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Zpráva č. 306/2021/EKO
o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Uhřice, IČ: 00287857
za rok 2021

Přezkoumání se uskutečnilo

ve dnech:

09.06.2022 - 10.06.2022 (jednorázové přezkoumání)

na základě zákona Č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání
a dobrovolných svazků obcí.

hospodaření

územních

samosprávných

Kontrola byla zahájena písemným oznámením doručeným kontrolované osobě dne 06.05.2022.
Posledním kontrolním úkonem bylo vrácení písemností a dokladů dne 10.06.2022.

Místo provedení přezkoumání:

Obecní úřad Uhřice, Uhřice 84
768 33 Morkovice- Slížany

Přezkoumání vykonal:
kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing. Věra Bělíčková
kontrolor:
Mgr. Jiří Firich

Obec Uhřice zastupovaly:
starostka:
hospodářka:

Miroslava Bartošíková
Leona Foltýnová

Krajský úřad Zlínského kraje _ třída Tomáše Batí 21 _ 761 90 Zlín
+420577 043 210 _ marie.hermanova@kr-zlínsky.cz

celků
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A.

Přezkoumané písemnosti

Druh písemnosti
Návrh rozpočtu

Popis písemnosti
Návrh rozpočtu obce Uhřice na r. 2021 byl zveřejněn v období od 29.11.2020 do
dne projednávání návrhu rozpočtu v za. Návrh rozpočtu příjmů celkem v hodnotě
3.466.300 Kč a výdajů celkem v hodnotě 5.966.300 Kč byl zpracován v členění
podle § a položek RS, financování pol. 8115 v hodnotě 2.500.000 Kč.

Rozpočtová
opatření

V r. 2021 byl schválený rozpočet změněn rozpočtovými opatřeními č. 1-10.
Všechna rozpočtová opatření byla provedena starostkou obce a následně vzata
na vědomí za. Všechna rozpočtová opatření byla zveřejněna v souladu s ust. §
16, odst. (5) zákona Č. 250/2000 Sb. Změny rozpočtu byly zapracovány do
výkazu Fin 2-12 M - viz příloha.
za dne 21.3.2019 usnesením 24/Z3/2019 schválilo kompetenci starostce obce
provádět rozpočtová opatření ve stanoveném rozsahu. Bylo ověřeno, že všechna
rozpočtová opatření byla v kompetenci starostky obce.

Schválený rozpočet

Rozpočet obce na rok 2021 byl schválen usnesením 13. zasedání za dne
21.12.2020 ve znění zveřejněného návrhu rozpočtu. Schválený rozpočet - viz
příloha. Schválený rozpočet byl zveřejněn od 31.12.2020.

Střednědobý výhled
rozpočtu

Usnesením 8. zasedání za ze dne 11.12.2019 byl schválen SVR obce na r.
2020 -2022. SVR byl zveřejněn na úřední desce způsobem umožňující vzdálený
přístup dne 30.12.2019 s uvedením data sejmutí 31.12.2022.
Usnesením 18. zasedání za ze dne 22.12.2021 byl schválen SVR obce na r.
2022 -2024 (správně 2023-2024, zároveň byl schvalován i rozpočet na r. 2022).
Návrh SVR byl zveřejněn v období od 30.11.2021 do dne projednávání v za,
schválený SVR byl zveřejněn dne 14.1.2022 s uvedením data sejmutí
31.12.2024.

Závěrečný účet

Usnesením 15. zasedání za dne 22.6.2021 byl schválen Závěrečný účet za rok
2020 bez výhrad. Návrh ZÚ byl zveřejněn na úřední desce i v elektronické
podobě v období od 3.6.2021 do dne projednávání návrhu ZÚ v za. Schválený
ZÚ je zveřejněn od 16.7.2021 s uvedením data sejmutí 30.6.2022.

Bankovní výpis

Stav finančních prostředků na bankovních účtech obce k 31.12.2021:
ZBÚ:
- ČNB, Č. 94-3611691/0710 (231 0050), zůstatek 1.184.475,69 Kč ověřen na
výpis Č. 012;
- ČS, a.s. Č. 1483126349/0800, zůstatek 3.757.631,38 Kč ověřen na výpis Č.
012;
Zjištění:
- Bankovní účet ČS je v účetnictví obce veden k 31.12.2021 jako ZBÚ SÚAÚ 231
0040 v hodnotě 3.197.631,38 Kč a chybně i jako účet fondu SÚ 236 v hodnotě
560.000 Kč. Tímto došlo k porušení vyhl. Č. 410/2009 Sb., § 25, odst. 3.
Celkový zůstatek fin. prostředků na bankovních účtech obce činil 4.942.107,07
Kč, což odpovídá hodnotě 6030 ve výkazu Fin 2-12M za období 12/2021.
ř.

Evidence
pohledávek

Obec eviduje krátkodobé pohledávky v celkové hodnotě brutlo 438.064 Kč:
SÚ 311 odběratelé: částka 5.023 Kč, doloženo u IS, neuhrazené vodné a služby
traktorem;
SÚ 314 poskytnuté zálohy: částka 95.100 Kč, u IS doložen soupis poskytnutých
záloh dodavatelům energií;
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SÚ 315 jiné pohl. z hl. činnosti: částka 550 Kč, doloženo u IS, neuhrazený
poplatek za odpad a psa;
SU 385 příjmy příštích období: částka 135.352 Kč, nájem pozemku za r. 2021
uhr. v r. 2022;
SÚ 388 dohadné účty aktivní: částka 16.483 Kč, dohad k nákladům na volby ÚZ
98071. Není proúčtován dohad k přijatým zálohám (SÚ 324)!
SÚ 381 nákl, příštích období: částka 185.556 Kč, u IS doložen splátkový
kalendář, správně částka 138.180 Kč
Zjištění k SÚ 381:
v r. 2021 nebyla dle splátkového kalendáře proúčtována do nákladů částka
47.376 Kč;
Evidence závazků

Obec eviduje krátkodobé závazky v celkové hodnotě 222.946,27 Kč. Byla
provedena kontrola IS k:
SÚ 321 dodavatelé: částka 22.557,27 Kč, neuhrazené fa splatné v r. 2022;
SÚ 324 kr. přijaté zálohy: částka 10.000 Kč;
Závazky z mezd za 12/2021, doloženo u IS vyúčtováním mezd za 12/2021:
- SÚ 331 zaměstnanci: částka 51.357 Kč,
- SÚ 336 sociální zabezpečení: částka 5.534 Kč,
- SÚ 337 zdravotní pojištění: částka 7.687 Kč,
- SÚ 342 ost. daně: částka 6.356 Kč, daň z příjmů;
SÚ 374 kr. přijaté zálohy na transfery: částka 31.000 Kč, záloha dotace na volby;
SÚ 378 ostatní kr. závazky: částka 215 Kč, doloženo u IS, zákonné pojištění,
správně náklad a výdej r. 2022,;
SÚ 389 dohadné účty pasivní: částka 88.240 Kč,
Zjištění k SÚ 389
- chybně částka z minulého období; není proúčtován dohad energií, dohad
DPPO, ..

Inventurní soupis
majetku a závazků

Obec provedla inventarizaci majetku a závazků k datu 31.12.2021. Provedení
inventarizace se řídilo Plánem inventur (příloha Č. 1 Směrnice o inventarizaci)
schváleným dne 22.12.2021 starostkou obce. Usnesením 18. zasedání za dne
22.12.2021 bylo schváleno složení HIK , 3 DIK a likvidační komise. Proškolení
členů IK bylo provedeno dne 22.12.2021, doloženo prezenční listinou.
Inventarizační zpráva byla zpracována dne 22.1.2022 s konstatováním, že nebyly
zjištěny inventurní ani zúčtovatelné rozdíly.
Zjištění:
- IS SÚ 031 nebyl doložen soupisem pozemků s uvedením jejich ocenění. Není
doložena evidence nemovitého majetku evidovaného v KN s ověřením na výpis z
KN prokazující stav k 31.12.2021.
- IS SÚ 079 vykazuje částku 36.828 Kč, dle majetkové evidence SÚ O 19 je
hodnota oprávek 22.968 Kč, rozdíl 13.860 Kč;
- IS SÚ 081 vykazuje částku 6.057.448 Kč, dle majetkové evidence SÚ 081 je
hodnota oprávek 5.902.869 Kč, rozdíl 154.579 Kč;

Odměňování členů
zastupitelstva

za

má sedm členů. za na svém ustavujícím zasedání dne 31.10.2018 určilo, že
pro výkon funkcí starosty a místostarosty obce budou členové za dlouhodobě
neuvolněni. Usnesením ustavujícího zasedání za dne 31.10.2018 byla
schválena měsíční odměna starostce ve výši 20.000 Kč a místostarostovi ve výši
15.000 Kč. Neuvolněným členům za byly na tomto zasedání od 1.11.2018
schváleny odměny: předseda výboru 1.000 Kč, člen výboru 850 Kč, člen
zastupitelstva bez dalších funkcí 700 Kč. Na zasedání za dne 22.6.2021 byl
vysloven souhlas všem členům za se vznikem pracovněprávního vztahu s obcí
(v případě jejich zájmu) pro rok 2021 na DPP (sečení trávy, čistění veřejného
prostranství obce, zapisování stavů vodoměrů, proplachování kanalizace obce).
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Byla provedena kontrola výše vyplácených měsíčních odměn za období červen říjen 2021 u všech členů ZOo Odměny vyplácené neuvolněným členům ZO jsou v
souladu s usnesením ZO a nepřekračují rámec daný nařízením vlády Č. 318/2017
Sb. v platném znění.
Pokladní doklad

Byla provedena kontrola pokladních dokl, za červenec - říjen, dokl,
00201 až 21-701-00261.

Pokladní kniha
(deník)

Vedením pokladní evidence a hospodařením s peněžními prostředky je
v kontrolovaném období pověřena paní Leona Foltýnová. Pokladní evidence je
vedena elektronicky formou záznamů v SW KEO-W. Výtisk je měsíčně zakládán
k pokladním dokladům. Pokladní doklady příjmové i výdajové jsou číslovány
chronologicky, společnou číselnou řadou, za období leden - prosinec 2021
doklady Č. 21-701-00001 až 21-701-00315. Zůstatek pokladní hotovosti k datu
31.12.2021 dle pokl, knihy ve výši 4.975 Kč souhlasil s hodnotou SÚ 261 v
rozvaze a s hodnotou řádku 6040 ve výkaze FIN 2-12 M k témuž datu - doloženo
u IS SÚ 261.

Příloha

Výkaz sestavený k 31.12.2021 , okamžik sestavení dne 15.2.2021.
Zjištění:
- položky G.1. , G.IV - viz zjištění u písemnosti Peněžní fondy

Rozvaha

Rozvaha sestavená k datu 31.12.2021, okamžik sestavení dne 15.2.2022.
Hodnota aktiv brutto k uvedenému datu činí 42.439.461,31 Kč, netto
34.116.369,60 Kč, hodnota korekce je 8.323.091,71 Kč. Hodnota pasiv je rovna
hodnotě aktiv netto. Hodnota výsledku hospodaření k uvedenému datu v rozvaze
je 827.060,28 Kč.

Účetní doklad

Byla provedena kontrola účetních dokl. k výpisům z ZBÚ u ČS, a.s. (231 0040),
dokl. Č. 21-801-00634 až 21-801-00706.
Zjištění:
- např. dokl. 21-801-:00639, 00640, 00641, 00695, .... příjmy z nájmů hrobů,
nájmů pozemků, vodné, ... příjmy jsou účtovány 231/60x (případně 311/311),
správně předpis pohledávky v okamžik uskutečnění účetního případu (dle
smlouvy, vyúčtování vodného, ...)

Č.

21-701-

Výkaz Fin 2-12 M za období 12/2021, okamžik sestavení dne 7.2.2022 - viz
Výkaz pro
příloha.
hodnocení plnění
rozpočtu
Výkaz zisku a ztráty Kontrolován výkaz ZlZ sestavený k datu 31.12.2021, okamžik sestavení dne
15.2.2022. K uvedenému datu jsou vykázány náklady v celkové hodnotě
2.846.516,05 Kč, celkové výnosy v hodnotě 3.673.576,33 Kč. Výsledek
hospodaření v hodnotě 827.060,28 Kč souhlasil s hodnotou uvedenou v rozvaze
v řádku C.1I1.1k témuž datu. Obec nevykazuje hospodářskou činnost evidovanou
na oddělených AÚ.
Dohody o
provedení práce

Byla provedena kontrola DPP uzavřené k výdajům s ÚZ 98071:
- DPP uzavřená dne 21.9.2021 na sjednaný pracovní úkol: obálkování a roznos
volebních lístků (147 ks x 6,54 Kč).
Celkem z účelových prostředků vyplaceno 961 ,38 Kč.

Smlouvy a další
materiály k
poskytnutým
účelovým dotacím

Obec eviduje v příjmech k 31.12.2021 účelové prostředky:
Dotace MŽP ČR, příjem pol. 4116:
- ÚZ 15091 ve výši 33.000 Kč, dotační titul "Péče o krajinu", č.j. KUZL
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87246/2021, čerpání § 3749, pol. 5169. Doloženo FV ze dne 3.2.2022 na částku
33.000 Kč.
Dotace MF ČR, pol. 4111 :
- ÚZ 98037 ve výši 35.461,98 Kč, účelově neurčený kompenzační bonus na rok
2021 podle zákona č. 95/2021 ;
- ÚZ 98071 ve výši 31.000 Kč, dotace na volby do PS PČR, vykázáno čerpání ve
výši 16.483 Kč, k vrácení částka 14.517 Kč. Doloženo FV ze dne 3.2.2022 na
částku 16.483 Kč. Nevyčerpané prostředky ve výši 14.517 Kč byly vráceny dne
3.2.2022 - doloženo Avízo platby.
Byla provedena kontrola dokladů k čerpání prostředků ÚZ 98071 ve výši 16.483
Kč: dokl. BÚ č. 21-801-0000592, 00593, 00596, 00597,00603,00605;
pokl, dokl,
č. 21-701-00224, 00234, 00235, 00274. Kontrolou nebylo zjištěno neoprávněné
použití účelových prostředků.
Smlouvy o věcných
břemenech

Smlouva o zřízení věcného břemene č. 9900102558_1NB,
uzavřená dne
24.1.2022 mezi Obcí Uhřice na straně povinné a GasNet, s.r.o., na straně
oprávněné a panem V.K. jako investorem na parcelu č. 101
k.ú. Uhřice u
Kroměříže - zřízení plynovodní přípojky. Dle Vyrozumění o provedeném vkladu
do KN ve věci sp. zn. V-984/2022-708 byl vklad práva proveden dne 16.3.2022 s
právními účinky ke dni 23.2.2022. Zřízení věcného břemene schválilo ZO na
svém 17. zasedání dne 8.12.2021. Věcné břemeno podle se zřizuje úplatně ve
výši 500 Kč. Částka 500 Kč byla přijata do pokladny dne 9.12.2021 (pokl, dokl. č.
21-701-00299), předpis zaúčtován dokl, č. 21-013-00182.
Zjištění:
-pozemky zatížené VB nejsou v souladu s bodem 4.2. písmo b) ČÚS č. 701 Účty a zásady účtování na účtech vedeny v oddělené evidenci.

Smlouvy zástavní

Dle ústního sdělení starostky obce nebyla v r. 2021 uzavřena obcí Uhřice
zástavní smlouva a obec nemá žádný majetek s omezením vlastnického práva
zástavní smlouvou. Kontrole nebyl předložen výpis z KN prokazující stav
k31.12.2021.

Peněžní fondy
územního celku pravidla tvorby a
použití

Obec nemá zřízený účelový fond. Kontrole nebylo předloženo usnesení ZO o
zřízení účelového fondu. 8. zasedání ZO dne 27.11.2015 projednalo a schválilo
Plán obnovy financování vodovodů a kanalizací a stanovilo rezervu pro rok 2015.
Výše rezervy je vždy pro konkrétní rok schválena usnesením ZO v souladu s
plánem.
Obec v předešlých letech o rezervě chybně účtovala na SÚ 419. Stav SÚ 419 byl
k 1.1.2021 ve výši 510.000 Kč, k 31.12.2021 byl ve výši 560.000 Kč, tvorba ve
výši 50.000 Kč.
Zjištění:
- položka rozvahy C.11.6.Ostatní fondy" (SÚ 419) obsahuje stav ostatních fondů
tvořených v souladu s jinými právními předpisy a vnitřními předpisy účetní
jednotky. V případě obce se nejedná o prostředky fondu.
- o finančních prostředcích "fondu SÚ 419" na ZBÚ je chybně účtováno na SÚ
236, správně SÚ 231 - viz písemnost bankovní výpisy.

Účetní závěrka

Usnesením 15. zasedání ZO dne 22.6.2021 byl schválena účetní závěrka Obce
Uhřice za rok 2020.

v
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B.
I.

Zjištění
Předmět přezkoumání, u něhož nebyla nalezena chyba či nedostatek
Zákon Č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písmo a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,
týkajících se rozpočtových prostředků.
Zákon Č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písmo b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů.
Zákon Č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písmo c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku. nevyskytuje se.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písmo 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.
Zákon Č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písmo e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních
předpisů o účetnictví.
Zákon Č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písmo f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z
Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv.
Zákon Č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písmo g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu
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 písmo a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního
celku.
Zákon Č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písmo b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří
územní celek. - nevyskytuje se.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písmo c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou
úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu. - v r. 2021 obec
neprováděla výběrové řízení.
Zákon Č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písmo d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi.
Zákon Č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písmo e) ručení za závazky fyzických a právnických osob. - nevyskytuje
se.
Zákon Č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písmo f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích
osob.
Zákon Č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písmo g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku.
Zákon Č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písmo i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů
za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

II.

Při
přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost
nedostatků uvedených v § 10 odst. 3 zákona Č. 420/2004 Sb. pod písmenem c):
Předmět: Zákon

Č.

420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písmo h) účetnictví vedené územním celkem.

Vyhláška Č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona Č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších
předpisů.
§ 25 Územní celek nedodržel obsahové vymezení položek rozvahy "B./II. Krátkodobý
finanční majetek".
Bankovní účet ČS č.ú.1483126349/0800 je v účetnictví obce veden k 31.12.2021 jako
ZBÚ SÚAÚ 231 0040 Kč a chybně i jako účet fondu SÚ 236.
§ 27 odst. 2 písmo f) Územní celek nedodržel obsahové vymezení položky rozvahy "Ostatní
fondy" částka uvedená na této položce rozvahy neodpovídá obsahu položky - viz
písemnost peněžní fondy.
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cus

Č.

701 - 71O (§ 36 odst. 1 zákona o účetnictví).

čOS Č. 701 bod 4.2. písmo b) Územní celek nevytvoří! analytické účtY. případně nezajistil
jinými nástroji pro členění svntetických účtů
majetek zatížený věcným břemenempozemky zatížené VB nejsou vedeny v oddělené evidenci.
čOS Č. 701 bod 6.2. a 6.3. Územní celek neúčtoval k okamžiku uskutečnění účetního
případu- příjmy z nájmů hrobů, nájmů pozemků, vodné, ... příjmy jsou účtovány 231/60x
(případně 311/311 u přijetí na ZBO), správně předpis pohledávky v okamžik uskutečnění
účetního případu (dle smlouvy, vyúčtování vodného, ...)
Byly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v § 10 odst. 3 písmo c) zákona č. 420/2004 Sb.:
Předmět: Zákon Č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písmo h) účetnictví vedené územním celkem.
Zákon Č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
§ 30 odst. 2 Účetní jednotka při inventarizaci neověří/a, zda ziíštěný skutečný stav odpovídá
stavu v účetnictví.
- u su 079, 081, 381, 236, 419, 389 skutečný stav neodpovídá stavu
v účetnictví.
- sú 031 - nelze jednoznačně určit ocenění pozemků
- existence nemovitého majetku (SO 021, 031) evidovaného v KN nebyla ověřena na výpis
z KN.

C.

Závěr

~, ..Odstraňování chyb

a nedostatků z předchozích let

,

Při přezkoumánf z,! předchozí roky nebylv zjištěny chyby a nedostatky. případně tyto chyby a nedostatky
bv/y napraveny.
Při přezkoumání hospodaření obce Uhřice za rok 2021 byly zjištěny chyby a nedostatky, které
nemají závažnost nedostatků
uvedených pod písmo c) [§ 10 odst.3 písmo b) zákona
č; 420/2004 Sb.].
Byly zjištěny chyby a nedostatky, spočívající v [§ 10 odst. 3 písmo c) zák. č. 420/2004 Sb.]
c2) neprůkazné
III.

Nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písmo a) zákona

Č.

420/2004 Sb.

IV. Při přezkoumání hospodaření obce Uhřice za rok 2021
Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písmo b) následující ukazatele:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

0,16%
2,68 %
0,00 %

V. Dluh ůzemního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.
Dluh obce Uhřice byl k 31.12.2021 ve výši 0% průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

7

Klasifikace: chráněný dokument

Uhřice dne 10. června 2022

Ing. Věra Bělíčková
kontrolor pověřený řízením přezkoumání
Mgr. Jiří Firich
kontrolor

Miroslava Bartošíková, starostka obce Uhřice, prohlašuje, že v kontrolovaném období územní celek
nehospodařil s majetkem státu, neručil majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavil
movitý a nemovitý majetek, neuzavřel smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu
o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení,
nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady, neuskutečnil veřejné zakázky.
Miroslava Bartošíková, starostka obce Uhřice, se dnem seznámení s návrhem zprávy vzdala možnosti
podat k návrhu zprávy písemné stanovisko do 30- ti pracovních dnů od předáni návrhu zprávy a požádala
o předání konečného znění zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření územního celku za účelem jejího
projednání při schvalování závěrečného účtu.
Zprávu převzala a s obsahem byla seznámena dne 10. června 2022

Miroslava Bartošíková
starostka

1 x obdrží: Obec Uhřice
1 x obdrží: Krajský úřad Zlínského kraje, odbor ekonomický, oddělení kontrolní
Příloha: 1
Poznámka:
Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písmo b) zákona Č. 420/2004 Sb., povinen
přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání
hospodaření a podat o tom písemnou informaci a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se
závěrečným účtem v orgánech územního celku.
Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona Č. 420/2004 Sb., povinen
v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písmo b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému
přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému
přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.
Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí správního deliktu podle ustanovení § 14 odst. 1
písmo b a c) zákona Č. 420/2004 Sb. a za to se uloží územnímu celku podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona
Č. 420/2004 Sb. pokuta do výše 50.000,00 Kč.
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Příloha

č. 1-VÝKAZ

PRO HODNOCENí

PLNĚNí ROZPOČTU - FIN 2-12 M za období
12/2021

VÝSLEDEK

ROZPOČET
PŘíJMY

Daríové příjmy
Nedaňové příjmy

SCHVÁLENÝ

PO ZMĚNÁCH

od počátku roku

2816300

3267361

2986087

449200

511150

338809

70800

170333

170262

Kapitálové příjmy
Přijaté transfery
PŘíJMY CElKEM

3336300

3948

844

5536300

6092154

2168813

300000

356690

114190

3495158

VÝDAJE

Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
VÝDAJE CElKEM

5836300

6448

FINANCOVÁNí

2500000

2500000
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844

2283003

-1212154
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