.
smlouvy a dalŠimateriály k
přijatým úČelovýmdotacím

obcí Uhřice

Smlouvy nájemnÍ

V

Smlouvy o dílo

Za kontrolované období byly ze strany obce Uhřice uzavřeny

byl v hodnoceném roce poskytnut příspěvek na činnost
Mysliveckému sdruŽení Prasklice ve výŠi5 000,- Kč. Kontrola
čcrpánítohoto příspěvku bude provedena do konce března 2a1?.

hodnocenérn roce nebyla uzavřena Žádná nájemni srnlouva ze
strany obce Uhřice'
2

$mlouvy o dílo s dodavateli realizace těchto prací:
. dne 3. 5. 2011 na akci ''Resturování sochy sv. Anny v Uhřicích'' s
firrnou MgA' Jakub Gajda, Ph.s., akademický sochař a restaurátor,
Ostrava
' dne 26.9, 2011 na akci "Zhoiovení rekonstrukce elektrgirrstalace v
budově Školyv Uhřicích'' s firmou VÍtězslav Štětina,Morkovice Slížany.

smlouvy o dílo byly uzavřeny písemně a obsahovaly náležitosti dle
obchodního zákoníku' v platnérn znění.
$mlouvy o převodu majetku
(koupě, prodej, směna, převod}

obec Uhřice uzavťela následujícÍ smlouvy na prodej rnajetku ze
svého vtastnictví:
- s p. V. Kroupou - důrn Č.p' 35' Kupní smlouva ze dne 9'5.2011,

právní Účlnky vkladu vznikly ke dni 8'6.2011, a vklad práva zapsán v
katastru nemovitostí dne'Í6'6. 2011. Kupní cena byla dohodnuta ve
výšÍ600,- Kč. Prodej byl schválen eastupitelstvern obce dne 23' 3'
2Ů11 a záměr ptodeje by| vyvěŠen na úředních deskách obce ve
dnech 28.2.2011 - 15.3.3011.

s manŽeli Novotnými - dům Č.p' 77' .Byl proveden doplatek kupní
ceny pozemku dle smlouvy 0 budottcí kupni smlouvě ze dne
*

20.12.20Ů7 ve výŠi1,- Kč'

Srnlouvy o půjČce

Drre 1g' 8, 201 1 byla uzavřena smlouva o půjČcemezi obcí Uhřice n
í'llA$ Hríběcíhory Zdcunky na Částku 12 600,- Kč na realizaci
prcjektu "Fo formanských c*stách a stezkách - kříŽem kráŽem
Moštěnkou a Hříběcírni horÉmi.'' PůjČkaje sp|atná nejpozdejí dc 31.
12' ?Ú12' $mlouva je uzavřena pfsemně a obsahuje potřebne
náleŽitosti

Smlouvy o sdruŽených
prostředcích

obec uzavřela Smlouvu o sdruŽení ŤinanČníchprostředkŮ za Účelem
investičnívýstavby ''Vybudování stavy - cyklostezky na opuštěném
dráŽním tělěse Nezarnyslice - Morkovice' Uvedená smlouva ze dne
12. 7. 2Ů11 obsahuje práva povinnosti jednotlivých ÚČastníků
srnlouvy. Smlouva byla schválena obecním zastupitelstvem dle
usnesení zápisu sl4/201 1 ze dne 18' 5' 201

smlouvy o věcných břemenech

1

.

V roce 2011 byly uzavřeny 3

s*r}ouvy o budoucí smlouvě o zřízení
práva odpovídajícíhověgnérnu břemeni. Byly řádne projednany a
schváleny obecn ím zastupitelstvem.

Zveřejněné záměry o nakládání obec Uhřice V období roku 2a11 dávala na vědomí záměr o
nakládání s ma'letkem obce lstátu ťormou vyvěĚení na Úřední desce
s majetkem
obce na Úřední desce elektronické" Namátkove by|y ověřeny
některé zveřoíněné zár'rrěrv o nakládání s maietkem obce' nebvlv

i

Dokumentace k vere'1ným
zakázkám

V

roce 2011 nebylo dle vyjádření starostky prováděno Žádné
výběrovó řízení ve smyslu zákona č. 137/20s6 sb' o veřejných
zakázkách, v plai*érn znění.

Vnltřní piedpis a směrnice

Pro vedení Účetnictvícbce je platná Vnitroorganizační směrnice pro
veďení účetnictvíobce Uhřice. Je sestavena podte platných ÚČetních
pťedpisŮ a postihuje věechny oblasti úČetnictvíobce. Je zaloŽena v
platr'rých dckunrentech obce'

Výsledky externích kontrol

V roce 2011 'byty provedeny tyto uvede*ó externí kontroly obce:
Dne '|' 3" Ž011 provedla Okresnl správa sgciálního zabezpečenív
KroměříŽi kontrclu pojistného a plneni úkolův nemocenském
pojištění a dŮchodovém pnjiŠtrĎní'Kcntrolou za období od 1. 4' 2008
do 31. 12.2CI1Ů - nebyly zjištěny nedostatky"

Dne 16. 2. 2011 byla provedena Úřadem práce V

KromeříŽi
prostředky
v rámci
veřej*osprávní kontrola hospodaření s veře.inými
vytvoření pracovních příleŽitostí u VFF. Kontrola byla provedena za
období od 1. 3' 201Ů do 31 . 12' 2Ú10 a kontrolou nebyly ejištěny
nedostatky"

Zápisy z jed*ání zasiupítelstva
včetně usnesenÍ

2011 se uskutečnila dvanáct (zápisy Ze Ža$edání č. 4 _
15132011) zasedání zastupitelstva obce Uhřice" Ůbsah jednání a
schva}avání byl v kompetenci zastupitelstva a vycházel ze zákona o
obcích a dalšíchsouvísejicích právních pťedpisů.Usneseníz jednánť
zastupitelstva jsou společně s přísluŠnýmir'nateriály k jednotlivým

V roce

bodům přehledně zaloŽeny'

s.

řjištění e přezkournání

B' í. FřegÍ1o u ma n é př eďměťy, y nlcftž nebyíy naíeeeny chjtby ař?i řřeďosťaťky
Předmět Zákan č" 42aftŮ04 sb" $ 2 odst. 1 písm. a) plnění přr1nnů a výdajů roapočtu vČetně
peněŽních operací, týkajícíchse rozpočtových prostředků
Přednrět: Zákon č' 42ŮÍ2ga4 sb. $ 2 odst. 1 písm. b) finanČníoperace, týkajícíse tvorby a pouŽití
peněŽních Ťondů

Předměť Zákon Č.42CI/2004 sb' $ 2 odst. 1 pÍsm' c} náklady a výnosy podnikatelskÓ Činnosti

územního celku

Předmet Zákon č' 420/2004 sb. $ 2 odst. 1 pÍsm' d) peněŽní operace, týkajícíse adruŽených
prostředků vynakládaných na zákledě smlouvy mezi dvěma a vÍce územnímicelky, anebo na
základě smlouvy s jinými právnickýrni nebo fyzickými osobami
Předmět: Zákon Č'420/2004 Sb. $ 2 odst' 1 písm' e) flnanČníoperace, týkajícíse cizích zdr{ů ve
smyslu právních předpisů o úČetnictví
Předmět: Zákon č' 420Í2a0"4 Sb. $ 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostťedky
poskytnutými z Národního fondu a s datšírrriprostředky ze zahraniĎí poskytnutými na zákíadě
mezinárodnÍch smluv
Předrnět; Zákon č' 42CI/2004 sb' $ 2 odst. 1 písrn. g} vyúČtov*nía vypořádiání finančních vztahů ke
státnímu roxpočiu, k r*zpočtůmkrajů, k rozpoČtůmobcí, k jinýrn rozpoČtům,ke státním fondůrn a k
dalšímosobám
Předměť Zákon Č, 420/2004 sb' $ 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem Ve
vfastnictví úzernního ce{ku
FředměL Zákon č' 42aÍ2a}4 $b. $ 2 odst. 2 písm" b) nak|ádání a hospodařeni s majetkem siátu, s
nímŽ hospodaří Územní celek
Předměil Zákon č.420Í2aÚ4 $b' $ 2 odst 2 pism. c)zadávání a uskuteČňování veřejnýcht zakázek,

Předrně| Zákon Č'42012004 Sb. $ 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a zěwazků a nakládání s nirni
PředměL Zákon č' 420/2CI04 sb' $ 3 odst. 2 písm. e} ruČeníza závazky fyzÍckých a právnických
osob
Předmět: Zákon č. 420/2ss4 sb. $ 2 odst. 2 pism' f) zastavování movitých a nemovitých vócí ve
prospěch třetích osob
Předrrrěť Zákon č' 42al2a04 sb. $ ? odst" 2 písm. g} zřizovaní věcných břernen k majetku
územníhocetku

B. Jí. FťJ přezknumání
&yíy Ejíšťěn1r chyby a neďosťaťky, Jrferé nerrr*;í eáya,řnosť neďosťaťkEi tlyedenýcň v $
gákone č. 428/200iE Sb. poď písme*em cJ"

ís oďsť. s

Předměť Zákon č' 420/2004 sb' $ 2 odst. 2 písm" h} úcetnictvívedené *zemním celkem
Právni předpis: VyhláŠka č' 3Ž3/2002 sb', o rozpočtovéskladbě, ve znrénípozdějšíchpředpisů
- {/zemní cetek neďoďržel třÍděnÍpoďe rozpočť*vésítlxďŮy" N*správně zaúčtovaná
$
částka za stavbu cyklostezky Nezamyslice - Morkovice {pon'rěrná cást výdajŮ}. Bylo *Čtováno na
poloŽce 53Ž1, mělo být účtovánona ínvestiČnípoloŽce.

2

Závěr
C" í. oďsťraňoyání

rřlyl

a meďosťaťkd'

fr íj' Pň přezkoumánÍ fiospoďaře*í obce {lřrříce za raft 28't1

byÍy zjÍštěny chybya neďosřaťky, kťeJ.énema3ízátlaĚnosť neďosťafkri' uvedených pod pÍsn:.
cJ f$ í0 oďsť. 3 písm. b) zákona č. 420les04 sb.J"

c. fÍí.ňÍeĎyía x1ršÍěna rÍzika ď/e $ f0 oďsť. 4 písm. aJ e;t&ona č" 42#/28sd ss.

C' fl/' Přr přezko umánÍ ftospoďaření obce Uřlřjce za rsk 38ŤŤ
Byty zjÍŠtěny'dle$ 10 odst" 4 písm' b) následující ukazate}e:

a) podíl pohledávek na rozpoČtu r"lzemního *elku
b) podíl závazků na rozpoČtu Ůzemního celku
c} podíÍaastavenéhoma.ietku na celkovém majetku Úzernního celku

x,30 %

Ť4'?$ %

s%

,{

lng. Jaroslav Gísař
kontrolor pověřený řízenín přezkoumání

lr?"

/

fl

podpr's

Miroslava Bartošíková starostka obce Uhřice prohÍašuje, Že v kontrolovanim období územní
celek nehospodařil s majetkem státu, neruČil svým rnajetkem za závazky fyzických a právnických
osob, nezastavil movitý a nemovitý nnajetek, neuzavřel kupní smlouvu o kor.rpi. smĚnnou smlouvu a
srnfCIUvt} o výpůjČcetýkajícíse nemovitého rnajetku, smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru, smlouvu
o poskytnutí dotace, smlouvu o převzetí dluhu nebo rrrČitelskéhozávazku, srnlouvu o přistoupení

k závaxku, nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskuteČnÍř majetkove vklady, neuskuteČnil
veřejntá zakázky malého rozsahu (s 12 odst. 3 zákpna č' 137/20ss $b.i"

Mircs|ava BartoŠíková,starostka obce Uhřice, *e dnem seznárnení s návrhem zprávy vzdal
moŽnosti podat k návrhu zprávy písem*éstanovisko do 30- ti pracovních dnŮ od předání návrhu
zprávy a poŽádal o předání konečnéhoz*ění zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření územního
celku za ŮČelem jejího projednání při schvaiování závereČnéhoúČtu'

Návrh zprávy převzal a s obsahem byl seznámen dne 29'2'2012

_ť'

Miroslava Bartošíkovái .';
starostka

1
1

/ý'lt/L4'/ť-.éLl:'u
podpt's

x obdrŽÍ: obec Uhřice
x obdrŽí: Krajský úřad Zlínskěho kraje, odbor Kancelář ředitele, oddelení kontrolní

Pounárnka:
Územní celek je ve srnyslu ustanovenÍ$ 13 odst. 1 písm" b) zákona Č.420/2004 sb., povinen
přijmout opatření k rrápravě chyb a rtedostatků tlvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání
hospodaření a podat o tom píseml'lou informaci a to nejpoedě.li do 15 dnů po projednání této zprávy
spolu se eávěrečným ťrčtemv orgánech územníhocelku.

