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vlady 0 platovych pornerech ve verejnych sluzbach a verejne sprave.

Z predlozenych mzdovych listu clenu zastupitelstva obce bylo zjisteno, ze vyse
odrnen byla projednana a schvalena ustavujfcfm zasedanlm zastupitelstva obce
dne 10. 11. 2010. Kontrolou odrnenovanl clenu zastupitelstva (starostka a
mfstostarosta) nebyly zjisteny nedostatky a veskere vyplacene odrneny byly v
souladu s natlzenlrn vlady c. 375/2010 Sb. 0 odrnenach za vykon funkce clenurn
zastupitelstev, v platnern znenl.

PFijmy a vydaje v hotovosti byly dolozeny ptljrnovyrni a vydajovyrni doklady, ktere
obsahovaly predepsane nalezitosti vcetne zpusobu zauctovanl a podpisu
prlslusnych odpovednych osob a jejich soucastl vzdy byl prvotnf doklad
vypovfdajfcf 0 prijmu nebo vydaj pokladny (paragony, cestovnf prtkazy, stvrzenky
apod.). V hodnocenern roce bylo zaevidovano 433 pfljrnu a vydaju obce v
hotovosti. Narnatkove provedenou kontrolou techto dokladu za mesic leden,
brezen, cerven a prosinec 2013 nebylo zjisteno zavad.

Pokladnf kniha byla vedena rucne pocitacove, kdy jednotlive pokladnf prtjrny a
vydaje byly zaznarnenany die data uskutecnenl pokladnf operace. Pokladnf kniha
je rnestcne uzavlrana a stvrzena podpisem starostky obce. V roce 2013 bylo
zauctovano 433 pttjrnovych a vydajovych pokladnfch dokladu. Kontrolou pokladni
knihy nebyly zjisteny zavady.

Soucastl ucetnl zaverky k 31.12.2013 byla i ptedepsana Ptlloha, vyhotovena 10.
2. 2014, 16.16 hod., ktera zachycovala zejrnena majetek obce, kdy soucastl
Prllohy byl take podrobny rozpis staveb a pozernku v casti G a H tohoto vykazu.
Soucastl je i hodnota uctu 926 Dlouhodoba podminena pohledavka z duvodu
uzivanl majetku jinou osobou ve vysi 279 879,- Kc (cyklostezka).Uvedene
hodnoty odpovfdajf castkam staveb a pozernku a uctu 926 uvedenych v rozvaze
obce k 31.12.2013.

K 31.12. 2013 sestavila obec Rozvahu jako soucast radne ucetnl zaverky k
tomuto datu. Kontrolou predlozene Rozvahy ze dne 10. 2. 2014, 16.16 hod. bylo
zjisteno, ze obsahovala vsechny predepsane nalezitosti a byla sestavena die
nabfdky ucetnlho programu KEO, firmy ALiS Ceska Upa.

Za hodnoceny rok aktiva celkem ve vysi 14 120 040,17 Kc se rovnala pasivurn
celkem. Pocatecnl stavy jednotlivych rozvahovych uctU k 1. 1. 2013 byly shodne
s udaj rozvahy obce k 31. 12.2012. Kontrolou nekterych rozvahovych uctU bylo
zjisteno:

soupisy rnajetkovych uctU jsou vedeny v programu EMA die stavu na
evidencnlch uctech,
· ucet 042 Nedokonceny dlouhodoby majetek cinil 830 776,- Kc (kanalizace 465
766,- Kc, vodnf nadrz 232 200,- Kc, regulace zelene 48 600,- Kc a biokoridor v
obci 86 010,- Kc).
· ucet 069 Ostatnf dlouhodoby financni majetek cinil 67 000,- Kc (podllove cenne
papfry),
· ucet 263 Ceniny cinil 684,- Kc (znarnky).
· odpisy dlouhodobeho majetku obce cinily celkovou castku 3 803 978,61 Kc.
Hodnota odpisu staveb ve vysi 2 445 813,- Kc byla shodna s castkou uvedenou v
ptlloze Rozvahy v casti G a rovnez celkova hodnota pozernku v casti H prllohy
(castka ve vysi 5 407 502,95 Kc) se rovnala castes v rozvaze obce. Odpisy v
roce 2013 byly provadeny die predlozeneho odpisoveho planu a na zaklade
Srnernice 0 odepisovanl dlouhodobeho majetku ze dne 1. 1.2012.

Ucetnl denfk byl v kontrolovanern obdobf veden podle § 13 zakona c. 563/1991
Sb. 0 ucetnictvl, ve znenl pozdejsich predpisu.
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