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Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obec Vlastibořiceo IC 00671878

za rok20t3

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnechz 17.2.2014

na zákIadě zákona ě. 420 12004 Sb., o přezkoumávaní hospodďení územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí.

Místo provedení přezkoumání:

obecní úřad Vlastibořice

Přezkoumání lykonal kontrolor pověřený řÍzením přezkoumání:

Mgr. Alena Vrbová

Pověření k přezkoumaní hospodaření ve smyslu $ 5 zákona o přezkoumávání hospodďení
vydalMgr. René Havlík, ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje.

Při přezkoumání byli přítomni:

Ing. Martin Beksa - starosta
Zuzana Petráčková - účetní

Kraiský úřad Libereckého kraie
U lem 642/2a. 461 80 Liberec 2 . tel.: + 420 485 226 602 . fax: + 420 485 226 444
e-mail: alena.ubova@kmjJbc.cz. m.kajJbc.cz. IČ: 70891508 . DIČ: cZ7089l5o8
Datová schránka: c5kbvkw



Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodďení jsou údaje uvedené v $ 2 odst. l a 2 zákona
42012004 Sb.. Dle $ 6 odst. 3 písm. b) zákona je přezkoumání hospodďení prováděno

ýběrovým způsobem s ohledem na významrtost jednotlivých skutečností podle předmětu a
obsahu přezkoumríní. Při posuzoviíní jednotliqých právních úkonů se vychází ze zněni
právních předpisů platnych ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

A' Přezkou mané písem nosti

Při přezkoumiíní hospodďení obce Vlastibořice byly přezkoumány následující písemnosti:

Pravidla rozpočtového provizoria
Pravidla rozpočtového provizoria nebyla uplatněna z důvodu včasného schválení rozpočtu
roku 2013 ještě před koncem roku201'2.

Rozpočtová opatření
V souladu s $ 16 zákona 25012000 Sb.' o rozpočtoých pravidlech územních rozpočtů
v platném znění, schválilo Zo v kontrolovaném období čtyři rozpočtová opatření v tomto
rozsahu:

Příjmy Výdaje Financování Schv./usn.
Schválený R. 5 586 000 Kč 5 586 000 Kč 0 Kč
opatření ě. l 793 760 Kč 793 760 Kě

opatření č. 4 472 400 Kč, 472 400 Kě
Celkem 1 603 3I2Kč) 1 603 3IzKě
Upravený R. 7 l89 312 Kč 7 189 312 Kč

160 000 Kč 160 000 Kč
I77 I52Kč I77 l52Kč

5 586 000 Kč
5 586 000 Kč

0 Kč 27.3.ll5l20l3
0 Kč 19.6.12112013
0 Kč Il.9.12512013
0 Kč 1I.I2.l32l20l3
0Kč
0Kč

opatÍení č.2
opatření č. 3

Příjmy
Výdaje

Kontrolou bylo ověřeno promítnutí schválených rozpočtoých opatření do vykazu FIN 2 _ 12
M k datu 3l.12.2013. Nebyly zjištěny nedostatky.

Závérečný účet
Závérečný účet obce za rok2012 projednalo Zo na svém zasedání a usnesením č. I4l20I3
schválilo dne 27 . 3. 2013. Zo projednalo Závérečný účet obce za rok 2012 spolu se Zprávou
o ýsledku přezkoumání hospodatení za rok 2012 a schválilo výrokem ''bez ýhrad''.
Závěrečný účet byl zveřejněn na úřední desce (i v elektronické podobě) od7.3.2013 do
27.3.2013 v souladu s $ 17 odst. 6 zákonač.25012000 Sb., o rozpočtoých pravidlech
územních rozpočtů. Závěrečný účet obsahuje všechny náležitosti uloŽené zákonem
ě.25012000 Sb., o rozpočtoých pravidlech územních rozpočtu.

Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu byl zveřejněn na uřední desce obce a elektronicky způsobem umoŽňujícím
dálkoý přístup v době od2I. lI.2012 do 12. 12.2012. Zveřejnění proběhlo v souladu s $ 11

zákona250l2000 Sb., o rozpoětových pravidlech územních rozpočtů v platném znění.
Rozpočet byl navržen ve výši:
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Schválený rozpočet
Rozpočet obce na rok 2013 schválilo Zo na svém zasedaní dne 12. 12.2012 usnesením
ě.37l20l2 v souladu s $ 84 odst. 2 písm. b) zákona I28120OO Sb., o obcích v pl. znění, a
v souladu s $ 4, zákona 25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
v platném znění. Rozpočet bylschválen jako ''vyrovnaný'' v následující qýši:
Příjmy 5 586 000 Kč
Výdaje 5 586 000 Kč
Kontrolou bylo ověřeno promítnutí schváleného rozpočtu do výkazuFlN 2 - 12 M.

S ta n ovení záv azný ch ukazatelů zřízený m o rga n iz a cím
obec není zÍizovatelem žádné organizace' která by byla povinna řídit se závaznými ukazateli
obecního rozpočtu.

Rozpočtoqý vyhled
Rozpočto''ný výhled na období 2014 - 2016 schválilo zastupitelstvo obce na zasedéníkonaném
dne 19. 6.2013 ausnesením č.22l20I3 vtěchto hodnotách:

2014 2015 2016
6 000 s 700 5 600
6 000 5 700 s 600

Příjmy
Výdaje

Rozpočtov'ý ýhled byl projedtán a schválen v souladu s $ 13, zákona ě. 25OI2OO0 Sb.
v platném znění.

Bankovní vypis
obec využívá u svých účtů internetového bankovnictví. PředloŽeny byly bankovní výpisy na
následující bankovní účty se ďstatkem ke dni 3l.12.2OI3:
Cs. spořitelna a.s. č.ú. 984865399/0800 1 510 609,65 Kč
CNB č.ú. 94-611746110710 99 4OI,72Kě
Celkem 1 610 0l1,37 Kč

ZákladnísÚ zz1 Rozvahy v celkové výši 1 610 01 I,37 Kčodpovídal zůstatku na bankovních
qýpisech anavýkazu FIN 2 - 12 M o plnění rozpočtu (ř. 6010 a 6030) k3I. 12.2013.

Úvěrové účty ani účty fondů obec nevede.

Účetni doklad
Namátkovou kontrolou byly prověřeny účetní doklady vztahující se k bankovním výpisům
v období I2l20I3. Kontrolované doklady obsahovaly předepsané náležitosti podle 

'iékonu

5631199l Sb. o účetnictví v pl. znění. Nedostatky v účtování dle platné rozpo8tové skladby
nebyly zjištěny.

Inventurní soupis majetku a závazkůt
Kontrole byl předložen ''Pliín inventur na rok 2013" ze dne22. IO.20t3, kteý obsahoval
okamžik zahájetí inventarizace dne 22. IO.2013 a ukončení dnem 31. 1. 2014, zahájení a
harmonizaci činností s datem, ke kterému bude provedena inventanzace. Proškolení komisí
bylo provedeno 30. I0.2013. Přílohou planu byly seznamy inventurních soupisů, které budou
sestavoviíny.
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K inventarizací má obec vypracoviínu ''Směrnici č. 2l20I1 o inventarizaci". Směrnice je
vypracována v souladu s Vyhláškou ě. 27012010 Sb. a byla schválena 2. lL 2011 usnesením
ě.33l20ll.

Fyzické a účetní stavy majetku uvedené v inventurních soupisech souhlasí se stavy na účtech
uvedených v úěetnictvi, ve ýkazu rcnaha a v podrozvahové evidenci k datu 31. 12. 2013.

Inventurní soupisy obsahovaly podpis osoby odpovědné, tj. starosty obce a podpisy osob
odpovědných za provedení inventarizace. Podpisové vzory inventarizační komise byly
předloženy. Vlastnictví cenných papíru bylo doloženo aktuálním dopisem. Nemovitý majetek
byl podloŽen aktuálním ýpisem z katastru nemovitostí a oceněním.

Inventarizaění zprávabyla vypracována dne 2I. l.2014. obsahovala IČo' datum ke kterému
byla inventarizace provedena, tj. k 31. 12. 2013, datum zahájení inventarizace dne
22.10.2013 a ukončení dne 2l. l. 2014. Zpráva byla opatřena podpisoými zéznamy
o dpově dných o s ob. Inv entarizační ro zdíly nebyly zj i štěny.

Výsledek ínv entartzace proj ednalo zastupitelstvo obce dne 29 . I . 20 I 4.

Úetovy rozvrh
Kontrole byl předložen platný ''Účtoq7 rozvrhroku 2013'' sestavený včetně podrozvahových
účtů.

Hlavní kniha
Kontrole byla předloŽena ''Hlavní kniha účetnictví'' za období l - I2l2013.

Příloha účetních výkazů
Kontrole byla předložena Příloha účetních výkazi k 31. 12. 2013. Jednotlivé položky v
pÍíIoze navazují na hodnoty uvedené v Rozvaze l2l20l3. Přílohy byly vyplněny ve všech
částech, pro něž měla obec v účetnictví informace a kde tak ukládá vyhláška č. 410/2009 Sb.

Účetoictví ostatní
V souladu s ustanovením zákona č:. 12812000 Sb., o obcích, v platném znění, $ 84 odst. 2
písm. b) schválilo zastupitelstvo dne 13. 2.2013 usnesením ě. 9l20l3 účetní závěrku obce
Vlastibořice sestavenou k rozvahovému dni tj. k3I.12.2012.

Kontrole byla předložena ''obratová předvaha'' za období I - 12120!3.

odměňování členů zastupitelstva
Na zasedání zastupitelstva obce dne 26. I.2011 usnesením č. 5l20l1 bylo schváleno sníŽení
odměn volených zastupitelů o 5 Yo, sníženi bylo v souladu s platnou legislativou. Žadna ďaBt
změna v odměňoviíní volených zastupitelů obce nebyla v následujícím období schvaloviína.
odměňování vychéai z poěil' 265 obyvatel ke dni l . | . 2013 . Kontrolou mzdových dokladů za
období l - l2l2013 bylo ověřeno, Že odměny starosty a členů zastupitelstva obce souhlasí
svyší odměn odsouhlasených na zasedání Zo ajsou v souladu s NV č,.3712003 sb,
o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev v platnémznění.
Žaany peněžitý dar nad rámec měsíčních odměn, nebyl ve sledovaném období vyplacen.
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Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
Kontrole byl předloŽetýkaz FIN 2 _ I2M ke dni 3I. 12.2013. Plnění rozpočfu v příjmech a
ýdaj ích bylo následuj ící:

Rozpočet Upravený R Skutečnost Sk/UR
Příjmy 5 586 000 7 t89 3I2 5 206 513,07 72,420Á
Výdaje 5 586 000 7 I893l2 5 031 658'87 69,99yo
Financování 0 0 -174854,20
Položky schváleného rozpočtu a rozpoětu po změnách souhlasí s údaji schválenými
zastupitelstvem obce. Vedení obce hospodařilo ve sledovaném období v souladu se
schváleným rozpočtem.

Pokladní kniha (denft)
Pokladní kniha je vedena PC' kde je koncem měsíce zptacován přehled včetně obratů a
zůstatků v Pokladním deníku. Příjmovó a qýdajové pokladní doklady jsou vedeny v jedné
číselné řadě. V roce 2013 byly vyhotoveny pokladní doklady v číselné řadě 1 - 626.
Starrovený pokladní limit nebyl v kontrolovaném období překročen. Namátkovou kontrolou
pokladních dokladů č,. 577 - 596 v období I2l20I3 nebyly zjištěny nedostatky. Pokladní kniha
k datu 3l. 12.2013 vykazovala nulorný zůstatek, který odpovídal stavu účtu Rozvahy 26I -
Pokladna. Nedostatky v zaučtování dle platné RS nebyly zjištěny.

Rozvaha
Kontrole byla předložena Rozvaha ke dni 3l. 12. 2013; okruhy souhlasí (A : P ve výši
56 424 214,75 Kč); stav tňtu 23l - běžný účet obce, ve výši 1 610 011,37 Kč souhlasí
s výkazem FIN 2 - 12 M ř. 6010 a 6030. oprávky byly vylvořeny v plné lryši na účtu 018 _
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek ve výši 44 457,50 Kč a na účtu 028 _ Drobný
dlouhodobý tunotÚ majetek ve qýši 1 883 396,93 Kč. Výsledek hospodďení běžného
účetního období zisk ve výši 896 315,08 Kč - účet 493, souhlasí na Yýkaz zisku a ztráty.
obec nečerpá úvěr ani půjčku, nehospodďí s fondy ani s majetkem ve vlastnictví státu.
V pruběhu roku 2013 nebyla v majetku obce zaz.namenána žádná význarrtná změna oproti
stavu k I. l. 2013.

Yýl<azzisku aztráty
Kontrole byl předložen ýkaz zisku a ztráty za I - I2l2013. obec nevykonává hospodářskou
činnost. Za sledované období vyktízala obec v hlarmí činnosti qýsledek hospodďení
v následuj ících hodnotách:
náklady celkem 4769101,09 Kč,
výnosy celkem
zisk ve qýši

5 665 416,17 Kč,
896 315'08 Kč.

Výsledek hospodďení souhlasí na Rozvahu uč,et 493 - výsledek hospodďení běžného
účetního období ke stejnému datu.

Kniha odeslaných faktur
Kniha odeslaných faktur je vedena ruěně a obsahuje předepsané náležitosti. V roce 2013 bylo
obcí vydáno celkem 9 faktur, které byly uhrazeny v době splatnosti. Kontrolou bylo ověřeno,
že faktury byly řádně zaúčtovány, doklady obsahovaly předepsané náležitosti dle zákona
č).56319l Sb., o účetnictví, nebyly zjištěny nedostatky.

5/11



Dohoda o hmotné odpovědnosti
Kontrole byla předložena ''Dohoda o hmotné odpovědnosti'', kterou obec uzavřela s účetní
dne 9. 9.2013 na odpovědnost za pokladní hotovost. Dohoda splňuje potřebné náleŽitosti a
bylauzavřena v souladu s platným Zríkoníkem práce.

Kniha došlých faktur
Kniha došlých faktur je vedena ručně. V roce 2013 bylo obcí evidováno celkem 374 přljatých
faktur. Došlé faktury byly hrazeny pruběžně v době splatnosti. Ke konce sledovaného období
nebyly zaplaceny faktury v celkové výši 119 521,44 Kč, splatné v lednu 2014. Nezaplacené
faktury odpovídaly zůstatku rozvahy tňet 32I - Dodavatelé a byly doloŽeny inventarizací.
Namátkově byly kontroloviíny přijaté faktury, jejich úhrady a zaÍňtovéni v období 12l20I3
(č. 345 - 359). Kontrolou zaměřenou na ověření věcné a formální správnosti, nebyly zjištěny
nedostatky.

ZÍwovací listina organizačních složek a příspěvkových organlzací, odpisový plán
obec nemá ztízenou žádnou příspěvkovou organizaci.
Kontrole byla předloženaZtizovací listina ze dne ll. 12.2013, kterou obec zřizuje ''Místní
knihovnu'' ve Vlastibořicích jako svoji orgarizaění sloŽku na dobu neurčitou. Vymezení
majetku bylo provedeno ke dni 20. II.2013. Ztizovací listinu schválilo Zo dne II. 12.2013
usnesením ě.33l20l3.

Smlouvy o díIo
Zo na svém zasedání dne 27.3.2013 schválilo usnesením č. l8l2013 uzavÍeni smlouvy
s firmou DEHES s.r.o. na vybudování veřejného osvětlení do Kotle v hodnotě 167 777 Kč a
pověřilo starostu obce podpisem smlouvy. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 8. 4.2013.

Smlouvy o ručení
obec Vlastibořice neměla ve sledovaném období uzavřenou žádnou smlouvu o ručení
fyzickým ani právnickým osobám.

Zveřejněné záméry o nakládání s majetkem
Zám& obce převést a prodat pozemky a majetek je vždy zveřejněn na uřední desce obce a
elektronicky v souladu s $ 39, zékona 12812000 Sb. o obcích v platném znění. Vyvěšení
jednotliqých záměri prodeje pozemků je potvrzeno na listu "Zéměr prodeje pozemků''
s datem lyvěšení a sejmutí daného dokumentu' ktery je zakládarl do složky ''Vyhlášky obce
Vlastibořice''. Dále je datum zveřejnění evidoviíno na kupní smlouvě.

Smlouvy o přijetí úvěru
obec Vlastibořice neměla v roce 2013 vzavřenou žádnou smloulrr o přijetí úvěru.

Smlouvy o půjčce
Ve sledovaném období nebylo zjištěno přijetí ani poskýnutí půjčky ze strany uzemního
samosprávného celku.

Smlouvy o věcných břemenech
Ve sledovaném období nebylo kromě věcných břemen, která jsou zapséna v katastru
nemovitostí, zjištěno zřizováni věcných břemen k majetku územního celku.

6/11



Smlouvy o převodu majetku (koupěo prodej, směna, převod)
Kontrole byly předloženy kupní smlouvy na prodej pozemků. Zámér obce prodat pozemky je
vždy neřejněn v souladu s $ 39, zákona 12812000 Sb. o obcích v platném znění. Smlouvy
obsahují veškeré potřebné náležitosti v souladu s platnou legislativou, jsou potvrzené
Katastrálním úřadem Libereckého kraje o zápisu do katastru nemovitostí a jsou schváleny
zastupitelstvem obce.

Smlouvy zástavní
obec měla uzavřeny tyto zástavní smlouvy:

- smlouva na objekt č.p. 53 na st. p.č. 136 na 20 let, sepsaná dne 29. 6.200l s MMR ČR a
vedená na KN pod číslem Y-3I46l2001-505 v částce 640 000 Kč,
- zástava na č.p. 15, na st.p.č. 18, sepsaná Smlouva o poskýnutí investiční dotace ze strítního
rozpočtu dne 7. 4. 1998 na 20 let a vedená na KN pod číslem v-4252l2008-505 na částku
640 000 Kč.

Výše uvedené zástavr'ls, smloulry jsou evidovány ve výkaze Příloha účetních výkazi, účet č.

982 - Dlouhodobé podmíněné závazky z poskýnutých zajištění a byly doloženy inventarizací
ve výpisu z KN ke dni 3I.l2.20l3.

Smlouvy a další materiály k poslrytnufým účelovým dotacím
Zo schválilo na svém zasedáru dne 23. 1. 2013 usnesením č. 4l20I3 poskýnutí
neinvestičního příspěvku ve ýši 2 000 Kč pro zŠ robyly na cvičení dětí pro rok 2013.
Dále Zo schválilo dne 19. 6.2013 usnesením č,.2012013 poskýnutí peněžního daru ve ýši
2 000 Kč Narodnímu památkovému ústavu na publikační činnost - nemovité památky
v Libereckém kraji.

Smlouvy a další materiály k přijafým účeloým dotacím
Kontrole byly předloženy doklady k přijatym dotacím v roce 2013:

- Na zakladě ''oznámení o převodu finančních prostředků" ze dne 7. |.2013 byly na základě
pokynů z Ministerstva financí - odboru ťtnancoviíní územních rozpočtů a programového
financování- čj. MF-l2l018l20l2ll2-12l pollkazány neinvestiční účelové finanční
prostředky na zajištění výdajů vzniklých v souvislosti s volbou prezidenta České republiky
konané ve dnech II. - 12.ledna 2013.
Výše dotace27 300Kč,,ÚZ 98008,
čerpáno 8 452Kč,,
vráceno 18 848 Kč (BV č. 140 ze dne26.8.2013).

- Na zakladě ''oznámení o převodu finančních prostředků'' Ze dne 9. 10. 2013 byly nazál<]adě
pokynů z Ministerstva financí - odboru financování územních rozpočtů a programového
financování- č. j. MF-97772l20I3l12-l20l potlkazány neinvestiční účelové finanční
prostředky na zajištění vydajů vzniklých v souvislosti s koniíním voleb do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 25. - 26.října2Ol3.
Výše dotac e 22 50O Kč, ÚZ g8O7 I,
čerpáno 7 308 Kč'
vráceno 15 l92 Kč (BV č.20 ze dne 3. 2.2014).
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- Na základě Dohody s ÚP České republiky č. LLB-v-56l2O13 ze dne 25. 3.2013, bylo
zÍízeno jedn9 pracovní místo na dobu od 2. 4. 2013 do 31 . 3. 2014. Na základě dohody
uzavÍené s UP CR obdrŽela obec finanční prostředky ve výši 120 000 Kč. Výčtování bylo
provedeno v souladu s podmínkami poskýovatele s přidělen;ými Úz tztot.

- Dle Rozhodnutí Ministerstva kultury Čn e3.: 196/MK-S 477012}13 OULK, ze dne 26. 4.
2013, byla obci poskýnuta dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2013 na projekt "Zahájení
automatizace Místní knihovny ve V1astibořicích'', účel - PC, UPS, software, ýše 36 000 Kč,
čerpáno plně s Úz l+osz. Výčtovaní dotace bylo provedeno dne 14. 8.2013.

Závěrečná vyúčtovaní ukončených akcí byla provedena v souladu s podmínkami
poskytnutých dotací.

Smlouvy nájemní
Kontrole byly předloženy dvě složky s nájemními smlouvami. Jedna složka obsahovala
''Nájemní smlouvy DPS'' - smlouvy obsahují potřebné náležitosti, jsou uzavírríny na dobu
určitou jednoho roku, jsou přehledně řazeny a jsou uzavŤety v souladu s platnou legislativou,
na konci složky jsou odděleny smlouvy' které pozbyly platnost.
Druhá sloŽka obsahovala smlouvy na obecní byty a na nebytové prostory. Nájemní smlouvy
jsou pruběŽně prodlužovény. Smlouvy obsahovaly předepsané náleŽitosti a byly přehledně
řazeny, nebyly zj ištěny nedostatky.

Dokumentace k veřejným zakázkám
Ve sledovaném období neproběhlo v obci Vlastibořice žádné výběrové Íízenl ani veřejná
zakázka, které by se řídily zákonem ě.l3712006 Sb., o veřejných zakázkách.
Zo dne 11. 9. 2013 projednalo dvě cenové nabídky qýměny oken v kampeličce a schválilo
usnesením č,. 28l20I3 nabídku ťrrmy VEKRA OKNA ve qýši 55 981 Kě, zéroveň bylo
roáodnuto o naýšení dodávky o vchodové dveře.

Vnitřní předpis a směrnice
obec ke svému hospodaření r,7dala následující vnitřní předpisy a směrnice, které předložili
kontrole:
- Jednací řád zastupitelstva obce ze dne 24. 1 1. 2010
ll20I0 - Vnitřní směmice - podrozvaha a evidence pro zpracování přílohy účetní závěrky
2l20I0 - Vnitřní směrnice - pro časové rozlišoviíní
3l20I0 - Vnitřní směrnice - pro schvalování rozpočtu
4l20I0 _ Vnitřní směrnice - o ťtnanční kontrole ve smyslu zákonač.320l200L sb.
5l20I0 - Směrnice o poskytoviíní cestovních náhrad
- Vnitřní směmice pro pokladní činnost (stanoven limit pokladny ve výši Kč 100.000,-)
8l20I0 - Směrnice o oběhu účetních dokladů (součástí jsou i aktuální dispoziční oprávnění -
podpisy)
1l20ll _ Směrnice o odepisování majetku
2l20l1 - Směrnice o inventarizaci
3l20l1 - Směmice pro zadávaní veřejných zakázek malého rozsahu
112012 - Směmice k aplikaci reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji
Il2O13 _ r ČÚs 77O platnáod 1. 1 .2013
Číselné řady účetních dokladů pro rok 2013
2l20l3 - oběh účetních dokladů
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Yýsledky externích kontrol
Ve sledovaném období nebyla v územním samosprávném celku prováděna žádná externí
kontrola.

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
Kontrole bylo předloženo celkem sedm zápisů Zo zroku2013 (23.1., 13. 2.,27.3.,19.6.,
71. 9.,30. 10.' n. 2.) a jeden zápis Zo z roku 2012 (I2. 12. 2012). Zápisy jsou podle zjištění
kontroly vedeny v souladu se zněním zákonaě.12812000 Sb., o obcích v $ 95.

Peněžní fondy obce (FRB, sociální, apod.) - pravidla tvorby a použití
obec Vlastibořice nemá zÍízen Fond rozvoje bydlení ani Sociální fond.

Zprávy z jednánívýborů
K zajištění ustanovení $ 119 zákona 12812000 Sb., o obcích, byly kontrole předloženy tři
zápisy z jednéní finančního výboru o kontrolách účetních dokladů, dotací, plnění příjmů obce
a jeden zápis z jednání kontrolního výboru, ktery se zabýval kontrolou plnění usnesení.

B. Výsledek přezkou mání

Při přezkoumání hospodďení obce Vlastibořice

Nebvly ziištěnv chybv a nedostatky.

C. Závěr

I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při dílčím přezkoumání

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

III. Při přezkoumáním hospodaření obce Ylastibořice zarok20l3
Nebvlv ziištěnv chvbv a nedostatkv ($10 odst. 3 písm. a) zákona č. 42012004 sb.)

ilI. Při přezkoumáním hospodaření obce Vlastibořice za rok2013

Nebyla zjištěna rrz,ika dle $ 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 42012004 sb.
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IV. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

a) podílpohledávek na rozpočtu územního celku 12,33 oÁ

b) podíl závazki na rozpočtu územního celku ...... 4,5I yo

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ...... 2,I3 yo

Liberec, dne 18. '(tnora2}I4

,..i,] :i

ZaKrajský úřad Libereckého kraje

Mgr. Alena Vrbová

kontrolor pověřený přezkoumáním

Starosta obce Vlastibořice Ing.
o přezkoum áváni hospodďení
o okolnostech vztahujících se
o výsledku přezkoumání.

Martin Beksa prohlašuje' že podle $
poskytl pravdivé a úplné informace o
k němu a převzal dle $ 6 odst. 3

6 odst. 2 písm. e) zákona
předmětu přezkoumání a
písm. k) návrh zprávy

a6.á'

RozdělovnÍk:

Poučení
Tato zpráva o výsledku hospodaření je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření, přičemž konečným zněním zpránry se stává okamžikem marného uplynutí
lhůty' stanovené v $ 6 odst. 3 písm. |) zákona 42012004 sb.

podpis kontrolora pověřeného přezkoumáním

razítko datum a podpis starosý obce

Steinopis Počet vÝtisků Předáno Převzal

I 1 Vlastibořice Ing. Martin Beksa

2 I Liberecký kraj Mgr. Alena Vrbová
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Územní celek může do 30 pracovních dnů od předání návrhu zprá*ry o výsledku
přezkoumání hospodaření podat písemné stanovisko k návrhu zprá*ry o výsledku
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 rukám kontrolora pověřeného řízením přezkoumání.

.,, !o26. R . 4o /4
It

razítko datum a podpis starosý obce

Územní celek je povinen podle $ 13 odst. 1 písm. b) zákonao přezkoumávánihospodaření do
15 dnů po projednání zprávy spolu se závěrečným účtem v orgiínech územního celku podat
písemnou informaci o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků' uvedených ve zprávě,
včetně uvedení lhůty, ve které podá písemnou zprávu o plnění přijatých opatření ($ 13 odst. 2
zákona o přezkoum áv éní ho spodďení).

Ve lhůtě uvedené územním celkem v písemné informaci zaslané krajskému uřadu je územní
celek povinen podle $ 13 odst. 2 zákona o přezkoumávéní hospodďení zas|at písemnou
zprála o plnění přijatých opatření.

obě výše uvedené písemnosti zašle izemní celek na adresu Krajského úřadu Libereckého
kraje, odboru kontroly, k rukám kontrolora pověřeného Ťízenímpřezkoumiíní.

Za nesplnění těchto povinností Ize uložit územnímu celku dle ustanovení $ 14 písm. 0, g), a
h) zákona č. 42012004 Sb.' pořádkové pokuty až do qýše 50 000 Kč v jednom případě.
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