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Předmět přezkoumáníi

Předmětem přezkoumání hospodďení jsou ťrdaje uvedené v $ 2 odst. l n 2 zákona
42al2a04 Sb.. Dle $ 6 odst. 3 pÍsm. b) zákona je přezkournání lrr:spcldaření prováděrro
výběrovýnr způsobem s ohledem na významnost jednr:tlivých skutečností poclle předmětu a
obsahu přezkoumání. Pri posuzování jedrrotlivých právních ťrkonů se vychází ze zyňní
právních předpisů platnýclr ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

A' Přezkou mané písem nosti

Při přezkoumání lrospodaření obce Vlastibořice byly přezkoumány následqiící pÍsenrnosti:

Rozpočtový výhled

Rozpočtový výhled na obclclbí let 2072 - 2014 sclrválilo zastupitelstvcr obce na zasedání drre
26.1.2011, boderrr ad 4) a usnesením č.2l?011, a to v soula<lu S ustanovelrími $ 3, zákona č.
?50/2a00 Sb. v platném znění. Uvedený výhled vykazoval tyto souhnrné hodncrty:

(r'l tis. Kč)
Příjmy
Výdaje

2At2 20t3 2014
4 704 4 600 4 800
4 700 4 600 4 800

6 931 Kč
6 93l Kč

Návrh rozpočtu

Návrlr rozpočtu obce na rck 20L2 byl vyvěŠen na úl'ední desce nejméně po dobu l5 clnů přede
dnem jeho projednání v zastupitelstvu obce' r,hodným způsobem a ve vhodném rozsahu' a to i
v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkor'ý přístup. coŽ bylo v souladu s
ustanoveními $ 11, zákona č' 25al2aa0 Sb. v platrrém zněrrí' Data zr'eřejnění by'la zapsána na
předloŽený originál dclkumerrtu.
Vyvěšeno: 28. l l. 201 l, Sejtnuto:Z0. 12.2a11

Schválený rozpočet

Návrh rozpočtu na rok 20l2 byl předložen jako vyrovrraný a na zasedárrí zastupitelstva crbce
konanénr dne 14. 12'2011 byl tento pŤedloŽený návrh rclzpočtuprojednán a poté beze změn
schválerr bodem Ad4) a usnesením č.38Du l jako ''vyrovnaný''.
(v tis. Kč)
Příjmy
Výdaje

Schválení výše uvedenélro rozpočtu pro rok 2012 bylo v souladu s ustanovenínri $ 4, zákona
č.25a/2a00 Sb. v platném znění a rozdíl v proúčtování jeclnotlivých položek příjrirů a výdaiů
do výkazu Fin2-l2 M nebyl zjištěn.

Závěrečný účet

Zastupitelstvo obce projednalo a poté schválilo celoročrrí hrrspodařetrí za rok 20l1 &
závěreČný účet clbce za rok 2011 na zasedání dne 18' 4.2012, bodem Ad4) a usnesením č.

| --- -
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1l/2al2, současně se Zprávclu o výsledku přezkorrmárrí htrspodnření xa rok 20ll" $
vyjádřerrím ''s výhradou''' Následně přijali opatření k nápravě chyb a nedostatků
vyplyvajících z výše uvedené zprávy. Schválení bylo v souladu s ustzuroveními $ 17, zákona
č.250l20aa sb. a $ 43, zákona č. l28/2000 Sb. v platnýcl'r zněních.

Návrh závěrečnóho účtu a zpráva z přezkoumání hospodaření byla vyvěŠena na úřední desce
nejméně po dobu 15 dnů přede dnem jeho projednárrí r. zastupitelstvu obce, vhodným
způsobem a ve vhodném rozsahu, a to i v elektronické podobě způscrbern umožňujícím
dálkový přístup, coŽ bylo v souladu s ustanoveními $ 1l" zákorra č' 250/2000 Sb. v platnénr
znění. Data zveřejnění byla zapsána na předloŽené originály dokurrrentů.
Vyvěšeno: 6.3' 2012, Sejmuto: 19. 4.2012

Rozpočtová opatření

Za konťrolované období roku 2012 byla v obc,i schválena a provedena následující rozpočtová
opatření v těclrto hodnotách:

Ro č. 1) _ schváleno Za dne l2. 3. 2012, usnesenínr č. 8120lr2
Ro č. 2) - schváleno Zo dne 13. 6.2012, usnesením č. 17/2a12
Ro č. 3) - schváleno Zo dne 16.7.2012' usnesením č.2al2012
Ro č. 4) _ schváleno ZO dne 12.9.2012" usnesením č' 26/2012
Ro č. 5) - schváleno Zo dne 31 . l0. 2a 12' usnesenim č. 29DaQ
Ro č.6) - schválenaZo dne 14. 11.2aI2, usnesením č.3412012
Ro č. 7) - schváleno ZO dne 12. 12.2012, usnesením č.38l20l2

Příjmy Výdaje Financování
6 934 230,00 6 931 23A,0A 0,00Schválený rozpočet

Ro č. 1)

Ro č.2)
Ro č. 3)
Ro č' 4)
Ro č' 5)
Ro č. 6)
Ro č' 7)

Upravený rozpočet

36 000,00 36 000,00

521 250,00 521 250,00
19 000,00 lg 000,00
60 000,00 60 000,00

130 000,00 130 000,00
245 414,A0 245 414,00
- 32 073,41 - 32 AT,4l

7 910 82A,59 7 gLA 820,59

2 500 000,00 (pol. 81 l3)
- 2 500 000,00 (pol. 8114)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

Provedená rozpočtová opatření byla ve shodné výši promitnuta v příjmové i výdajové části
výkazuFin2-12 M a jejich schválení bylo v souladu s $ l6. zákona č.250/2000 Sb. v platrrém
znění.

Pokladní doklad

Namátkově byly zkontrolovány příjmové a výdajové p<lkladní doklady za období listopad _

prosinec 2011' č. dokladů 550 - 589' 590 _ 629. Převedení zůstatků v jedncltlivých měsících
navazuje a stanovený limit pokladny nebyl překračován" PředloŽené doklady obsahovaly
předepsané náleŽitosti, rozpočtovou skladbu, zaúčtováni a stanovené podpisy. Nedostatky
nez"iištěny'
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Výkaz zisku n ztráty

Kontrole b5'i předloŽen výkaz zisku a ztráty sestavet:ý k datir 31 . 12' 20l2, který vykazoval
týo hodnoty:

Náklady celketn
Výnosy celkem
Výsledek lrospodaření před zdaněním

10 035 993,64 Kč
13 552 630.54 Kč
4 555 886'90 Kč

Výsledek hospodaření běžnéhtl účetního obrlobí 3 516 636.90 Kč

Výše uvedený výsledek hospodaření je slrodně uveden ve výkaze Rozr'alra _ ťrčet č. 493 a z
výkazu r'yplývá, Že obec neprovádí hospodářskou činnost'

Příloha rozvahy

Kontrole byl předloŽen výkaz Pi'íloha rozvahy sestavený k datu 3 1 . 1 ?' 20l 2, který obsalroval
následující údaje:

účet č' 902 - Drobný dlouhodobý hmotný rnajetek 67 128,6a Kč (majetek oE)
účet č. 903 - ostatrrí majetek 22 347 363.00 Kč (oceněná výrněra
- lesního porostu)

účet č. 951 - ostatní dloulrodobá podnríněná aktiva 160 000.00 Kč (úplatná věcná
břemena, celkerrr16x)

účet č. 982 - Dlouhodobé podmíněné závazky z
poskýnutých zajištění 1 280 000'00 Kč (zastavený majetek.

viz, smlouvy zástavni)

Odměňování členů zastupitelstva

Na zasedání zastupitelstva konaném dne 26. 1.201 1, bcldern ad 9) a usnesením ě. 5nal l bylo
projednánr: snižení odrněn o 5 vo. coŽ bylo v souladu s Nďizenírrr vláciy č,3?naffi Sb' r,e
znění Nařízení r'lády č' 375/20l0 Sb' Stanovené oclměny nepřesahují rnaximálrrí moŽnou
hr'anici vyplývající z výše uvedenéhcr nařízení vlády.

Evidence poplatků

Veškeré poplatky (za psy, cldpady a hrobová místa) jsou vecieny v knize v ruční podobě dle
aktualizované evidence ob1,vatel. obec nemá žádné dlouhodobé necloplatky. veŠkeré poplatky
byly zaplaceny k datu 31 . 12. 2012.

PokladnÍ kniha (deník)

Pokladní knihu vede účetní obce v počítačové podobě, příjnrové a výdajové pokladní dclklady
mají jednu společnou číselnou řadu a za kontrolovaný rok 2012 bylo vystaveno celkenr 629
pokladníclr dokladů. Ve Vnitřní směrnici pro pokladní činrrost.ie stanoven lirnit pr:klaclny na
částku 100 000,- Kč a za zkontrolované obdclbí listopad _ prclsinec 20l l nebyl př.ekračován.
Zůstatek pokladrry k datu 3l.12.20l l činil 0'- Kč a tentcl úciai byl shodně uveclen ve výkaze
Rozvaha _ účet č' 261 - Pokladna
Inventarjzace pokladny byla prováděna finančním výborenr čtvr1letně l'e dnech 31. 3.; 30. ó.;
30' 9' a31' 1Z. 2011 . Nedostatky nezjištěny.
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Faktura

Namátkovou kontro]ou byiy zhlédnuty př'ijaté a vydanó ťaktury za období listopad _ prosinec
2012:

- elektronický výpis č. 17 6 - 1 95 : doklady FAP č' 302, 304 - 329: FAv č.6i20 12, 7 lzan
- elektronickývýpis č. l96 -212: doklady FAP č. 330 _ 349,351,353,354,358 _ 363

U uvedených ťaktur bylo zkontrolováno proúčtování na bankovrrí účet clle výpisů, jejiclr
náležitosti' pouŽití rozpočtové skladby a jejich zaúčtování" Nedostatky nebyly zjištěrrv.

Kniha došlých faktur

Kniha faktur prijatých je vedena v n'lční podobě a za kontrolované r:bdobí roku 2012 bylo
přijato a zaúčtováno celkerrr 375 Íbktur. Přsdložené ciokurrrenty po věcrré a Íbnnální
správnosti neobsahovaly rredostatky' přeclpis včetně zaúčtt"lvání a platby je ručně zapsaná na
faktuř'e. Neb;zly slrledány nedostatky. K datu 3i. l2 2012 nebyly zaplaceny přijaté tukt''y u
celkové hodrrotě 159 450,92 Kč (Í'a č' 30364 _ 375) - účet č' 321 .'.'uýku'" Rozvaha.

Rozvaha

obec kontrole předložila výkaz Rozvalra sestavený k datu 3l. 12. 2a12, který vykazoval
následující hodnoty:

a) majetek obce
Stálá aktiva obce vykazují objern v netto hodrrotě částku 52 638 946.49 Kč.

PřeváŽnou část stálých aktiv pr*edstavirjí (majetek v brutto hodnotách):

019 - ostatní dlouhodobý NM 
stav kJl' 

lil]rŤ'
021 - Stavby 39 891 951,40
022 - Samostatné movit.věci a

soubory movit"věcí 535 729,40
031 - Pozemky lZ ZOB 282,54
042 - Nedokončený DI_IHM 2 4|3'/25,|5

b) finanční majetek
Obec vlastní cenné papíry v celkové
- SVS a.s.
- FinReal Liberec, a.s.
- Čsao Liberec, a.s.
- Autocentrum Nord, a.s.
- Severotrans, a.s.

c) cizí zdroje

cizí zdroje celkenr
Výzrrarnné poloŽky cizích zdrojů:
- dodavatelé
_ zaměstnanci

hodnotě 1 390 380,- Kč errritované od:
1 319 000,00

38 000,00
7 700,00
3 090,00

23 100,00

stav k 31,12,2012
I 120 119,71

159 450,92
59 974,Ů0
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* zúčtováni SZ aZP
- daň z příirnů
- přímé daně

35 278,00
550 000,00

8 677,04
- závazky k osobám mimo vybrané
vládní instituce (uraz. poj', předpis razdy) 28 109,00
- výnosy příštích období 21 400,00
- ostatní krátk. závazky 256 229,79

d) podrozvahová evidence
Na podrclzvahové evidenci vede obec:
- nrajetek v operativní evidenci ve výši 62 l28.60 Kč
- ocenění lesrríclr porostů r,e výši 22 324 734,-Kč
_ Zastavěný maietek ve výši 1 280 000'- Kč
_ věcná břemena ve výši 1ó0 000._ Kč

e) další skutečnostio vztahující se k majetku
_ obec nehospodař'í s majetkenr ve vlastnictví státu,
- obec má zástaw movitých a nemovitých věcí.
- obec nepracuje s dluhovou sluŽbou,
- obec svým majetkem neručí za závazky třetích osob.

Inventurní soupis majetku a závazktl

K provedení a zajištění inventarizace obce za rok 2012 bylv kontrole přec1loŽeny tytcl
clokumenty:

- Plán inventur na rclk 2Ol2 ze dne 22' la.2012 s platností ad 22. t0. 2012 do 31. l. 201,3,
kteťý stenCIvuje pro Přílohu č. 1) a pro Přílclhrr č. 2) datum zahi4eni 2. 1.2013 a datum
ukončerrí 2l ' l . 20l3 provedení inventatizace, dále vytvoření iÍrventarízač,ni zptávy do 3l. 1.
2a|3 a zahájeni čínnosti IK od 2. 1. do 21' l.2a13. Součástí bylo i složení IK vč'
podpisovýchvzorŮ a prezenční listina z proškoleni ze dne 31' 10.2012

Kontrole bylatéž předložena inventarizačnízpráva ze dne 21.I.2013 včetně Přiloh č' l) -
Seznam inventarizačních soupisů 1) - 4) aPřílolr č.2) - Seznam inventarizačních soupisů 5) t
28'), ze kterých vyplývá, že rozdi}5' mezi provedenou fyzickou a dokladovou inventarizací
nebyly z.1ištěny a předloŽené inventurní soupisy obsahovaly poclpisy členů komise, soupis
vytištěný Z programu PC i provederrých tabulek v progranrtt excel a soupisy ťyzické
inventarizace.

- k účtům nehmotného majetku byl předložen aktuálni výpis z Katastru nenrclvittlstí sestavený
k datu 31, 12.2012;

- účet č. 069 - ostatní dloulrodcrbý Íinarrční rnajetek ve výši 1 390 380.- Kč - cerrné papíry
byly doloženy potvrzenínr od Íirrrry SVS, a.s. ze dne 2. 1 ' 20l3 a Hronradnou listinou č. 0l9

- zastavěrrý nrajetek a věcná břenrena evidovaná ve výkaze Příloha byly doloŽeny uzavřerrými
smlouvanri a výpisem z KN

- zůstatek na bankovním účtu byl doložen kopií výpisu z internetového bankovnictví
- pohledávky azávazky byly doloŽeny sotrpisem jednotlivých nezaplacených faktrrr azávazktl
-Yyřazovací protokol č.112012 (kotel na pevná paliva' inventární č. 11)
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Pohledávky k31.12' 2012 (účet č' 3l1) 6 531,- Kč (nájemné)
Závazky k 31. 12. 20l2 (účet č. 321) 159 45a,92 Kč (Í'a č' 30364 - 375)

obec postupovala při realizaci inventur podle vylrlášky č. 270/2010 Sb. v platnórn znění a
nebyly zjištěny nedostatky.

IJpozornění: - s odvcllánínl na ustanovení zákona č' 128/2000 Sb,, o obcích" v platndnr zněnÍ.
$ 84 odst. 2 písrn b) povirrnost schvalovat účetni závěrku crtrce sestaventru k rozvahor,étnu clni"

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

Za korrtrolované období leden - prosinec 2012by|předložen yýkaz Fin 2-12 M vykazující
tyto hodnoty:

Schválený Rozpočet Výsledek plnění
rozpočet po změnáclr rrd počátku roku RU %

Příjmy celkem
po konsolidaci 6 931 230,00 7 910 820,59 I 405 689,70 106,26 a

Výdaje celkem
po korrsolidaci 6 93 1 230'00 7 9I0 820.59 '7 2a6 l 59,41 91 ,a9 rÁ

Financovárri 0,00 0,00 - 1 199 530'29 XXX

Flospodai"ení obce skoněilo rozpočtovým přebytkem Ve výši l I99 fia,29 Kč, přestože
rozpočet byl schválen jako vyrovnaný" Uvedený přebytek byl tvořen nárůstem příjmů o
494 869,92 Kč vůči rozpočtovaným a niŽšími realizovanými výdaji - 704 661,18 Kč neŽ
rozpočtovanýnr i.

Kniha odeslaných faktur

Kníha fbktur vydaných je vedena v ruční podobě a za kontrolované období rokrr 2012 bylo
vystarreno celkem 7 faktur (ťa č. 112012 - 712012), které byly k datu 3l. 12' 20t2 všechny
uhrazeny.

Dohoda o hmotné odpovědnosti

obec má sepsanou deihodu o hnrotrre odpověclticlsti s účetni obce, uzavř'enou due 24' ] 1. 201CI,
v souladu se Zákoníkem práce č.262l2aa6 Sb. v platnérrr zněni'

Bankovní vypis

Ke svému hospodaření nrá obec zřizen bankovní účet vedený u České spoi'itelny, a.s., č' ú.
984865399/0800 a tento účet vykazoval zůstatek k datrr 31' I2'2aI2 a dle výkazu Rozvaha
(účet č' 231) a výkazu Fin 2-12 M (ř.6010) sestavených za rok 201?" částku 1 435 l57"17 Kč,.
Tato částka byla doložena elektronickýrn bankovníni výpisern.
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Smlouvy ostahrí

Kontrole byly předloŽeny násleclující uzavřené snrlouvy:
Kupní snrlouvy:

_ prodej pozemkup.č.536/Ó a54314;záměrbyl zveř'ejněn dne 20.6.do i6. 7.2012 aprcldei
byl projednán a schvá|en Zo na zasedání dne 1 6. 7. 2an' usnesením č' 19l20r2, uz'áviena
byla dne 18' 7' 2012 a uvedený majetek byl následně vyř'azen z evidence rnajetku dne 28' 8"
2012
- prodej pozemktr p'ě. 565ll". záměr byl zveřejněn dne 23. 4. clo 6. 6. 2012 a prcrdej byl
projednán a schválerr Zo na zasedárrí dne 12.9.2012, usnesení:rnč'27l2}l2. uzavřena byla
dne 20. 11' 2012 a uvedený majetek byl následně vyřazen z evidence majetku dne 23' 1l.
2012
- prodej pozemku p.č. 53619 a 54315 zám& byl zveřejněn dne 2,4.9' do 31. 10. 20l2 a prodej
byl projednán a sclrvál en ZO na zasedání clne 31 . 10. 2012, uzavřena byla clrre 1 0. 12. 2()|2 a
ur'edený majetek byl následně vyřazen z evidence nrajetku dne l2" 12. ?012

_ Namátkově byly zhlédnuty uzavřené smlouvy na hrobová nrísta č. ll20]? a ?a12.
Předložené doklady jsou uzavřerly die $ 25, zákona č. 256/2001 Sb. ve ztrění novely č.
479l20a 1 a na období 5 let. Celkem <rbec vydala 16 srnluv.
- Smlouva o pronájrnu rrebytových prostor s firmou JEDNOTA' spotř'ební druŽstvo v
Nymburce, IČ - 000 3l 801, uzavř'enou dne27.7.2O11, jejížpředmětem je pronájem ''p.č. 15,
st.p'č. 18 ve Vlastibořicích'', sloužící jako prodejna smíšeného zboží, se stanoveným ročním
nájmem, s účinností ocl 1' 8. 2a11 na dobu neurčitou'
- Smlclur'a o poskytnutí finančního příspěvku na tvorbu účelové katastrální mapy uzavřenou s
MěIJ Tlrrnov, uzavřenou dne 29. l0.20|t2 na částku 660'- Kč.
- Nájemní smlouva tta ''byt č. 1), č.p. 15'' uzavřená dne 16' 7.2012 na dobrr určitou do 31' 12.
2a13. Součástí dokumentu je evidenční list pro vÝpočet nájemného.
- Nájemní smlouva na ''byt č. 15, č'p.9'' uzavÍená drie 1. 6.zal3 na clobu určitou' Součástí
jsou evidenční listy a dodatky na prodlouŽení nájmu' posledni č. 8) ze dne 28. 72. 2012 na
prodlouŽení do 3 I. 12' 2an.

Smlouvy zástavní

obec uzavřela tyto ZáStaVni sntlour.y, které byly předložerr'v kontrr;le:

_ sm]cluva na objekt č.p. 53 na st. p.č' 136 na 20 let, sepsaná dne29.6.2001 s MMR ČR a
vedená na KN pod číslem v -3l46l2a01-505 v částce Kč 0,64 mil"
'zástaYa na č.p' 15, na st.p.č. 18, sepsaná Smlouva o poskytnutí investiční dotace ze státního
rozpočtu dne7.4.1998 na 20 let a vedená na KN pod číslem v-425212008_505 na částku Kč
640 tis.

Výše uvedené zástavní smlouvy jsou evidovány ve výkaze Přílclha rozvahy, účet č. 982 _

Dlouhodobé podmírrěn é záv azky z poskytnutých zaj i štěrrí.

Současně byla kontrole předloŽena Smlouva o zastavení nemovitctsti č' ZN 0151904429,
uzavřená dne 17. 1. 2012 na poskytnutí krátkodobéhcl úvěr'u v celkové výši 2 500 000.- Kč.
Zastaveny byly nemovitosti ''p.p.č. 2a:8l1; 56212: 562118; óó5 a 560i 1''' K rlatu 31. 12.2a]r2
již byl úvěr splacen a zastavení uvedených nemor'itostí nebylo jiŽ evidováno a dle výpisu z
KN bylcl v}.rnazáno.
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Smlouvy nájenrní

obec má uzavřetrou Snrloul,u o nájmunebytovýc}r prnstclr ze dn* ?}, l. 2al2, přeelrrrětenr je
''nájem prostor v přízemí a suterdnu KD, č"p' 26, st"p.č. 5l] '' k provozování lrostinskd činnosti
s platností od 1" 2' 2a12 s prodiouženínr při splnění poclnrínek vŽdy na další rok

Smlouvy o přijetí rivěru

V kontrolovaném roce 2012 obec uzavřela Srrrlouvu o úr',ěru č. 01 5]Da442g s Českou
spoř'iteinou, a.s. dne 17.1.2012 na ťtvěrovanou částku 2 500 000,- Kč, k tomu byl zŤizen
úvěrový účet č. 0151904429/0800 a dohoclnuta splatnost k dattr 31' 12. 2aI2. Úvěr byl
splacen dne 23. 11.2012, výpis č. A.1l.

Dohody o provedení práce

Namátkově byly vybrány a zkontrolovány dohody o provedení práce vztahr-rjící se ke
kontrolovanárru období leden - prosinec 2012, sepsané nn iyto činrrostl:

_ ''natahování věžních hodirr -.Iivina" uzavřenou drre 2.4. ?012 na obrjobí oc1 ?.4. clo 30.4.
2012

' vedení kroniky'' uzavřenou clne 2. 1.2012 rra období od 1. 1. do 3l .l?.2a|2
- "distribuce hlasovacích lístků na vcllby '' uzavřenou dne 1. 10. 2al2 naclbdclbí od 1' 10. do
2. 10.2012
- ''knihovnice'' uzavřenou dne l, 6.2a12 rra období ocl l. ó. clo 3 l. 12.2a12
_ ''výkopcivé práce na dětském hřišti ve Vlastibořicích'' uzavřenou na období L. |2' - 31. 12.
2al2 včetně Dodatku č. l) zedne l0. l' 2013 na prodlouŽení dclhody do 3 1. 1. 2013

Uvedené dohody byly sepsány v souladu s ustanclveními $ 75 a $ 77, Zákorríku práce č'
762l20a6 56' 1, platném znění.

Dohody o pracovní činnosti

Za kontrolovaný rok 2012 obec neuzavřela žádrrorr dohodu cl pracovní činnosti.

Smlouvy a další materiály k přijaffm účeloqým tlrrtacím

V kontr:<rlovaném obdcrbí leden - prosinec 2012 obec přijala násleclrriící účelovd dotace:

t) Územní plán ve Vlastibořicích - etapa návrh (poil.4222)
_ Žádost o poskytnutí dotace byla zaslána dne 24' 8.2011, s termínem zahájeni 8. 11. a
ukončení 9l12. PŤedpokládané celkové náklady byly vyčísleny na 168 000,- Kč. z toho dotace
ve výši 100 000'- Kč
- dotace ve výši 93 500,- Kč (min. 70 oÁvynaloŽených nákladťr a nrax. 100 000'- Kč) byla
poskytnuta na základě smlouvy č. aLPn665l2011ze dne 22. 11. 2011. s tetmínem realizace
9l12 a zasláním závěrečného vyúčtování do 50 kalendářních dnů
- závěrečné vyúčtování zasláno poskytovateli dotace dne 4. g.?012, kdy skutečrrě r,ynaloŽené
náklady činily částku 168 000,- Kč
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2) Svět dětí ve Vlastibořicích (pol' 4216,41l6)
- dotace týkající se roku poskytnrrta jiŽ v roce 2011, vyúčtování poclléhalo vyťrčtování aŽ v
roce 20 I 2
- Žádost o dotaci podána dne ] 7' 2. 20Ll,
- rozhodnrrtí z MMR o poskytnutí dotace ze dne 29' l l '20l 1" čj' 39002/20l 1_52 ve výŠi
267 7l 7'- Kč.

- identiÍjkační č' EDS ll7D815000188 s tennínenr realizace l.8. - 31' 1?. 2011 apř'edložení
dokumentace v tennínu l'l' - 3a. 6" Z0l?
UZ 17027 neinves1iční dotace (p<ll' a116) 5'/ 717'-Kč vlirstní náklady 24 736,^Kč
UZ 179?8 investiční dotace (pol.4216) 210 000'- Kč 90 000,- Kč

- závěrečné vyúčtování bylo zasláno poskytovateli dotace dne l2. 4'2012
- Ílnanční vypořádání s prostř'edky státního rozpočtu ve výši 267 7i7,- Kč bylo ze <Íne 2' 4.
2012

3) Volby elo Senátu parlamentu ČR a voleb do zastupitelstev krajů (pol. 411l, UZ 98
I 93)
- dotace poskytnuta ve výši 22 000'_ Kč
- celkově vynaložené nákiady čirrily 8 414._ Kč a rredočerpané prostředky ve výŠi l3 586._ Kč
byly zaslány poskytovateli dotace dne 27 ' l 1. 2012, Čs _ v1lpis c]' A' 1 1

- předběŽné finančrrí vypořát1ání bylo ze dne 26. 1l.2012, závěrečné tirrančrrí vypořáclárrí
zasláno přes datovou sclrránku dne 28' 1' 20l3

4) Volby na prezidenta repnbliky (pol. 4111)
- dotace ve výŠi 1 000.- Kč nebylapouŽita azcela bylavrácerraposkytovirteli dotace dne 8' l.
2013
- finanční vypořádání bylo zasláno přes datovou schránku dne 28' l. 2013

Výše uvedené dotace obec řádně vyúčtovala apoužila na stanovený účel.

Dokumentace k veřejným zakázkám

Za kontrolovarrý rok 2012 obec nevyhlásila žádné výběrové Ťizeni.

Vnitřní předpis a směrnice

obec ke sr,ému hospodaření vydala následující vnitřní předpis"v a snrěrnice" které přeclloŽili
kontrole:
- .Iedrrací řád zastupitelstva obce ze drre 24. 11. 2010
1l2a10 - Vnitřní snrětnice - podrozvaha a evidence pro zpracování přílohy účetní závěrky
212010 - Vnitfuí směrnice - pro časové rozlišování
3l20|0 _ Vnitřní smčrnice - pro schvalování rozpočtu
4/2a10 - Vnitřní směrnice - o finanční kontrole ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb.
5l20I0 - Směmice r: poskytování cestovních rráhrad
'Vnitřní směrrrice pro pokladrrí činnost (stanoverr lirrrit pokladny ve l,ýši Kč l00.000,-)
8/2010 - Směrnice o oběhu účetních dokladů (součástí jsou i aktuální dispoziční oprávnění _

podpisy)
Il2011- Snrěrnice o odepisovárrí majetku
2/2011- Směrnice o inventarizaci
3l201I - Směmice pro zadávání veřejnýclr zakázek rrralélro rozsalru
1l?012 - Směmice k aplikaci reálné hodnoty u nrajetku rrrčeného k prodeji
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Informace o přija{Ých opatřeníclr (zák. 42a/2aa4 Sb.,320/200l sb., apod.)

Při schvalování závěrečnóho účtu za rok 20l] na zasedárrí zastupitelstva konanrlnr dne l8' 4.
20l2 obec pi'ijala opatření k nápravě chyb a nedostntkťr vyplývajících ze zprÁvy o r,ýsledku
přezkoumání hospodařeni za rok 20ll. oenámení o př"ijotí tohotcl trpntřerrí bylo Ensláno rra
KU LK dne 25. 4.2012.

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesenÍ

Kontrole byly předloženy zápisy a usnesení zastupitelstl'a obce konajícich se ve dnech l6' 1"'
|5' 2', 12^ 3., 18. 4., 13. ó., 16' "/., 12.9.,31. 10., 14. 11. a 12' 12.2012. Celkem se za
kontrolované období leden - prosinec 2012 uskutečnily 10 zasedání. Současně s těmito
dcrkumenty byl poskytnut zápis a usnesení ze dne 14. 12. zal l. Poskytnuté podklady
obsahovaly veškeré náležitosti vyplýající Z ustanovení $ 95' zákona č. 128n0a0 Sb. v
platném zněni.

Penčžní fondy obce (FRB' sociální, apod.) - pravidla tvorby n použití

obec nezřídila Žádné peněŽní Íbncly.

Finanční a kontrolní výbor

Pro vrritřní kontrcllu hospodařerrí dle $ 117 - $ 172,zákonač" 128l2a00 Sb. v platnétn zněnÍ.
obec r'řídila finarrční a kontrolní výbor. který za kontrolované období leden - prosinec 20l2
provedl tyto kontroly:

Finanční výbor : byly předloženy zápisy z provec1ených kontrol ve dnech 5. 9., 21 . 5 . 2aI2 a
3' 1. 20l3 (kontrola roku 2012), předmětem kontro] byly přijaté a vydané faktury a pokladní
kniha
Kontrolní výbor: provedl korrtroly ve dneclr 12. 10.2012 a 10' 1.2013 a z těchto kontrol
byly vytvoř'eny a poskytnuty zápisy,jejich předrrrětem byla kontrola usnesení Zo

B. Výsledek přezkou máni
Při přezkounrání lrosp<ldařerrí obce Vl astibořice

Nebylv ziištěnv chvbv a nedostatkv.

C. Závěr

I. Plnění opatření k odstranční nedostatků zjištěných

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí rcrky

Byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky:
Předmět: Zákon č.42012004 Sb. $ 2 odst. 2 písnr' h) účetnictvi vedené úzenrnim celkenr

11/14



Právní předpis: Zákon č. 563lI99| Sb., o irčetnictví, ve znění pozdějších přeclpisú

$ 3 odst. 1 - Uzemní celek neúčtoval o skutečnostech, které isou přeclrrrětem ťrčetnictr,í' do
období. s nímž t1'to skutečnosti věcně a časově souvisí. (napraveno), Úhrady přiiatých fbk'tur

ě.294 ač.326 _ 330 byly zaúčtovány do rtiku 2a1I, přestože byly zaplaceny aŽ v roce 20l2
(s. l. 2012).
- (splnčno dnel 31. 12.2tl2) t obec přijala opatřerrí k nápravě z.iištěnýc}r chyb na zaseclání
zastupitelstva crbce konaném dne l8. 4.2012, tato chyba se iiž v roee 2012 neopakeivala.

Nebyly zjištěny zívažné chyby a nedostatky.

b) př'i dílčím přezkoumání

Nebyly zjištěny chyby a nedostatk-v.

Il. Při přozkoumání hospodaření obce Vlastibořice za rok2012

Nebvlv ziištěnv chvbv a nedostatkv (s10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 sb.)

uI. Při přezkoumáním hospodařenÍ obce Vlastibořice za rok 2012

Nebyla zjištěna rizika dle $ l0 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 sb.

IV. Poměrovó ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku ' 0'08 %

b) podíl závazkťr na rozpoětu územnílro celku ...'.. 3,47 oÁ

c) poclil zastar'enélro majetku na celkovérn majetku úzeniního celku '..... 2,I] yo

Vlastibořice, dne

V Liberci dne 26.2.2013

Bc. Kamila Vlasáková

kontrolor pověřený přezkournáním podpi s kontrolora povčřcného přezkounránírn

Starosta Vlastibořice Ing' Martin Beksa prohlašuje,
přezkoumávání hospodaření posk1tl pravdivé a úplné
crkolnostech vztahujících se k němu a převzal dle
výsledku přezkoumání.

že podle $ 6 odst. 2 písm. e) zákona o
informace o předmětu přezkournání a o

$ 6 odst. 3 písm. k) návrh zprávy o
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Ing. Martin Beksa
starosta obce

Poučení
Tato zpráva o výsledku hospodaření je návrhem zprály o výsledku přezkoum:{ni
hospodaření, přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynuti
lhůty' stanovené v $ 6 odst.3 písm.I) zákona 420/2004 Sb.

Územní celek může do 30 pracovních dnů od předr[ní náyrhu zpráry o výsledku
přezkoumání hospodaření podat písemné stanovisko k nrívrhrr zprávy o výslotlku
přezkoumánÍ hospodaření v souladu s $ 6 odst. 3 písm. l) zákona o přezkoumávání
hospodaření.

stanovisko zašle územní celek na adresu Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru
kontroly, k rukárn kontrolora povóř'eného Íízenim přezkoumání'

Ing. Martin Beksa
stnrosta obce

. 
_ .,., r. *r.,i i ,.r*'.(. 'r,a "r

, i!'' ,.1.ť.ť.iuú.., 

"'*''',,'

i''":fl'ť{.?] i'l l"/' i i*ffi*:í;' :

u<___*_*__ \,ffi!Y " I,;.:-. '. - . .': u;..'*.ď:dr. '/razitko datum a podpis starostFoTcóo 
r' yý),

tJzemní celek je povinen podle $ l3 odst. l písm' b) zákona o přezkoumávání hospodař'errí do
15 dnťr po projednáni zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech ťrzenrního celku podat
písemnou informaci o přijetí opatření k nápravě chyb a rrednstatků, uvedených ve zprávě"
včetně uvedení lhůty, ve které podá písemnou zprávu o plnění přijatých opatření ($ 13 odst. 2
zákona o přezkoum áv ání hospodaření).

Ve lhůtě uvedené územnínr celkem v písemné informaci zaslané krajskému úřadu je územni
celek povinen podle $ 13 odst. 2 zákona o přezkoumávání hospodařerrí zaslat písemnou
uprávu o plnění přijatých opatření.

Rozdělovník:

Ste inonis Počet výtisků Předáno Převzal

1 1 V1astibořice Ing. Martin Beksa

2 I Liberecký kraj Bc. Kamila Vlasáková
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obě výše uvedené písemnosti zašle irzemní celek na adresu Krajskéhti uřadrr Libereckélro
kraje, odboru kontroly, k rukám kontrcllora pověřenélro řizerrim přeekcrunrríní.

Za nesplněnÍ těchto povinností lze uložit územnímu celku dle ustanovení $ 14 písm. 0, g), a
h) zákona č,.42al7004 Sb., poř'ádkové pokuty až do výše 50 000 g51l jednorrr případě.
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