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Přezkoumané písemnosti

Druh písemnostl
Návrh rozpočtu

Popis písemnosti
Rozpočet obce Uhřice, navrŽený pro rok 2012 byl zpracován a

předloŽen občanůmobce k připomínkování ve znění vyhláŠky č.
32312002 Sb. o rozpočtovéskladbě v p|atném znění' Příjmy a výóaje
tohoto navrhovaného rozpočtu byly členěny dle jednotliúych poioŽék
a paragrafů citované vyhláŠky s uvedením konkretnívýšéplánované

finanční částky.

Tento navrhovaný rozpoČet byl předloŽen zastupitelstvu obce, byl
řádně zveřejněn na úřednídesce obce a také v eiektronické podobě
způsobem umoŽňujícím dálkový přístup ve dnech 4. 12.2o1i azzz'
12' 2011. Tato skutečnost byla ověřena na elektronické desce obce
a termín vyvěšení byl uveden na dokumentu ''Návrh rozpočtu'''
Rozpočtová opatření

V

průběhu roku 2012 zastupitelstvo obce Uhřice projednalo a

schválilo Šest rozpočtových opatření schváleného rozpočíu. Byly to
tyto změny rozpočtu:

-

rozpočtová změna

č. 1 byla projednána a schválena

obecnÍm

zastupitelstvem dne 12.3' 2012 ( usnesenízastupitelstva č. 18, bod
il/5)

Změnou č. 1 na straně příjmůbyl schválený rozpočet zvýŠenna
poloŽce 4112 o přijatý neinvestičnítransfer ze šR v ramcl sov
o 60 000,- Kč' . Výdaje rozpočtu se zvýŠilyv souvislosti s přijatou
dotací na $ 6409 ostatníčinnosti a byla převedena částka 27Bóoo,z $ 363'l (Komunální sluŽby územnírozvoj) na $ 617'l (Činnost
mistnÍ správy) a dalŠÍdrobnévýdaje. Příjmy a výdaje se zvýŠily
o 60 000,- Kč a ke změně financování nedoŠlo.

- rozpočtová změna č' 2 byla projednána a schválena obecním
zastupitelstvem dne 24. 5. 2012 (usnesení zastupitelstva č. 20, bod
il/9)

Změnou č. 2 na straně příjmů byl schválený rozpočet upraven
převedením nízkých finančníchčástek mezi výdajovými poloŽkami
někteých paragrafů rozpočtu. Výdaje rozpočtu se ňezvýŠily a ke
změně financování rovněŽ nedoŠlo.
_ rozpočtová změna č. 3'byla projednána a schválena
obecním
zastupitelstvem dne 24. 8. 2012 (usnesení zastupitelstva č. 22, bod
il/3)

Změnou Č' 3 na straně příjmů byl schválený rozpočet příjmů zvýšen

mj' o 63 000,_ Kč na poloŽce 1340 Poplatky za provóz systému

shromaŽd'ování, sběru, přepravy, na poloŽce +ttd ostatní neinv'
transfery ze SR (dotace MK ČRna zrestaurování sochy sv. Jana
Nepomuckého) a o dalŠídrobně přljmy. Na straně výdajů se zvýŠily
poloŽky rozpočtu' např. opravy a udrŽování par' 3326
1oprava sobny)
a dalŠídrobnévýdaje. Příjmy a výdaje se zvýŠily o 133 600,- Kč a ke
změně financován í nedoŠlo.

- rozpočtová změna č' 4 byla pro1ednána a schválena obecním
zastupitelstvem dne 24. 10.20'12 (usnesenízastupitelstva č' 24, bod
il/3)

Změnou č,. 4 na straně příjmů došlo ke zvýŠenírozpočtu na poloŽce
41'11 Neinv' přijaté transfery z VPS SR o 23 2oo,- Kč (doiace na

volby

do

krajských zastupitelstev)' Výdaje by|y zvýŠenyna

poloŽkách, které souvisely s přijatou dotací a byla provedena Úprava
výdajových poloŽek dle aktuálních potřeb obce. Příjmy a výdaje se
zvýŠilyo 23 200,- Kč a ke změně financování nedošlo'

- rozpočtová zména č. 5 byla projednána a schválena obecním
zastupitelstvem dne 13. 12. 20'l2 (usnesení zastupitelstva č' 25,
bod ll/2).

Změnou č. 5 byl rozpoČet zvýšen o dotaci od Úradu práce na VPP ve
výši 33 000,- KČ, o vratku půjčkyod MAS Hříběcí hory Zdounky v
částce 12 600,- Kč, dalŠíÚpravy (zvýšení i sníŽení)daňových příjmů

a o dalŠíniŽŠípříjmy. Příjmy byly zvýšeny o 43 600'- Kč. Na

výdajových poloŽkách došlo k Úpravám v částce 43 600'- Kč, které
souvisely s přijatými finančnÍmi prostředky a ke zvýšenínebo snÍŽení
výdajŮ podle skutečnosti 2012.

- rozpočtová změna č' 6' byla provedena na základě zmocnění oZ
starostkou obce (usnesenÍ zastupitelstva č' 25, bod V/1)' kdy byla

provedena konečná Úprava rozpočtu d|e skutečnosti (projednáno a
schváleno zasedáním oZ dne 7.2.2013, usnesení č' 2612013, bod
lll/1). Byla provedena Úprava rozpočtu na jeho konečnéznění pro
rok 2012' Příjmy a výdaje se zvýŠily o 144 200'- Kč a ke změně
financování nedoŠlo.

o 404 600'- Kč a výdaje
rozpočtu roku 2012 o částku 404 600'- Kč. Současně ke změně
financování rozpočtu nedoŠlo.
Celkově byly zvýŠenypřljmy rozpoČtu 2012

Rozpočtový výhled

Rozpočtový výhled obce Uhřice byl sestaven dle ustanovení $ 2 a 3
zákona č' 25012000 Sb., v platném znění' na období let2012 - 2016
schválený zastupitelstvem obce dne 27. 12.2010 (Zápis č. 312010)'
Tento předloŽený dokument byl schválen v členěnína daňové a
nedaňové přUmy. Výdaje byly Členěny na běŽné a kapitálové výdaje"

Schválený rozpočet

Zastupitelstvo obce Uhřice navrŽený rozpočet pro rok 2012
projednalo a schválilo usnesením zastupitelstva ze dne 21. 12' 2011
v bodě č. 9 usnesení č. 1412011. Příjmy rozpočtu byly schváleny ve
výši 1 942 200'- KČ a na výdaje rozpočtu v částce 2 092 200,- Kč.
Tento rozpočet byl sestaven jako schodkový, přiČemŽ tento schodek
rozpoČtu činil 150 000,- KČ a byl kryt zůstatkem finančních
prostředků běŽného ÚČtu k 31.12.2011 (ověřeno na rozvahu obce k
tomuto datu a na zůstatek ÚČtu 231 040 HÚK obce). Schválený
rozpočet by| neprodleně rozepsán v podrobném členěnína
jednotlivé příjmové a výdajové poloŽky a byl uveden ve sloupci l
Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu (Fin 2 -12 M).

Závěrečný Účet

Závěrečný Účet obce Uhřice za rok 2O11 byl projednán a schválen
zastupitelstvem obce na jeho zasedání dne 13. 6.2012 usnesením
č. 2112012, bod č. 4- Byl uzavřen vyjádřením souhlasu s
celorocním hospodařenÍm obce, a to bez výhrad. Byl zpracován v
souladu s ustanovením $ 17 zákona č.25012000 Sb', v platném
znění a zahrnoval svým obsahem veŠkeréstránky hospodaření obce
za uvedený rok. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
za rok2011 byla součástí závěrečného účtupři jeho projednávání v

ll

zastupitelstvu obce.

Návrh závěrečného účtu,vČetně zprávy o přezkoumánÍ hospodařenÍ
obce Uhřice za rok2011, byl zveřejněn na Úřední desce obce a v
elektronické podobě způsobem umoŽňujícímdálkový přístup ve
dnech 25. 5' 2012 až 12' 6. 2012 (doloŽeno uvedeným zápisem na
závěrečném účtua byla provedena kontrola elektronické Úřední

desky).

Bankovnívýpis

BěŽný účetobce Uhřice

č. 1483126349/0800 je veden u

České

spořitelny v KroměříŽi. Stav Účtu k31.12.2012 činn 361 4o9,09 Kč

(dle výpisu A 57, str. 1l2) a souhlasil se zůstatkem v hlavní knize
účetnictvíobce (Účet 231 040)' Stav těchto finančníchprostředků
odpovídal částce účtu231rozvahy obce k uvedenému datu.
Dohoda o hmotné
odpovědnosti

Ke kontrole byla předloŽena jedna Dohoda o hmotné odpovědnosti
za finančníhotovost v pokladně uzavřená mezi obcí Uhřióe a Účetní
obce a obsahovala předepsané náleŽitosti podle platného právního
předpisu (Zákoník práce).

Evidence majetku

Majetek obce je evidován počítačověprogramem firmy KEo Česká
Lípa a je rozdělen v souladu s vnitroorganizační směinicí k vedení
účetnictví,resp. S její částílll o evidenci majetku. Kontrole byla
předloŽena hlavní účetníkniha a rozvaha, ve kteých jsou zachyceny

stavy

a

pohyby na jednotlivých majetkovýciL účtechi účtech

pohledávek a závazkŮ, ke kte4i m doŠlov průběhu roku 2012.
Evidence pohledávek

obec Uhřice řádně e.vidovala své jednotlivé krátkodobé pohledávky v
souladu s právnÍmi předpisy' K 31. 12. 2012 evidovala obec
následující krátkodobé pohledávky v celkové částce 65 580'- Kč:

. Účet 311 - odběratelé ve výši 6 957,- Kč (nájemné prodejny a
EKo-KoM Praha),
. účet314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy ve výŠi44 235,- Kč

dluŽná částka od firmy

(zálohy na plyn, elektrickou energii azáloha na nákup nových knih),
. úČet315 - Jiné pohledávky zhlavní činnosti ve výši t+ gag,- xe
(neuhrazené mÍstnípoplatky za komunální odpad ve výši 2 30o,- Kč
a za vodné v částce 12 0B8,- Kč ).

Jiné pohledávky krátkodobého a dlouhodobého charakteru obec
neevidovala.

Evidence poplatků

Evidence místníchpoplatků (poplatky za popelnice, za odběr pitné

vody atd') je vedena počítaČově,a to dle číselpopisných jednotlivých
domů a jednotlivých jmen povinných osob. Místni póplatky jšou
vybírány do pokladny obce, předpis pohledávek k nim byl prováděn

dle stavu

k 1. 1. na

počátku Účetního období. Výbér místních

poplatků se řídíobecnívyhláškou č. 1l2o1'1, která.le ptatna od 21.2'
2011, byla schvá|ena zastqpitelstvem obce dne 1' 2.2011 (zápis 5,

bod č. 5)' Dne 13' 12. 2012 bylo přijato zastupitelstvem'obce

usnesení č. 2512012, bod ll/3, podle kterého byla schválena obecně
závazná vyhláška č' 112012, která s platností očt t. t . 2013 stanovuje
novou výŠimístnÍch poplatků za provoz systému shromaŽd'ováňí,
sběru, třídění,využívánía odstraňování komunálních odpadů.

K 31. 12. 2012 byly evidovány nedoplatky za odpady ve výši 2 3oo,za vodné ve výŠi12 0B8,- Kč. Byly předloŽený vyzvý x úhradě
těchto místníchpoplatků např. ze dne 7. 5.2012'
Kč, a

Evidence závazkŮ

Z

předložené rozvahy obce k 31. 12. 2012 vyplývá, Že obec
evidovala tyto krátkodobé závazky v celkové výši 85 920,- Kč takto:
Zaměstnancive výŠi16 47B,- Kč (mzdy zaXllt2O12),
institucemi SZ a ZP ve výŠi2 356,- Kč
(zdravotnÍ a sociální pojiŠtěnízaměstnancŮ za Xlll2Oi2),
. účet342 Jiné přímédaně ve výši 2 706,- Kč (daň z příjmu
zaměstnancŮ za Xlll2012),
. účet331

. účet336 ZÚčtování s

'

Účet 374 Krátkodobé zálohy na transfery ve výŠi23 200,- KČ

(dotace na volby do krajských zastupitelstev),
. Účet 3B9 Dohadné účtypasivníve výŠi41 180'- Kč.

Dlouhodobé závazky v uvedeném roce obec nevykazovala.

Jiné závazky krátkodobého nebo dlouhodobého charakteru obec

neevidovala.
Faktura

Přijaté i vydané faktury V roce 2012 byly opatřeny počítačově
vyhotoveným likvidačním lÍstkem, které obsahovaly mj' čísloKDF,
předpis ÚčtovánÍfaktury, zaÚčtovánÍ platby faktury a dalŠínáleŽitosti"
Podpisy oprávněných osob (příkazce operace, hlavní Účetní) byly
uvedeny v razítku o likvidaci faktury. U bankovního účtubyl taktéŽ

doloŽen doklad o zaúčtovánífaktury dle rozpočtovéskladby.
Kontrolou těchto dokladů č. 12050 - 12130 nebyly zjiŠtěny
nedostatky.

HlavnÍ kniha

obec vedla hlavní Účetní knihu dle nabídky Účetního program KEo
Česká Lípa' PředloŽená HUK sestavená k31.12.2012 obsahovala
předepsané náleŽitosti dle ustanovení $ 13 zákona o účetnictví.
Konečnéstavy odpovÍdaly zůstatkŮm v rozvaze a Ve výkaze zisku a
ztráty za 1212012.

lnventurní soupis majetku a

K provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazkťl za rok
2012 byl vydán Plán inventur na rok 2012 ze dne '10. 12' 2012
(schváleno jednáním oZ dne 13. 12. 2012 - usnesení č. l/5). Tento
plán obsahoval jmenování tří inventarizačníchkomisÍ, podpisové
vzory členůkomisí a harmonogram inventarizačních prací.
Provedení inventarizačníprací se řídilo Směrnicí o inventarizaci'

závazkŮ

která je v platnosti od 1.

1

1. 2011.

Kontrole byly předloŽeny inventurní soupisy majetku, pohledávek a

závazkŮ, které obsahují předepsané náleŽitosti (inventarizační
soupisy poloŽek, inventurní seznamy podle útvarůa umístění a
podle SU a AU, podpisy členůkomisíatd.) a rovněŽ byla předloŽena

dokladová inventura jednotlivých Účtů.Kontrole byla taktéŽ
přeloŽena lnventarizačnÍzpráva, která v plném rozsahu zhodnotila
průběh inventarizace. Vyřazení majetku v hodnoceném období
nebylo provedeno. Bylo konstatováno, Že nebyly zjiŠtěnyžádné
rozdíly' Celkové vyhodnocení inventur za rok 2012 bylo provedeno
zasedáním obecního zastupitelstva dne 7. 2.2013.
Kniha doŠlých faktur

obec vedla a předloŽila ke kontrole Knihu došlých faktur (závazkŮ),
která byla vedena počítačověprogramem firmy KEo Česká Lípa.
PředloŽená kniha obsahovala náleŽitosti dle ustanovení $ 13 zákona
o Účetnictví a k datu 31. 12' 2012 bylo přijato 144 ks těchto faktur.
Bylo zjiŠtěno, Že vŠechny dodavatelské faktury byly k 31.12' 2012
byly uhrazeny (ověřeno na rozvahu obce, úČet321 Dodavatelé).

Kniha odeslaných faktur

RovněŽ byla obcÍ vedena

a

kontrole předloŽena Kniha vydaných

faktur (poh|edávek)' která byla vedena uvedeným

účetním
programem. PředloŽená kniha obsahovala náleŽitosti dle ustanovenÍ
$ 13 zákona o účetnictvÍ,K datu 31. 12" 2012 bylo vydáno 10 ks

faktur (ověřeno

v

KVF zaevidovánÍ

2 ks

uvedenému datu neuhrazeny - 6 957'- Kč).

faktur, které byly k

t

Mzdová agenda

Mzdovou agendu obce vykonává ÚčetnÍ obce počítačovým
programem KEo Česká Lípa, včetně odvodů pojištěnía odvodů

daně.

Hospodářka obce Uhřice měla uzavřenu písemně dohodu o
provedení práce ze dne 1. 1' 2012. Tato dohoda obsahovala
potřebné náleŽitosti a je zaloŽena v dokumentech obce.

Z

odměňováníčlenů

předloŽených mzdových listů členůzastupitelstva obce bylo
a schválena ustavujícím
zasedánÍm zastupitelstva obce dne'10. 11. 2010' Kontrolou
odměňovánÍ členůzastupitelstva (starostka a místostarosta) nebyly
zjiŠtěny nedostatky a veŠkerévyplacené odměny byly v souladu s
nařízením vlády č. 37512010 Sb. o odměnách za výkon funkce
členůmzastupitelstev, v platném znění'

Pokladnídoklad

Příjmy a výdaje v hotovosti za rok 2012 byly doloŽeny příjmovými a
výdajovými doklady, které obsahovaly předepsané náleŽitosti včetně

zastupitelstva

zjiŠtěno' Že výŠeodměn byla projednána

způsobu zaÚčtování a podpisů přísluŠnýchodpovědných osob a
rovněŽ byly počítačovědoloŽeny Účetnídoklady příjmůa výdajů
pokladny, na nichŽ bylo uvedeno mj. zaÚčtování podle platné
rozpočtovéskladby' V hodnoceném roce bylo zaevidováno 341
příjmů a výdajů obce v hotovosti. PokladnÍ výdaje byly schvalovány
starostkou obce. Náhodnou kontrolou těchto dokladů za měsíc
duben, říjen a prosinec hodnoceného roku nebylo zjiŠtěno závad.
Pokladní kniha (deník)

Pokladní kniha byla vedena počítačověi ručnímzpůsobem, kdy
jednotlivé pokladní přljmy a výdaje byly zaznamenány dle data
uskutečněnípokladní operace. Pokladní kniha je měsÍčněuzavírána
a stvrzena podpisem Účetní obce. Kontrolou pokladní knihy nebyly
zjiŠtěny nedostatky.

Příloha rozvahy

SoučástíÚčetní závěrky k 31'12'2012 byla i předepsaná Příloha ze
dne 18' 2. 2013, která zachycovala zejména majetek obce, kdy
souČástíPřílohy by| také podrobný rozpis staveb a pozemků v části
G a H tohoto výkazu' Uvedené částky odpovídají částkám staveb a
pozemků uvedených v rozvaze obce k 31. 12. 2012. RovněŽ v
pŤíloze byla uvedena hodnota části cyklostezky ve výši279 879'- Kč.
Dále přÍloha obsahovala, doplňujícíÚdaje k Účetním výkazům atd'

Rozvaha

K 31'12' 2012 sestavila obec Rozvahu jako součást řádné ÚčetnÍ

závěrky k tomuto datu. Kontrolou předloŽené Rozvahy ze dne 15.2.
2013 bylo zjištěno, Že obsahovala všechny předepsané náleŽitosti a
byla sestavena dle nabídky Účetního programu firmy KEo Česká
Lípa..

Za hodnocený rok aktiva netto celkem ve výŠi13 812 310,94 KČ se

rovnala pasivům netto celkem. Počátečnístavy jednotlivých
rozvahových Účtůk 1' 1.2012 byly shodné s údaji rozvahy obce k
31. 12.2011.

Kontrolou některých rozvahových účtůbylo zjiŠtěno:

. soupisy majetkových Účtůbyly vedeny dle stavu na evidenčních
účtech,byl předloŽen přehled pohybů majetku dle druhů, který byl
nedílnou součástí provedené inventarizace majetku a závazkŮ,
. Účet 042 Nedokončený dlouhodobý majetek čin|l 744 766,- Kč
(projektová dokumentace ''Kanalizace Čov Uhřice ve výši465 766,Kč, studie pro akci ''Vodní nádrŽ" v částce 232 200,- Kč a PD a
odborné poradenství''Regenerace veřejné zeleně'' v částce 46 800,Kč)'
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. Účet 069 ostatní dlouhodobý finančnÍmajetek v hodnotě 67 000'Kč (akcie českéspořitelny a JMP a. s.),
. odpisy dlouhodobého majetku obce činily celkovou částku 3 645

812,64 Kč. Hodnota odpisů staveb ve výši 2 254 665'- Kč byla
shodná s částkou uvedenou v pří|oze Rozvahy v části G a rovněŽ
celková hodnota pozemků v části H přÍlohy (částka ve výši 5 404
887,80 Kč) se rovnala částce v rozvaze obce. odpisy dlouhodobého
nehmotného majetku činily 106 685'03 KČ' odpisy drobného DHM
906 386,61 Kč a odpisy samostatných movitých věcí a souborŮ
movitých věcí378 076'- Kč'
odpisy V roce 2012 byly prováděny dle předloŽeného odpisového
plánu (odpisy prováděny ročně) a na základě Směrnice o
odepisování dlouhodobého majetku, platné od '1. 1 ' 2012.
UčetnídenÍk
Účtovy rozvrh

Účetni deník byl veden počítačověpodle $ 13 zákona č. 563/1991
Sb. o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů'
Účtovyi rozvrh obce pro rok 2012 byl veden podle

$ 14

zákona

563/1991 Sb. o Účetnictví, v platném znění, a obsahuje předepsané

sestavy v členěníSU,
náleŽitosti. Byl sestaven pomocí poČítačové
AU a popis přísluŠnéhoÚČtu. Nebyly shledány nedostatky.
Yýkaz pro hodnocení plnění
rozpočtu

Provedenou kontrolou uvedených údajův účetnímvýkaze Fin 2-12
M (Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Úsc, oso a regionálních
rad), který byl sestaven k 31 . 12. 2012 bylo zjištěno, Že skutečné
celkové přUmy po konsolidaci obce dosáhly výše 2 346 687,54 Kč,
coŽ bylo 99'99 % rozpočtu upraveného.
Daňové přljmy celkem činily 1 772 402'37 Kč (99'99 % UR) a byly
sloŽeny z daní a poplatků dle poloŽkového členění(poloŽky 1111 aŽ
2420) v uvedené výŠina základě třídění dle rozpoČtovéskladby'
Celková výŠenedaňových příjmůčinila 333 985'17 Kč (99'96 % UR)
a byly tvořeny např. z příjmůz pronájmu pozemků v částce 119 496'Kč, příjmů z dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů ve výši 34
969,- KČ, z příjmůz pité vody v částce 121 402'- Kč a ostatními
niŽŠímipřljmy.

Třída 4 rozpočtu činila celkem 240 300,- Kč (100'04 % UR) a byla
sloŽena za rok 2012 následovně:
. neinvestičnípřijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního
vztahu (poloŽka 4112)ve výši60 100'- Kč'
. ostatní neinvestiční přijáté transfery ze SR (poloŽka 4116) ve výŠi
157 000'- Kč'
. neinvestiČní přijaté transfery ze SR (poloŽka 411 1) ve výši 23 200'-.
Kapitálový příjem za rok2012 obec neměla.

Celkové výdaje obce po konsolidaci dosáhly výŠe2 121 374,17 Kč
(84,96 % UR). BěŽné výdaje byly čerpány částkou 1 846 632,17 Kě
(83,10 % UR) a kapitálové výdaje v hodnotě 274 742,- Kč (100,02 %
UR) Tento investičnívýdaj byla vynaloŽen na rekonstrukci
elektroinstalace v budově Školy (faktura z r. 2011 dle KDF obce).
Neinvestiční výdaje byly vynaloŽeny na opravu budovy Školy(sídlo
obecního Úřadu) ve výŠi271 609,- Kč (výměna stávajícíchoken za
p|astová, vymalování kanceláříoU atd.) a na dalšÍvýdajesouvisející
s běŽnou činnostíobce'

K31' 12.2012 skončilo hospodaření obce Uhřice

kladným saldem

příjmůa výdajů po konsolidaci ve výši 225 313'37 Kč.

Yýkaz zisku a ztráty

Jako součást účetnÍzávěrky k 31 .12. 2012 byl ke kontrole předloŽen
výkaz zisku a ztráIy obce, ze dne '15. 2' 2013' Kontroiou údajů
uvedených v tomto- výkaze bylo zjiŠtěno, Že výnosy celkem činily
částku 2 314 3116,54 KČ a náklady celkem částku z rigs s45,77 Kč'

Výsledek hospodaření obce po zdanění dosáhl kladnou částku ve
výši 21B 970,77 Kč a byl shodný s Údajem v rozvaze obce na
syntetickém účtu493"

Darovacísmlouvy

Na základě vyjádření starostky obce nebyly V roce 2012 uzavřeny
obcí Žádné darovací smlouvy (obec neposkytla Žádné dary a ani
Žádné dary nepřijala).

Dohody o pracovní činnosti

Dohody o provedení práce

Dohody

o

pracovní činnosti jsou obnovovány vŽdy

k í. 1'

příslušnéhoroku (organizace a řízeníVPP a veřejných sluŽeb, prace
knihovnice a údrŽba vodovodu). Tyto dohod jsou uzavřeny písemně
a obsahují potřebné náleŽitosti.

V roce 2012 obec uzavírala dohody o provedení práce k vykonávání
různých činnostípro potřeby obce (Úklid veřejného próstranství,
distribuce volebních lístkůvoličům,úklidovépráce v budově oÚ po
výměně oken, výměna obecních vodoměrů atd')' Uzavřené dohoby

jsou vyhotoveny pÍsemně a obsahují poŽadované náleŽitosti'

Smlouvy a dalšÍmateriály k
V hodnoceném roce 2012 poskytla obec na základě usnesení č.
poskytnutým Účelovým dotacím 2412012, bod ll/6 ze dne 24' 10' 2012 příspěvek
Mysliveckému
sdruŽení Uhřice- Prasklice ve výŠi5 o0o,- Kč. Kontrola výuŽitÍtěchto
prostředků byla provedena dne 20' 12. 2012 a nyto 2.iisteno, ze
příspěvek byl pouŽit na krmenízvěře (doloŽeno Účetnlctvím spolku).

Smlouvy a dalšímateriály k
přijatým Úče|ovým dotacím

obec Uhřice měla uzavřenu dohodu o vytvoření pracovního místa v
rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutÍ příspěvku a
spolufinancovaného ze SR a ESF. Jednalo se o dohodu č. KMA-VL12612011 ze dne 24.10.2011 uzavřenou na období od 1.11'2O11 do

29'2.2012, kdy bylo vytvořeno 1 pracovní místo.
Za rok2012 obdrŽela obec na výše uvedenou pracovní příleŽitost 33
990: KČ Příjem a výdaje finančníchprostředků od Úřadu práce byly
řádně označeny Účelovým znakem 13234.

V dalšímobdobí roku 2012 neměla obec podle sdělení starostky
uzavřenou jmenovanou dohodu.

Obci Uhřice byla poskytnuta Ministerstvem kultury ČRna základé
Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na obnovu ňemovité kulturní
památky (socha sv. Jana Nepomuckého v Uhřicích) ze dne 1. 6'2012
dotace ze SR ve výši124 000,- Kč. Z předloŽených dokladů vyplývá,
Že dotace byla vyčerpina na stanovený Účel (ověřeno na iaktury
evidované v KDF č. 12101 a12102l 2012) V Účetnictví obce jsoů
příjem a výdaje označeny Účelovým znakem 34oo2'

K zajiŠtěnívýdajů vzniklých obci v souvislosti s konáním voleb do
zastupitelstev krajů byla obci poskytnuta neinvestičníÚčelová dotace
ze SR ve výši 23 200,- Kč. Příjem a výdaje finančníchprostředků
lyty j9o1e označeny účelovýmznakem 9B193 Bylo vyčerpáno 12
030'70 Kč a částka 11 169,30 Kč by|a dne 31 ' 1'2o1d vrácena na
ÚČet Krajského Úřadu ZlÍn.
Výdaje byly čerpány následovně:
poloŽka 50'1 9 ostatní platy
(refundace mzdy)

1 243,70 Kč

po|oŽka 5021 ostatnÍ osobnívýdaje
(5 členůkomise)

poloŽka 5139 nákup materiálu j
(čistícía kancelářské potřeby)

7 703,- Kč,

2 468,- Kč

n.

26,- Kč

poloŽka 5í6'l sluŽby poŠt
poloŽka 5173 cestovné
poloŽka 5175 pohoŠtění

44'- Kč
546'- Kč

Jednotlivé výdaje byly doloŽeny řádnými Účetními doklady a jejich
kontrolou nebylo zjiŠtěnozávad.
Smlouvy nájemnÍ

obec v roce 2012 uzavřela nájemní smlouvu ze dne 1' 12. 2012 s

p.

R. Ředinou, Uhřice na pronájem nebytových prostor v budově bývalé
Školy (uskladnění movitých věcí). Záměr pronájmu byl zveřejněn na
Úředních deskách ve dnech 6. 10' - 23' 10' 2012 a pronájem byl
schválen jednáním oZ dne 24'10' 20'12 usnesením č. 24, bod lll4.

Nájemní smlouva

je

uzavřena písemně a obsahuje potřebné

náleŽitosti.

Smlouvy o dílo

Za kontrolované období bylo ze strany obce Uhřice uzavřeno pět
Smluv o dÍlo s dodavateli realizace těchto prací:
dne 7. 2. 2012 a 14. 8. 2012 na akci ''Dodávka a montáŽ oken a

dveří v budově bývalé školy - l. etapa"

s

firmou

Rl okna a.

s.

Bzenec,

. dne 1 .11.2012 na práce v oblasti nakládánís odpadnímivodami s
firmou FEKO Zdounky,
dne 14. 2. 2012 na akci ''Příprava Žádosti projektové

'

dokumentace projektu obnova

a

a Údržba bývalé školy-zázemí pro

setkávánídětía mládeŽe obce'' s l. HadaŠovou,Hranice'
. dne 6. 2 .2012 na akci ''Socha sv. Jana Nepomuckého v obci
Uhřice - restaurování" s Mgr. J. Gajdou, ak. sochař a restaurátor,
Ostrava - Poruba.

Smlouvy o dílo byly uzavřeny písemně a obsahovaly náleŽitosti dle
obchodního zákoníku, v platném znění.
Smlouvy o převodu majetku
(koupě, prodej, směna, převod)

obec na základě kupní smlouvy ze dne 14. 12. 2013 zakoupila od V.
Foryitka, Těšňovice kultivátor v hodnotě 3 000'- Kč. Tento majetek
byl řádně zaevidován v evidenci majetku na účtu02B Drobný
dlouhodobý hmotný majetek (ověřeno v evidenci majetku i v
inventarizaci za rok 2012).

Smlouvy o přijetÍ Úvěru

V

Smlouvy o půjčce

Za kontrolovaný rok 2012 obec neposkytla a ani nepřijala Žádnou

Smlouvy o věcných břemenech

V roce 2012 nebyla dle sdělení starostky obce uzavřena smlouva

o

Zveřejněné záměry o nakládání

obec Uhřice v období roku 2012 dávala na vědomí záměry

o

roce 2012 nebyl obcí Uhřice přijat Žádný dlouhodobý

ani

krátkodobý úvěr.

smlouvu.

zřízení věcných břemen.

s majetkem

nakládání s majetkem obce i státu formou vyvěŠenína Úřední desce
obce na ÚřednÍ desce elektronické. Namátkově dle vedené
evidence byly ověřeny některé zveřejněné záměry o nakládání s
majetkem obce' nebyly zjištěny nedostatky'

Dokumentace k veřejným

V roce 2012

zakázkám

i

nebylo podle sdělení starostky obce prováděno Žádné
výběrové řízení ve smyslu zákona č' 13712006 Sb. o veřejných
zakázkách, v platném zněnÍ'

t

lnformace o přijatých

opatřeních (zák' 42012004 sb''
32012001Sb., apod.)

Vnitřní předpis a směrnice

Dne 28. 1. 2013 bylo kontrolnímu oddělení KŘ Zlínskéhokraje
zasláno sdělení k odstranění chyby' zjiŠtěnépři závěrečném
přezkoumánÍ hospodaření obce za rok 2011. Pri auditu za rok 2012
bylo zjištěno, Že chyba byla odstraněna a byly za rok2012 dodrŽeny
postupy účtováníinvestiČního majetku.

Kontrole byla předloŽena VnitroorganizaČní směrnice k vedení
Účetnictví obce. Tato směrnice obsahuje předepsané náleŽitosti
vedení Účetnictví, její součástíje např. rozdělení majetku obce,
slouŽícík jeho evidenci' podpisové vzory odpovědných pracovníků
obce, harmonogram účetnízávěrky. cestovní náhrady atd. Dále byla

předloŽena Směrnice o inventarizaci, platná od 1. 11' 2011 a
Směrnice pro odpisování dlouhodobého majetku, která je v platnosti
od 1. 1'2012' Uvedené směrnice obsahujípotřebné náleŽitosti.
Výsledky externích kontrol

Zápisy z jednání zastupitelstva
včetně usnesení

B.

Dne 29. 10. 2012 proběhla kontrola plnění povinností V

nemocenském pojiŠtěn, v důchodovém pojiŠtěnía při kontrole
odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti, provedená oSSZ KroměříŽ za období od 1.
4. 2011 do 29. 2. 2012' Při kontrole nebyly zjiŠtěny Žádné závady '

V roce 2012 se uskutečnilo 10 zasedání zastupitelstva obce Uhřice
(zápisy a usnesení č. 1612012 - 2512012).obsah jednání a

schvalování byl v kompetenci zastupitelstva a vycházel ze zákona o
obcích a dalŠíchsouvisejícÍch právních předpisů. Usneseníz jednání
zastupitelstva jsou společně s příslušnými materiály k jednotlivým
bodům přehledně zaloŽeny v evidenci zápisů a přijatých usnesení za
rok2012.

Zjištění z přezkoumání

B. l. Předmět přezkoumánÍ, u něhož nebyla nalezena chyba či nedostatek
Zákon č' 42012004 Sb. s 2 odst' 'í písm. a) plnění příjmůa výdajů rozpočtu včetně peněŽních
operací, týkajícíchse rozpoČtových prostředků
Zákonč' 420t2004 sb. s 2 odst. 1 písm. b)finančníoperace' týkajícíse tvorby a pouŽitípeněŽních

fondů

Zákon Č,' 420t2004 sb. s 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územnlho

celku

Zákon ě. 420t2004 Sb. s 2 odst. 1 písm' d) peněŽní operace, týkajícíse sdruŽených prostředků
vynakládaných na základě smlouvy mezidvěma a více Územními celky, anebo na základě smlouvy
s jinými právnickými nebo fyzickými osobami
Zákon č' 42012004 Sb. s 2 odst. 1 písm' e) finančnÍoperace, týkajícíse cizích zdrojů ve smyslu
právních předpisů o Účetnictví
Zákon č,. 42012004 Sb. s 2 odst' 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z
Národního fondu a s dalŠímiprostředky ze zahraničíposkytnutými na základě mezinárodních
smluv

Zákon Č.420t2004 sb' s 2 odst. 1 pÍsm. g) vyÚČtování a vypořádánífinančníchvztahů ke státnÍmu
rozpočtu, k rozpočtůmkrajů, k rozpočtůmobcí, k jiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalŠÍm
osobám
Zákon č. 42012004 sb. s 2 odst' 2 písm. a) nakládánÍ a hospodaření s majetkem ve vlastnictví
územníhocelku
Zákon Ó. 42012004 sb. s 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu' s nímŽ
hospodaří Územnícelek
Zákon č' 42012004 Sb. s 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s
výjimkou úkonůa postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštnÍho právního předpisu
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Zákon č. 42012004 sb. s 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi
Zákon Ó. 42012004 sb. s 2 odst. 2 písm' e) ručeníza závazky fyzických a právnických osob
Zákon č. 42012004 Sb. s 2 odst. 2 písm' f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch
třetích osob
Zákon č- 42012004 sb. s 2 odst. 2 písm' g) zřizovani věcných břemen k majetku územníhocelku
Zákon č' 42012004 Sb. s 2 odst. 2 písm' h) účetnictvívedené Územním celkem

B.lL Připřezkoumání
nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovenÍ $ 10 oďsÍ. 3 pÍsm. b) a písm. c)
zákona č.420/2004 sb.

c.

Závěr

C. l. odstraňování chyb a nedostatků

Při přezkoumání hospodaření za předchozí roky byly ziištěny následujícíméně závažnéchvby a
nedostatky.

Vyhláška č.32312002 Sb., o rozpočtovéskladbě, ve znění pozdějších předpisů, $ 2 Územní celek
nedodrŽel třídění podle rozpočtovéskladby. Nesprávně zaÚčtovaná částka za stavbu cyklostezky
Nezamyslice - Morkovice (poměrná část výdajŮ). Bylo Účtováno na položce 5321, mělo být
Účtováno na položce 6í27' NAPRAVENO Chyba byla odstraněna.

C lI. Při přezkoumání hospodaření obce Uhřice za rok 2012

nebyly zjištěny chyby a nedostatky f$ í0 oďsť. 3 písm. a) zákona č.420/2004 sb.].

C. lll. Nebyla zjištěna rizika dle $

í0 odsÚ. 4 písm. a) zákona ě.420/2004 sb.

C. lV. Při přezkoumání hospodaření obce Uhřice za rok 2012
Byly zjiŠtěny dle $ 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:

celku
na rozpočtu Územního celku

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního

0,91o/o

b) podíl závazkŮ

0,92vo

celku

c) podílzastaveného majetku na celkovém majetku územního

Uhřice dne 8.3.20'13
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0%

,71
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lng. Jaroslav Císař
podpis

kontrolor pověřený řÍzením přezkoumání

Miroslava BartoŠíkovástarostka obce Uhřice prohlašuje, Že v kontrolovaném období Územní
celek nehospodařil s majetkem státu, neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických
osob' nezastavil movitý a nemovitý majetek, neuzavřel kupní smlouvu o koupi, směnnou smlouvu a
smlouvu o výpůjčcetýkajícíse nemovitého majetku, smlouvu o přijetí nebo poskytnutí Úvěru nebo
půjčky,smlouvu o poskytnutí dotace, smlouvu o převzetí dluhu nebo ruČitelského závazku, smlouvu o
přistoupení kzávazku a smlouvu o sdruŽení, nekoupil ani neprodal cenné papíry' obligace,

neuskutečnil majetkové vklady, uskutečnil pouze veřejné zakázky malého rozsahu ($ 12 odst. 3
zákona č. 137/2006 sb.).

Miroslava Bartošíková, starostka obce Uhřice' se dnem seznámení s návrhem zprávy vzdal
moŽnosti podat k návrhu zprávy písemnéstanovisko do 30- ti pracovních dnŮ od předání návrhu
zprávy a poŽádal o předání konečnéhoznění zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Územního
celku za Účelem jejího projednání při schvalovánízávěrečnéhoÚčtu.

Zprávu převzala a s obsahem byla seznámena dne 8. 3. 2013

Miroslava BartoŠíková
starostka

1 x obdrŽí: obec

Uhřice

1 x obdrŽí: Krajský úřad Zlínského kraje, odbor

Kancelář ředitele, oddělení kontrolní
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