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A.

Přezkoumané písemnosti

Druh písemnosti

Popis písemnosti

Návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu obce na rok 2015 byl sestaven v příjmové části v členění na
daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace (transfery), v
podrobném položkovém členění.
Ve výdajové část byl návrh rozpočtu sestaven v členění na OdPa.
Návrh rozpočtu obce byl vyvěšen v zákonem stanoveném termínu (vyvěšen dne
12.11.14, sňat dne 5.12.14) na úřední desce obce i v elektronické podobě
umožňující dálkový přístup ve výši 3 500 000 Kč na straně příjmů a ve stejné
částce 3 500 000 Kč na straně výdajů.
Návrh rozpočtu obce na rok 2015 byl sestaven jako vyrovnaný s nulovým saldem
příjmů a výdajů po konsolidaci.

Pravidla
rozpočtového
provizoria

Vzhledem k tomu, že rozpočet obce na rok 2015 byl schválen v zákonem
stanoveném řádném termínu před koncem roku 2014, nehospodařila obec dle
pravidel rozpočtového provizoria.

Rozpočtová
opatření

Změny schváleného rozpočtu byly prováděny formou rozpočtových opatření,
která byla zpracována v souladu s ustanoveními § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.
K 30.6.2015 byla provedena tři rozpočtová opatření upravující SR obce.
RO č. 1 schv.UZO č.4/4 dne 9.2.15 (Převody mezi položkami)
RO č. 2 schv.UZO č.6/4 dne 13.4.15 (Př.+340 000 Kč, Vy.+ 355 000 Kč) a
RO č. 3 schv.UZO č. 8/4 dne 8.6.15 (Př. +313 000 Kč, Vý.+623 000 Kč).
CELKEM
Př. +653 000 Kč, Vý. +978 000Kč
Provedenými úpravami schváleného rozpočtu v I. polovině roku 2015 došlo k
navýšení schválených příjmů o celkovou částku + 355 000 Kč na 4 153 000 Kč a
navýšení celkových výdajů o + 978 000 Kč na částku 4 478 000 Kč.
Provedenými úpravami SR došlo ke změně (vzniku) záporného salda
hospodaření obce na částku
- 325 000 Kč.
Vzniklé záporné saldo bylo v plné výši kryto z vlastních zdrojů obce, ze zůstatku
finančních prostředků na BU, jehož PS k 1.1.2015 činil 2 105 084,29 Kč.
Kontrolou údajů v účetním výkaze Fin 2-12 M bylo zjištěno, že rekapitulace
příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace v upraveném rozpočtu se na
příslušných řádcích (4440, 4450, 4470) tohoto výkazu rovnají.
Ve II. pololetí r. 2015 byla schválena další 3 RO, Jednalo se o:
RO č. 4 schv. v ZO dne 14.9.15 (Převody mezi položkami, beze změny rozp.),
RO č. 5 schv. ZO 9.11.15 (Př.+239 553 Kč a Vý. +239 553 Kč) a
RO č. 6 schv. v ZO dne 12.12.15 (Př.+125 440 Kč a Vý. +,- 0 Kč)
Úpravy CELKEM za II. pololetí Př. + 364 993 Kč, Vy. + 239 553 Kč
Po připočtení RO z I. pololetí došlo v roce 2015 k (úpravě) celkovému navýšení
příjmů o +1 017 993 Kč na částku 4 517 993 Kč a výdajů o celkovou částku
+1 217 553 Kč na částku 4 717 553 Kč. Provedenými změnami SR došlo ke
vzniku záporného salda hospodaření na částku -199 560 Kč.
Kontrolou údajů v účetním výkaze Fin 2-12 M bylo zjištěno, že rekapitulace
příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace v upraveném rozpočtu se na
příslušných řádcích (4440, 4450, 4470) tohoto výkazu rovnají.

Rozpočtový výhled

Kontrole byl předložen rozpočtový výhled obce schválený Usnesením
zastupitelstva obce č. 33/5/2 dne 9.12.13 na roky 2014-2017.
Předložený rozpočtový výhled a jeho věcný obsah v podstatě splňoval
ustanovení § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech UR v platném
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znění.
V uvedených letech neuvažovala obec o přijetí dlouhodobého bankovního úvěru
ani jiného dlouhodobého způsobu financování z cizích zdrojů.
Schválený rozpočet Vyrovnaný Rozpočet obce na rok 2015 byl v navržené podobě projednán a
schválen Usnesením ZO č. 2/5 na 2. zasedání dne 8. prosince 2014.
Po schválení byl rozpočet podrobně rozepsán na jednotlivé položky a zanesen do
účetního výkazu Fin 2-12 M sloupec -1- schválený rozpočet.
Stanovení
Obec není zřizovatelem žádné organizační složky, ani příspěvkové organizace a
závazných
tudíž nestanovuje ve svém rozpočtu na rok 2015 žádné závazné ukazatele.
ukazatelů zřízeným
organizacím
Závěrečný účet
Návrh ZU obce za rok 2014 byl zveřejněn v zákonem stanoveném termínu na
úřední desce obce. Vyvěšen dne 20.4. 2015 a sňat dne 11.5. 2015. V uvedeném
termínu byl návrh ZU obce za rok 2014 zveřejněn i v elektronické podobě v
plném rozsahu včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2014 a dalších
příloh.
Kontrolou předloženého ZU bylo zjištěno, že v podstatě obsahoval náležitosti dle
ustanovení § 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech ÚSC v
platném znění včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok
2014 provedeného KU ZK jako přílohy.
ZU obce za rok 2014 byl projednán a schválen Usnesením ZO č. 7/4 na zasedání
ZO dne 11.5. 2015 výrokem - bez výhrad.
Kontrola konstatuje, že ZO dne 11.května 2015 schválilo svým usnesením č. č.
7/5 také Roční účetní závěrku obce Soběsuky za rok 2014. Součástí usnesení
byl Protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2014.
Bankovní výpis

V průběhu kontrolovaného období roku 2015 účtovala obec o třech bankovních
účtech. Jednalo se o běžný účet obce číslo 1483107359/0800 u ČS. Obec
využívala internetového bankovnictví, bankovní výpisy byly tištěny dle potřeby
(obratech na účtu) a obsahovaly údaje o počátečním a konečném stavu účtu za
příslušné účetní období, včetně údajů o všech příjmech, výdajích a případných
stornech ke kterým v příslušném období došlo.
Počáteční stav BU účtu č. 231 40 k 1.1.2015 ve výši 2 002 085,27 Kč (výpis č.
K1) a konečný stav účtu k 30.6. 2014 ve výši 2 829 867,75 Kč byly ověřeny na
příslušné bankovní výpisy a na zůstatky rozvahového účtu 231 40 - základní
běžný účet v HUK, Rozvaze a dalších účetních výkazech - bez rozdílů.
Část finančních prostředků byla evidována na účtu číslo 94-3216691/0710 u
ČNB. Stav rozvahového účtu 231 050 ve výši 102 918,10 Kč a jeho konečný stav
k 30.6. 2015 v částce 592,10 Kč byly ověřeny na bankovní výpisy-bez rozdílů.
PS nového účtu 231 60 činil k 1.1. 2015 částku 80,92 Kč a jeho konečný stav k
30.6. 2015 byl 130,92 Kč.
Jedná se o účet ČS č. 2268705369/0800 kam jsou převáděny dividendy.
Zůstatek BU celkem k 30.6.2015 činil + 2 830 590,77 Kč.
Konečný stav BU č. 1483107359/0800 u ČS (231 40) činil k 31.12. 2015 částku
+ 2 392 760,62 Kč.
Nově byl ve II. pololetí r. 2015 zřízen účet č.35-1483107359/0800 v účetnictví
231 41, kam obec posílá ročně finanční prostředky /rozpočtovou rezervu/ na
případnou obnovu a financování vodovodů a kanalizací, jeho zůstatek činil
+40 000 Kč,
Kontrola upozornila, že zdrojem tohoto účtu by mělo být obcí vybírané
stočné.
Konečný zůstatek BU č. 94-3216691/071 u ČNB (231 50) činil k 31.12. 2015
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částku +42 023,10 Kč.
Zůstatek účtu 231 60 činil k 31.12. 2015 částku +49,48 Kč.
Jedná se o účet ČS č. 2268705369/0800 kam jsou převáděny dividendy.
Celkový zůstatek BU k 31.12. 2015 činil celkem +2 474 833,20 Kč.
Zůstatky účtů byly ověřeny na příslušné bankovní výpisy, konečný stav BU byl
shodný s údaji na příslušných účtech v HUK, rozvaze, výkaze Fin 2-12 M atd..
Evidence majetku

Evidence majetku obce byla vedena odpovídajícím způsobem. Obec zpracovala
a předložila hlavní účetní knihu, která obsahovala kromě jiného i majetkové účty
včetně jejich obratů (přírůstky, úbytky).
Dále byla zpracována Rozvaha k 30.6.2015, která na rozvahových účtech
obsahovala stavy majetkových účtů k 30.6.2015.
Oproti minulému období vzrostla SA obce netto na částku 21 988 115,06 Kč. Do
majetku obce na účet 021 byl zařazen obecní vodovod v ceně
3 703 720
Kč.
Zůstatek nedokončeného DHM činil k 30.6.2015 částku 136 165 Kč.
Podrobněji bude problematika evidence majetku prověřena při konečném
přezkoumání k 31.12.2015, kdy budou stavy těchto účtů ověřeny fyzickými
inventurami.
Kontrolou údajů uvedených v Rozvaze ze dne 3.2. 2016 sestavené k 31.12. 2015
a navazující HUK bylo zjištěno, že účet 018 byl ve výši 51 10 Kč jednorázově
odepsán (jednalo se o počítačové programy v evidenci obce).
Korekce majetku na účtu 019 činila 38 575 Kč a jeho netto stav činil 133 925 Kč
Na účtech dlouhodobého nehmotného majetku nedošlo v roce 2015 k žádnému
pohybu. Účty 041 a 051 byly nulové.
Stav obecních pozemků na účtu 031 meziročně vzrostl o 528 058 Kč. Obec
koupila pozemky za 106 666 Kč (pol. 6130), což bylo doloženo kupní smlouvou.
Zbývající částka 421 392 Kč představoval bezúplatný převod. Doloženo
Smlouvou o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci ze dne
27.3. 2015 uzavřené mezi ČR a obcí Soběsuky na převod pozemku p.č. 1119 ostatní plocha v účetní hodnotě 421 392 Kč.
V tomto roce nedošlo k prodeji pozemků.
Do evidence na účet 021 - stavby byla zařazena celková částka 4 609 121
kromě již zmíněného vodovodu bylo na účet 021 zařazeno 378 665 Kč =
rekonstrukce kotelny KD Soběsuky, 377 917 Kč = rekonstrukce zvonice Skržice a
148 819 Kč VC a septik KD Skržice.
Z evidence na účtu 021 nebyl vyřazen žádný majetek.
Do evidence na účet 022 byl v roce 2015 zařazen travní traktor s příslušenstvím v
ceně 251 140 Kč, shodné s účtováním na pol. 6122
Po odpisu ve výši 186 944 Kč činil stav účtu Netto 689 281 Kč.
DDHM evidovaný na účtu 028 ve výši 715 391 Kč byl jednorázově odepsán, do
evidence na tento účet byla zařazena částka 11 400 Kč z evidence byl vyřazen
DDHM v celkové výši 83 358 Kč = doloženo Vyřazovacím protokolem.
Nedokončený DHM na účtu 042 mírně vzrostl a jeho konečný stav činil 155 104
Kč
V evidenci na účtu 069 byla evidována nominální hodnota akcií ČS ve výši
20 000 Kč.
Všechny zůstatky na majetkových účtech byly doloženy fyzickou inventurou.
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Evidence
pohledávek

Obec řádně eviduje své jednotlivé pohledávky v souladu s právními předpisy. V
rozvaze sestavené k 30.6.2015 evidovala obec krátkodobé pohledávky celkem
229 855 Kč brutto (po korekci ve výši
3 184,40 Kč) v částce 226 670,60 Kč
netto.
Korekce ve výši 350,10 Kč byla provedena na účtu 311 - odběratelé a ve výši 2
834,30 Kč na účtu 315 - jiné pohledávky z hlavní činnosti.
Dlouhodobé pohledávky obec ve sledovaném období nevykazovala.
Ani k 31.12. 2015 obec Dlouhodobé pohledávky nevykazovala.
Krátkodobé pohledávky celkem brutto činily 352 325 Kč, po korekci v celkové výši
3 663,60 Kč činil jejich stav netto částku 348 661,40 Kč.
Z toho bylo na účtu 311 - odběratelé evidováno 389 Kč, (neuhrazená fa. za
nájem, pohostinství Soběsuky), převedeno do podrozvahy,
na účtu 314 - krátkodobé poskytnuté zálohy částka 90 690 Kč, zálohy EON,
na účtu 315 - jiné pohledávky z hlavní činnosti brutto 4 693 Kč, z toho
4 659 pohledávky za odpady a 34 Kč pohledávky psi
po korekci 3 274,60 Kč činil stav netto 1 418,40 Kč,
na účtu 388 byly evidovány dohadné účty aktivní ve výši 256 553 Kč, z toho
28 000 Kč dohada VPP a 228 553 Kč 228 553 Kč dohada dotace MMR ČR
Veškeré zůstatky těchto rozvahových účtů byly doloženy účetní obce a
dokladovou inventurou k 31.12. 15.

Evidence závazků

K 30.6. 2015 evidovala obec krátkodobé závazky v celkové výši 252 743 Kč. Z
toho stav nezaplacených faktur na účtu 321 - dodavatelé vzrostl na částku 45 293
Kč.
Dlouhodobé závazky obce k 30.6. 2015 byly nulové.
Podrobněji bude problematika závazků řešena až k 31.12.2015 po provedení
dokladové inventarizace.
K 31.12. 2015 činily krátkodobé závazky celkem 525 324 Kč, což je o 235 390,76
Kč více, než v roce 2014.
Z toho na účtu 321 - dodavatelé byly evidovány neuhrazené fa. ve výši 111 379
Kč, jednalo se o fa. se splatností v lednu 2016,
krátkodobé přijaté zálohy na účtu 324 činily 1 500 Kč, (zálohy na vodu byt č. 23),
Na účtech 331 až 342 jsou evidovány závazky obce plynoucí z pracovněprávních
vztahů,
krátkodobé přijaté zálohy na transfery na účtu 374 činily 211 232 Kč, jednalo se o
zálohu na přijaté transfery (záloha dotace MMR ČR),
dohadné účty pasivní na účtu 389 částku 93 727 Kč (dohada EON, DPPO,)
ostatní krátkodobé závazky na 378 pak 2 781 Kč (exekuce na mzdy).
Závazky evidované na příslušných rozvahových účtech byly doloženy účetní
obce a dokladovou inventurou.
Ani ke konci r. 2015 nevykazovala obec žádné dlouhodobé závazky.

Faktura

Byla provedena kontrola předložených faktur za I. pololetí roku 2015. Předložené
faktury obsahovaly předepsané formální náležitosti dle ustanovení § 11 zákona o
účetnictví včetně záznamů o provedené řídící kontrole dle příslušných ustanovení
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění a
způsobu zaúčtování jednotlivých účetních případů.
Kontrolou předložených fa. nebyly zjištěny ani závažnější věcné nedostatky.
Ani kontrolou předložených faktur přijatých a vydaných ve II. pololetí r. 2015
nebyly zjištěny věcné, ani formální nedostatky.

Hlavní kniha

Obec vedla měsíčně hlavní účetní knihu dle nabídky účetního programu
GORDIC. Byla provedena kontrola HUK za sledované období roku 2015 ze dne
23.7. 2015 u všech rozvahových účtů a jejich obratů. Údaje v HUK a v Rozvaze
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byly shodné.
HUK byla vedena v souladu s ustanovením § 13 zákona o účetnictví v platném
znění.
Byla provedena kontrola počátečních stavů k 1.1.15 a konečných stavů k 30.6.
2015 u všech rozvahových účtů, především majetkových, BU 231 a pokladny 261
- bez rozdílů.
Dále byly prověřeny obraty především na majetkových účtech tř. 0 v návaznosti
na účtování na investiční položky tř. 6 a položku 5137, zařazování a vyřazování
majetku obce z evidence na příslušných účtech v návaznosti na nákupy a
prodeje, likvidaci nepotřebného majetku.
Rovněž byly prověřeny obraty na účtech pohledávek a závazků obce, účtu 231 a
261 - bez rozdílů.
Ani kontrolou HUK k 31.12. 2015 ze dne 3.2. 2016 nebyly zjištěny věcné ani
formální nedostatky. Obraty na jednotlivých účtech vycházely z účetnictví obce.
Konečné stavy byly shodné s údaji na příslušných rozvahových účtech.
Inventurní soupis
majetku a závazků

Kontrole byla předložena Příloha č. 9 Vnitřní směrnice č.2/2011 pro inventarizaci
majetku a závazků - Plán inventur na rok 2015 vydaná starostou obce dne 23.10.
2015 na období od 26.10.2015 do 31.1.2016.
Součástí "plánu" byly termíny zahájení a ukončení periodické inventury majetku
obce , zahájení a ukončení činnosti inventurní komise, zahájení a ukončení
dokladové inventury a inventury pokladní hotovosti.
Zahájení činnosti IK 14.12. 2015 a ukončení 31.12. 2015, respektive 31.1. 2016.
Termíny zpracování soupisů do 29.1. 2016, termíny proúčtování zjištěných
inventarizačních rozdílů do 5.2. 2016 a termín zpracování Inventarizační zprávy
do 31.1. 2016.
Součástí bylo také jmenování 4 členné IK (1+3 členové) pro fyzické inventury a 4
členné IK (1+3) pro dokladové inventury
a zápis o proškolení členů IK ze dne 24.11. 2015, které provedl starosta obce.
Dále bylo kontrole předloženo Prohlášení účetní obce a starosty obce o
předložení všech dokladů a podkladů k řádnému provedení inventur.
Kontrole byly předloženy Inventurní soupisy majetku obce dle jednotlivých
rozvahových účtů.
Ke každému IS byla doložena Inventarizační položka , která zachycuje popis
majetku označeného inventárním číslem (identifikátor), umístění majetku, účetní
stav a inventurní stav.
Stav Dlouhodobého majetku obce na příslušných majetkových účtech byl doložen
fyzickou inventurou.
Pohledávky a závazky obce byly doloženy dokladovými inventurami jednotlivých
rozvahových účtů pohledávek a závazků.
Kontrole byly předloženy také Zápisy o zařazení do majetku obce, respektive
Zápisy o vyřazení majetku z evidence v majetku obce.
Kontrole byly předloženy Zápisy o zařazení do majetku obce Např. Protokol č.
14/2015 ze dne 11.12.2015 o zařazení rekonstruované Zvonice Skržice v
hodnotě 377 917 Kč na které se podílelo MMR ČR atd.
Na základě provedených inventur zpracovala IK obce dne 29.1.16 Inventarizační
zprávu za rok 2015 Z předložené inventarizační zprávy je zřejmé, že "členové
IK nezjistily žádné inventarizační a zúčtovatelné rozdíly" a tudíž nebyla
zpracována žádná doporučení pro příští inventarizaci.
Kontrola konstatuje, že fyzická inventura majetku a dokladová inventura
pohledávek a závazků proběhly v souladu s platnými právními předpisy pro tuto
oblast (§§ 29 a 30 zákona o účetnictví v platném znění a vyhláškou č. 270/2010
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Sb., o inventarizaci majetku a závazků a Vnitřní směrnicí obce č. 2/2011 pro
inventarizaci majetku a závazků.
Kniha došlých
faktur

Kontrole byla předložena strojově vedená Kniha došlých faktur (kniha závazků),
která obsahovala předepsané náležitosti dle ustanovení § 13 zákona o účetnictví
v platném znění.
V knize přijatých faktur bylo k 26.6. 2015 evidováno celkem 114 ks faktur
Z titulu neuhrazených faktur vykazovala obec k 30.6. 15 krátkodobé závazky
evidované na účtu 321 - dodavatelé v celkové výši 45 293 Kč.
K 31.12. 2015 bylo v KPF evidováno celkem 219 ks přijatých faktur v celkovém
objemu 1 981 730,72 Kč, z toho bylo uhrazeno 1 870 351,72 Kč. Rozdíl 111 379
Kč, což se shoduje s údajem na rozvahovém účtu 321 - dodavatelé.

Kniha odeslaných
faktur

Ve sledovaném období roku 2015 vystavila obec celkem 17 ks faktur za
odběrateli.
Kniha odeslaných faktur byla vedena strojově a obsahovala předepsané
náležitosti.
Na rozvahovém účtu 311 - odběratelé evidovala obec k 30.6.15 po provedené
korekci ve výši 350,10 Kč krátkodobé pohledávky ve výši 33 164,90 Kč.
K 31.12. 2015 vystavila obec celkem 33 ks vydaných faktur, v celkovém objemu
71 623,50 Kč, dle údajů v knize byly všechny obcí vystavené faktury odběrateli
uhrazeny.
Zůstatek na účtu 311 - odběratelé činil brutto 389 Kč, po provedené korekci 389
Kč byl jeho stav netto nulový.

Odměňování členů
zastupitelstva

Byla provedena kontrola správnosti stanovení měsíčních odměn neuvolněného
starosty, místostarostky a členů ZO podle aktuální Přílohy č.52/2015 k Nařízení
vlády č. 37/2003 Sb. účinnéné od 1.4.2015.
Nová výše odměny neuvolněného
starosty a místostarosty obce ve smyslu výše uvedených změn nebyla
provedena. V platnosti zůstala měsíční výše odměn schválená usnesením ZO č.
35/8/7 na zasedání ZO dne 10.2. 2014.
Odměny členů ZO nebyly vypláceny. ZO odsouhlasilo bezplatný výkon funkce
zastupitelů obce. Z rozpočtu byla hrazena pouze odměna neuvolněného starosty
a místostarostky.
Kontrolou mzdových listů bylo zjištěno, že nebyly vypláceny mimořádné odměny.
K 31.12. 2015 bylo na položce 5023 - odměny členů ZO zaúčtováno celkem
325 128 Kč, což představuje 99,8% UR.

Pokladní doklad

Příjmy a výdaje obce v hotovosti byly doloženy příjmovými a výdajovými
pokladními doklady které obsahovaly předepsané náležitosti dle ustanovení § 11
zákona o účetnictví včetně podpisů odpovědných pracovníků a příjemců a plátců
finanční hotovosti. Výdajové pokladní doklady byly doloženy paragony a
stvrzenkami.
Pokladní doklady (příjmové i výdajové) byly číslovány jednou číselnou řadou,
jednalo se celkem o 168 ks pokladních dokladů vydaných k 30.6.2015.
K 31.12. 2015 bylo v pokladní knize evidováno celkem 311 ks příjmových a
výdajových pokladních dokladů. Ani ve II. pololetí roku 2015 nebyly kontrolou
předložených pokladních dokladů zjištěny závažné věcné ani formální
nedostatky.
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Pokladní kniha
(deník)

Pokladní kniha byla vedena strojově. Vyúčtování pokladny bylo prováděno
měsíčně, měsíční konečné a počáteční stavy na sebe navazovaly. Převody
hotovosti z BU do pokladny (dotace) a naopak odvody hotovosti na BU byly
doloženy bankovními výpisy a zápisy v pokladní knize - bez rozdílu.
Obec měla stanovený limit pokladní hotovosti ve výši 40 000 Kč. Kontrolou
měsíčních zůstatků pokladní hotovosti nebylo zjištěno zásadní překročení
stanoveného limitu.
Prostřednictvím pokladny, účtu 261 0100 bylo v hotovosti proúčtováno k
30.6.2015 celkem 226 262 Kč.
K 30.6. 2015 činil zůstatek pokladny 18 138 Kč a byl shodný s položkou 5182 a
zůstatkem uvedeným v rozvaze, HUK a dalších účetních výkazech.
U obecní pokladny nebyla prováděna kontrola finančním výborem obce.
K 31.12. 2015 byl zůstatek pokladny nulový a byl shodný s údajem na
rozvahovém účtu 261. Prostřednictvím obecní pokladny bylo v r. 2015
proúčtováno v hotovosti celkem 418 937 Kč.
Kontrolu účetních a pokladních dokladů provádí průběžně FV obce.

Příloha rozvahy

Součástí účetní závěrky k 30.6.2015 byla i předepsaná Příloha rozvahy, která
zachycuje majetek obce, krátkodobé a dlouhodobé závazky obce, návratné
finanční výpomoci, bankovní úvěry a jiné finanční závazky obce a doplňující
informace k ostatním účetním výkazům. Předložená Příloha ze dne 21.7. 2015
obsahovala předepsané věcné i formální náležitosti včetně komentářů dle
jednotlivých § zákona.
Součástí Přílohy byl také podrobný rozpis staveb a pozemků na straně 13.
Ani kontrolou Přílohy rozvahy ze dne 3.2. 2016 sestavené k 31.12. 2015 nebyly
zjištěny nedostatky. Předložená Příloha že obsahovala předepsané formální a
věcné údaje včetně rozpočtových prostředků a rozčlenění staveb a pozemků v
majetku obce dle požadovaného členění a požadovaných komentářů.

Rozvaha

K 30.6.2015 sestavila obec Rozvahu jako součást řádné účetní závěrky k tomuto
datu. Kontrolou předložené Rozvahy ze dne 21.7.2015 bylo zjištěno, že
obsahovala všechny předepsané náležitosti včetně tzv. korekce (dooprávkování)
na příslušných majetkových účtech.
Provedenými korekcemi došlo k odpisu (snížení) stálých aktiv obce o celkovou
částku 8 394 287 Kč na 21 988 115,06 Kč.
Kromě jednorázového odpisu DDM na účtu 018 (56 200 Kč) a na účtu 028 (787
350 Kč) činil odpis staveb na účtu 021 částku 7 380 420 Kč, movitých věcí na
účtu 022 částku 139 183 Kč a na účtu 019 částku 31 134 Kč.
Nedokončený dlouhodobý majetek evidovaný na účtu 042 vzrostl o 20 000 Kč (o
kapitálové výdaje na položce 6121) a činil 136 165 Kč.
Zůstatek rozvahového účtu 261 pokladna ve výši 18 138 Kč byl shodný s
položkou 5182 - poskytnuté zálohy vlastní pokladně.
Zůstatky rozvahových účtů byly ověřeny na údaje v HUK - bez rozdílů
Aktiva celkem netto ve výši 25 068 357,43 Kč se rovnala pasivům celkem.
Kontrolou Rozvahy ze dne 3.2.16 sestavené ke dni 31.12. 2015 bylo zjištěno, že
byla provedena korekce (odpis) Stálých aktiv v celkové výši 8 873 701,50 Kč. Z
toho na účtu 018 došlo k jednorázovému odpisu DDNeM ve výši 51 510 Kč a na
účtu 028 k jednorázovému odpisu DDHM v částce 715 391,50 Kč.
Odpisy na ostatních majetkových účtech byly prováděny v souladu se
schváleným odpisovým plánem.
Účet 041 byl nulový.
Hodnota nedokončeného DHM na účtu 042 oproti roku 2014 vzrostla o 38 939 Kč
a činila k 31.12. 2015 částku 155 104 Kč. Poskytnuté zálohy na nehmotný
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majetek na účtu 051 byly nulové, poskytnuté zálohy na hmotný majetek na účtu
052 činily nově 6 000 Kč.
Ostatní dlouhodobý finanční majetek na účtu 069 činil 20 000 Kč
Aktiva celkem Netto meziročně vzrostla o +5 480 531 Kč na 25 552 482,66 Kč a
rovnala se pasivům celkem.
Předložená rozvaha obsahovala předepsané věcné a formální náležitosti.
Účetní doklad

Veškeré účetní případy o kterých bylo ve sledovaném účetním období r. 2015
účtováno byly doloženy účetními doklady které obsahovaly předepsané
náležitosti dle ustanovení § 11 zákona o účetnictví v platném znění. Kromě faktur
byly obci předloženy vnitřní účetní doklady a další, které byly zaúčtovány jako
předpis a následně jejich skutečné zaúčtování v návaznosti na příslušné
bankovní výpisy.

Účtový rozvrh

Kontrole byl předložen aktuální účtový rozvrh platný pro rok 2015.
Byl sestaven v počítačové podobě v členění SU, AU, popis obsahové náplně
příslušného účtu.

Výkaz pro
hodnocení plnění
rozpočtu

Jako součást účetní závěrky k 30.6.2015 sestavila obec také Výkaz pro
hodnocení plnění rozpočtu. Kontrolou tohoto účetního výkazu Fin 2 - 12 M ze dne
14.7.2015 bylo zjištěno, že skutečné celkové příjmy obce po konsolidaci k
30.6.2015 dosáhly výše 2 055 637,17 Kč, což je 49,50 % UR.
Jednotlivé příjmové položky třídy 1-4 byly oproti UR, plněny nerovnoměrně.
Daňové příjmy v absolutní výši 1 730 157,28 Kč byly splněny na 52,85% UR,
nedaňové příjmy v absolutní výši 99 719,89 Kč představovaly 68,16% UR,
kapitálové příjmy rozpočtované ve výši 6 000 Kč byly ve skutečnosti k 30.6.15
nulové, v uvedeném období nedošlo k prodeji dlouhodobého majetku obce.
Skutečné přijaté transfery činily k 30.6. 2015 částku 566 460 Kč, což je pouze
77,90% UR.
Celkové výdaje obce po konsolidaci k 30.6.2015 činily 1 337 485,69 Kč, což bylo
29,89 % UR, přičemž běžné výdaje obce ve výši 1 658 185 Kč, činily 49,10% UR
a kapitálové výdaje v absolutní výši 20 000 Kč činily pouze 1,82 % UR.
Kontrolou bylo zjištěno, že kapitálové výdaje byly účtovány na položku 6121 budovy, haly, stavby a to na § 3392 zájmová činnost v kultuře.
K 30.6.2015 skončilo hospodaření obce kladným saldem příjmů a výdajů po
konsolidaci ve výši + 718 151,48 Kč oproti schválenému nulovému,
respektive upravenému zápornému saldu.
Kontrolou příjmové, ani výdajové části rozpočtu nebylo zjištěno překročení
skutečnosti oproti UR, obec hospodařila v 1. pololetí roku 2015 na základě
schváleného, respektive UR.
Kontrolou účetního výkazu Fin 2 - 12 M ze dne 29.1. 2016 bylo zjištěno, že
skutečné celkové příjmy obce po konsolidaci k 31.12. 2015 dosáhly výše
4 502 683,78 Kč a byla v podstatě na úrovni UR. Z toho skutečné daňové příjmy
činily 3 443 814,01 Kč, skutečné nedaňové příjmy byly 156 576,77 Kč.
Kapitálové příjmy rozpočtované ve výši 6 000 Kč byly ve skutečnosti nulové. V
roce 2015 nedošlo k prodeji dlouhodobého majetku obce.
Přijaté transfery ve skutečné výši 1 917 993 Kč byly oproti SR, ale i UR značně
překročeny.
Skutečné celkové výdaje obce po konsolidaci k 31.12. 2015 dosáhly výše
4 140 289,87 Kč a byly o 577 264 Kč nižší, než předpokládal UR.
Z toho běžné výdaje obce činily 3 943 086,87 Kč, kapitálové výdaje v absolutní
skutečné výši 1 212 903 Kč byly nižší než jejich UR.
Většina kapitálových výdajů 855 097 Kč byla zaúčtována na položce 6121 stavby. Částka 251 140 Kč byla zaúčtována na výdajové položce 6122.
Výdaje na nákup pozemků na položce 6130 činily celkem 106 666 Kč.
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K 31.12. 2015 skončilo hospodaření obce kladným saldem příjmů a výdajů po
konsolidaci ve výši +362 393,91 Kč a to především díky nižším výdajům.
Kontrolou příjmové a především pak výdajové části rozpočtu obce nebylo zjištěno
překročení SR, respektive UR obce.
Obec hospodařila podle upraveného rozpočtu.
Výkaz zisku a ztráty Kontrole byl předložen také výkaz zisku a ztráty obce sestavený k 30.6.2015, ze
dne 21.7. 2015.
Kontrolou údajů uvedených v tomto výkaze bylo zjištěno, že výnosy obce celkem
za běžné období dosáhly výše 2 133 818,17 Kč a oproti nim vykázané náklady
celkem činily 1 225 334,45 Kč.
Výsledek hospodaření obce z běžného účetního období tak dosáhl výše
+ 908 483,72 Kč.
Součástí výnosů celkem byly kromě jiného i výnosy z dlouhodobého finančního
majetku ve výši
12 750 Kč a bankovní úroky v částce 1 038,39 Kč.
Součástí celkových nákladů byly kromě jiného poskytnuté dary ve výši 2 254 Kč
náklady z vyřazených pohledávek na účtu 557 ve výši 6 750 Kč a náklady z
drobného dlouhodobého majetku 4 690 Kč.
Odpisy provádí obec až ke konci roku.
Ve sledovaném období vykazovala obec pouze hlavní činnost (hospodářská
činnost byla nulová).
Kontrolou Výkazu zisku a ztráty k 31.12. 2015, ze dne 3.2. 2016 bylo zjištěno, že
výnosy obce celkem dosáhly výše 4 309 183,19 Kč. Součástí celkových výnosů
byly kromě jiného i výnosy z dlouhodobého finančního majetku (dividendy z akcií)
ve výši 12 750 Kč a výnosy z úroků v částce 1 722,27 Kč
Náklady celkem byly vykázány ve výši 3 404 183,83 Kč.
Součástí celkových nákladů byly kromě jiného odpisy na účtu 551 v celkové výši
556 063 Kč, dary na účtu 543 činily 10 431 Kč.
Náklady z DDM na účtu 558 výkazu ZaZ činily 11 400 Kč.
Výsledek hospodaření běžného účetního období činil 904 999,36 Kč a byl shodný
s údajem v Rozvaze - výsledek hospodaření běžného účetního období.
Veškeré výnosy a náklady realizovala obec v rámci hlavní činnosti, hospodářskou
činnost obec nevykazovala.
Darovací smlouvy

V I. pololetí roku 2015 nepřijala obec žádný věcný, ani finanční dar.
Ze svého rozpočtu poskytovala obec dary pouze minimálně. Výše poskytnutých
věcných darů na výdajové položce 5194 činila k 30.6. 2015 celkem 2 254 Kč
(účet 543).
Na položce 5492 byly zaúčtovány dary obyvatelstvu ve výši 2 000 Kč.
Obě částky byly zaúčtovány na § 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví a
sdělovacích prostředků.
Celková výše darů na účtu 543 byla k 31.12. 2015 zaúčtována ve výši
10
431 Kč.
Kontrole byla předložena např. DS ze dne 12.2.15 uzavřená se SDH Soběsuky
na částku 5 000 Kč na zabezpečení plesu.
Dále DS ze dne 4.5.15 ve výši 1 000 Kč pro Centrum sluchově postižených.

Smlouvy a další
materiály k přijatým
účelovým dotacím

Kromě neinvestičního transferu ze SR v rámci SDV ve výši 32 100 Kč na
příjmovou položku 4112 obdržela obec v průběhu kontrolovaného období roku
2014 další účelovou dotaci, která byla doložena příslušnou smlouvou a
rozpočtovými opatřeními a zaúčtovány formou RO do příjmů a výdajů obce.
Na příjmovou položku 4116 - ostatní neinvestiční transfery ze SR byla obci
poskytnuta částka 193 660 Kč na výplatu pracovníků VPP pod UZ 13234.
Čerpání výše uvedené dotace bylo doloženo pracovními smlouvami uzavřenými s
příslušnými pracovníky VPP. Podrobnou kontrolu čerpání výše uvedené účelové
dotace včetně dodržování věcných a formálních náležitostí čerpání uvedeného
transferu provádí poskytovatel dotace - ÚP Kroměříž.
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K 31.12. 2015 činil celkový neinvestiční transfer ze SR v rámci SDV na příjmovou
položku 4112 částku 64 200 Kč.
Na příjmovou položku 4116 - ostatní neinvestiční transfery ze SR byla obci
poskytnuta celková částka 626 861 Kč, z toho pod UZ 13013 částka 158 838 Kč
a pod UZ 13234 částka 468 023 Kč na výplatu pracovníků VPP.
Kontrole byly předloženy 3 Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci
VPP.
Čerpání uvedeného neinvestičního transferu bylo doloženo 6 Pracovními
smlouvami s pracovníky VPP uzavřenými na dobu určitou. Celý účelový transfer
byl vyčerpán.
Kontrola konstatuje, že podrobná kontrola věcných a formálních náležitostí
čerpání uvedeného transferu spadá do kompetence ÚP.
Na příjmovou položku 4216 obdržela obec účelový investiční transfer 211 232 Kč,
který byl pod UZ 17928 určen na realizaci akce Rekonstrukce zvonice ve
Skržicích.
Na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 23.10.2015 byla obci
přiznána dotace 228 553 Kč z MMR ČR.
Uvedená částka byly použita k úhradě fa. č. 201538 ze dne 1.11.2015 vystavené
firmou HS Pozemní stavitelství s.r.o. Brno v částce 211 232 Kč za práce
provedené na objektu Rekonstrukce zvonice ve Skržicích, fa č. 201543 ze dne
1.12.15 vystavené firmou HS Pozemní stavitelství s.r.o. Brno v částce 65 278 Kč
a fa. č. 201547 ze dne 12.12. 2015 vystavené na částku 101 407 Kč.
Kontrolou bylo zjištěno, že výše uvedené přijaté transfery byly čerpány v souladu
se stanoveným účelem a v účetnictví obce označeny příslušnými UZ.
Zbývající částka 17 321 Kč z přiznaného transferu bude obci zaslána v počátku
roku 2016.
Smlouvy nájemní

Na příjmovou položku 2131 - příjmy z pronájmu obecních pozemků bylo k 30.6.
2015 zaúčtováno pouze 680 Kč, což je oproti SR, respektive UR, který činil na
rok 2014 částku 26 000 Kč pouze 2,61%.
Příjem z pronájmu (pachtovného) obecních pozemků od firmy SALX Morava a.s.
bude do rozpočtu obce zaslán až ke konci roku.
Na příjmovou položku 3132 - příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí bylo
zaúčtováno celkem 11 400 Kč, z toho 6 000 Kč na bytovém hospodářství a 5 400
Kč na OpPa 3639 - komunální služby a územní rozvoj.
Veškeré pronájmy obecního majetku jsou doloženy řádnými nájemními
smlouvami, které obsahují předepsané náležitosti.
K 31.12.15 činily příjmy z pronájmu pozemků na příjmové položce 2131 celkem
23 315 Kč, což bylo 89,7% SR, respektive UR.
Na příjmovou položku 3132 - příjmy z pronájmu ostatních
nemovitostí bylo zaúčtováno celkem 24 800 Kč z toho 12 000 na BH a 12 800 Kč
na OpPa 3639 - komunální služby a územní rozvoj. Kontrole byla předložena
Pachtovní smlouva ze dne 14.9.2015 uzavřená na pronájem pozemků p.č. 1201
zahrada o výměře 2 441m2 na dobu určitou do 31.12. 2023 za pachtovné 941m2
x 0,5 Kč = 471 Kč/rok.
A Pachtovní smlouva ze dne 16.10.2015 uzavřená na pronájem pozemků p.č.
1182 ostatní plocha o výměře 930m2 na dobu neurčitou od 1.11. 2015 za
pachtovné 503m2 x 0,5 Kč = 252 Kč/rok.

Smlouvy o dílo

S případnými zhotoviteli jednotlivých akcí a dodávek jsou uzavírány řádné
smlouvy o dílo.
V I. pololetí roku 2015 byly uzavřeny SOD pouze minimálního objemu.
Např. SoD ze dne 10.3.2015 uzavřená za účelem odstranění nežádoucích a
poškozených dřevin v dohodnuté ceně 30 000 Kč.
SoD ze dne 19.6. 2015 uzavřená se firmou Cvoliga Petr, stavební firma
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Zborovice na vybudování sociálního zařízení, jímky a elektrorozvodů v celkové
hodnotě díla 133 174 Kč včetně DPH.
Dále Smlouva o dílo č. 217 ze dne 14.9. 2015 uzavřená s firmou HS - Pozemní
stavitelství s.r.o. Brno na Rekonstrukci zvonice ve Skržicích v ceně díla dle
předložené cenové nabídky 326 504 Kč včetně DPH s termínem dokončení
18.12. 2015.
Dne 10.11.15 byl uzavřen Dodatek č. 1 k této Smlouvě, kterým se měnil Předmět
díla a cena za dílo, která se navýšila na 377 917 Kč včetně DPH.
Smlouva o dílo ze dne 21.10. 2015 uzavřená se zhotovitelem Bohuslav Olšina VOTOP Šelešovice na Rekonstrukci topení KD Soběsuky I. etapa za dohodnutou
cenu 357 146 Kč včetně DPH, /poskytnutá záloha 150 000 Kč před zahájením
díla/.
Atd.
Smlouvy o převodu
majetku (koupě,
prodej, směna,
převod)

Rovněž veškeré případné koupě, prodeje a dalších pohyby obecního majetku
jsou po projednání a schválení v ZO doloženy řádnými smlouvami, které obsahují
předepsané náležitosti.
Ve sledovaném období se neuskutečnil prodej obecního dlouhodobého majetku.
Kapitálové příjmy byly nulové.
Nebyla uskutečněna ani směna, bezúplatný převod, nebo nový pronájem
obecního majetku většího finančního objemu.
Ve II. pololetí r. 2015 uskutečnila obec koupi pozemků v celkové výši
106 666
Kč. Kupní cena 102 000 Kč + další výdaje spojené s kupí.
Kontrole byla předložena Kupní smlouva ze dne 14.12.2015 uzavřená mezi
fyzickou osobou, jako prodávajícím a obcí Soběsuky, jako kupujícím na koupi
pozemku p.č. 1035 ostatní plocha o výměře 510 m2 za dohodnutou kupní cenu
200 Kč/m2, celkem 102 000 Kč.
Dále se uskutečnil bezúplatný převod pozemků v částce 421 392 Kč, což bylo
Doloženo Smlouvou o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci
ze dne 27.3. 2015 uzavřené mezi ČR a obcí Soběsuky na převod pozemku p.č.
1119 - ostatní plocha v účetní hodnotě 421 392 Kč.
V tomto roce nedošlo k prodeji pozemků.
Dne 6.11. 15 byla uzavřena Smlouva č. 2015-4-6-2 s firmou FINE DREAM,s.r.o.
na koupi dřeva v množství dle dohody v ceně 1 200Kč/m3.
Atd.

Smlouvy o přijetí
úvěru

V průběhu sledovaného období roku 2015 neuzavřela obec žádnou smlouvu o
přijetí půjčky ani bankovního úvěru. Zůstatek rozvahového účtu 451 - dlouhodobé
úvěry byl k 30.6.2015 i k 31.12. 2015 nulový.

Smlouvy o půjčce

V I. pololetí roku 2015 neposkytla, ani nepřijala obec žádnou finanční půjčku.
Fond rozvoje bydlení obec nezřídila, položka 5660 byla nulová.
Ani ve druhém pololetí roku 2015 nepřijala, ani neposkytla obec žádnou půjčku.

Smlouvy o ručení

Dle vyjádření starosty ve sledovaném období roku 2015 obec neručila svým
majetkem za závazky žádné fyzické ani právnické osobě.

Smlouvy o
sdružených
prostředcích

Ve sledovaném období roku 2015 neúčtovala obec o sdružených prostředcích.
Na činnost sdružení ve kterých byla členem přispívala v souladu se stanovami
těchto sdružení, výše příspěvku se převážně stanovila podle počtu obyvatel.

Zveřejněné záměry
o nakládání s
majetkem

Jak již bylo uvedeno, ve sledovaném období nedošlo k prodej obecního majetku.
Kontrole byl předložen záměr pronájmu pohostinství Soběsuky, zveřejněno ve
dnech 17.2. 2015 až 5.3. 2015.
Záměr bezúplatného převodu majetku obce pozemků p.č. 1050 /182m2/, p.č.
1051/109m2/, p.č.1086/11 /19m2/ všechny ostatní plocha pro stavbu silnice
II/432-Šelešovice - Olšina Zlínskému kraji. Zveřejněno ve dnech 17.2.15 až
5.3.2015.
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Záměr směny pozemku p.č. 552 orná půda v k.ú.Milovice o výměře 20 981m2 za
pozemky orná půda, trvalý travní porost v k.ú. Soběsuky o stejné výměře
20 981m2. Zveřejněno ve dnech 20.5.15 až 8.6. 2015.
Záměr pronájmu obecního pozemku parcela č. 1201 (zahrada) o výměře 941 m2
k pěstebním účelům, který byl zveřejněn na úřední desce obce včetně
elektronické podoby v termínu 12.6.15 až 1.7.15.
Také ve II. pololetí r. 2015 byly záměry nakládání s majetkem obce zveřejňovány
na úředních deskách obce.
Jednalo se např. o Oznámení č. 5/2015, zveřejněno 25.9.15 až 12.10.15.
Oznámení č. 6/2015 o záměru prodeje pozemku p.č.814/1 ostatní plocha o
výměře 643 m2, prodej části parcely 80 m2 za cenu 150 Kč/m2, zveřejněno
21.10.15 až 9.11.15
a Oznámení č. 7/2015 o záměru prodeje pozemku p.č.814/1 ostatní plocha o
výměře 643 m2, prodej části parcely 80 m2 za cenu 200 Kč/m2, zveřejněno
14.12.15 až 30.12.15.
Oznámení č. 8/2015 o záměru směny pozemku p.č.1030 - ostatní plocha o
celkové výměře 5 549 m2, směna části tj. 3 m2 p.L.Z Praha za parcelu č.27 zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 247 m2 směna části tj. 3 m2,
směna bez poplatků
zveřejněno 21.12.15 až 6.1.16.
Dokumentace
k veřejným
zakázkám

Dle vyjádření odpovědných pracovníků obce neorganizovala obec v průběhu
kontrolovaného období roku 2015 žádné výběrové řízení na dodávku stavebních
prací nebo služeb v ceně nad 500 000 Kč ve smyslu příslušných ustanovení
zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění.
Kontrolou Zápisu z 8. veřejného zasedání ZO ze dne 8.6. 2016 bylo zjištěno, že v
bodě 6) ZO jednomyslně /8 pro, nikdo proti/ schválilo dodavatele na rekonstrukci
kotelny KD Soběsuky. Dodavatelem byla schválena firma VOTOP Šelešovice s
nabídkovou cenou 346 256 Kč.
Tato firma byla vybrána ze 4 cenových nabídek na základě nejnižší cenové
nabídky.
Např. na 9. veřejném zasedání dne 14.9.2015 schvalovalo ZO zhotovitele akce
Rekonstrukce zvonice Skržice.
Z 9 zastupitelů obce všech 5 přítomných schválilo zhotovitelem akce na základě
nejnižší nabídkové ceny firmu HS Pozemní stavitelství, s.r.o. Brno s nabídkovou
cenou 326 504 Kč.
Kontrole byly předloženy cenové nabídky 5 firem. Jednalo se o firmu :
HS Pozemní stavitelství, s.r.o. Brno s nabídkovou cenou 326 504 Kč,
Stavby Honzírek, s.r.o. KM s nabídkovou cenou 341 579 Kč,
Klempířství-pokrývačství Chytil MM s nabídkovou cenou 341 579 Kč,
Sanpros, s.r.o. Buchlovice s nabídkovou cenou 361 306 Kč a
Rapos, s.r.o. Holešov s nabídkovou cenou 376 603 Kč.
Jiné podklady k VŘ kontrole předloženy nebyly.
Dne 10.11.15 byl uzavřen Dodatek č. 1 ke Smlouvě s firmou HS Pozemní
stavitelství, s.r.o. Brno, kterým se měnil předmět díla a cena za dílo, čímž se
vysoutěžená cena 326 504 Kč navýšila na 377 917 Kč včetně DPH, čímž
převýšila všechny původní cenové nabídky.

Informace o
přijatých opatřeních
(zák. 420/2004 Sb.,
320/2001 Sb.,
apod.)

Při kontrolách hospodaření obce za předchozí účetní období a při dílčí kontrole
byly zjištěny pouze drobné chyby a nedostatky uvedené v textu, které neměly
charakter chyb závažnosti b) ani c) dle zákona č. 420/2004 Sb. v platném znění a
neovlivnily výsledek hospodaření obce za příslušné účetní období a které byly již
v průběhu kontroly, nebo do další kontroly průběžně odstraňovány.
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Vnitřní předpis a
směrnice

V I. pololetí roku 2015 nezpracovala a neschválila obec žádnou novou vnitřní
směrnici. Kontrola znovu upozornila, že kromě stávajících vnitřních předpisů a
směrnic (které musí být aktualizovány ve smyslu probíhajících změn) musí obec
upravit svým vnitřním předpisem všechny oblasti své činnosti, především se
zaměřením na probíhající reformu účetnictví veřejné správy (ČUS, vykazování
PAP, účtování o transferech atd.).
Především musí být zpracována vnitřní směrnice pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu.
V souvislosti s účinností zákona č. 24/2015 Sb., kterým se mění zákon č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech měly být zpracovány nové zásady pro
poskytování dotací a NFV z rozpočtu obce.
Atd.
Kontrole byla předložena Příloha č.3 k Vnitřní směrnici č.1/2011 pro vedení
účetnictví, platná od 1.1. 2015.
Dále Příloha č. 9 Vnitřní směrnice č.2/2011 pro inventarizaci majetku a závazků Plán inventur na rok 2015

Zápisy z jednání
zastupitelstva
včetně usnesení

Kontrole byly předloženy Zápisy a Usnesení z jednání ZO které se uskutečnily v
průběhu I. pololetí roku 2015. Jednání ZO proběhly měsíčně.
Jednalo se o zápisy a Usnesení z jednání ZO č. 3 ze dne 12.ledna 2015 až zápis
a usnesení č. 8 ze dne 8.června. 2015.
Předložené zápisy z jednání ZO a Usnesení z těchto jednání obsahovaly
předepsané věcné a formální náležitosti. Předmětem jednání a schvalování ZO
byly věci spadající do kompetence ZO a RO ve smyslu ustanovení §§ 84 - 97
zákona č.
128/2000 Sb., o obcích v platném znění.
Rada obce ze zákona o obcích zřízena nebyla.
Kontrole byly předloženy rovněž zápisy z jednání a Usnesení ZO, které se
uskutečnily ve II. polovině roku 2015.
Jednalo se o Zápis a Usnesení z jednání ZO č. 9 ze dne 14.9. 2014, č. 10 ze dne
12.10.2015, č. 11 ze dne 9.11. 2015 a č.12 ze dne 14.12. 2015.
Předložené zápisy a usnesení obsahovaly předepsané věcné a formální
náležitosti. Předmětem jednání a schvalování ZO byly věci spadající do
kompetence ZO a RO ve smyslu ustanovení §§ 84 - 97 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích v platném znění.
Rada obce ze zákona o obcích zřízena nebyla.
Ani kontrolou těchto zápisů nebyly zjištěny závažné věcné, nebo formální
nedostatky.

Peněžní fondy obce
(FRB, sociální,
apod.) – pravidla
tvorby a použití

Ve sledovaném období roku 2015 neúčtovala obec o peněžních fondech, nebyl
zřízen FRB ani sociální fond. Zůstatek účtu 419 byl nulový.
Na základě doporučí kontroly ze zápisu ke konci roku 2014 přistoupila obec ke
zřízení fondu spojeného s provozováním vodovodu a kanalizace.
Kontrole byla předložena Mandátní smlouva ze dne 13.4. 2015 s Ing. Skácelem
ze účelem vykonávání funkce odborného zástupce k získání povolení k
provozování vodovodů a kanalizací.
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B.
I.

Zjištění
Předmět přezkoumání, u něhož nebyla nalezena chyba či nedostatek
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních
operací, týkajících se rozpočtových prostředků.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních
fondů.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního
celku.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. 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 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu
právních předpisů o účetnictví.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. 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 písm. 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 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví
územního celku.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž
hospodaří územní celek.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s
výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch
třetích osob.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 9 Kontrola nakládání s příspěvkem a se svěřeným majetkem.

II. Při dílčím přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
III. Při konečném
přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené
v ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) a písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.

C.
I.

Závěr
Odstraňování chyb a nedostatků

Při přezkoumání hospodaření za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky, případně tyto
chyby a nedostatky byly napraveny.
II.

Při přezkoumání hospodaření obce Soběsuky za rok 2015

nebyly zjištěny chyby a nedostatky [§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.].

III.

Nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

IV. Při přezkoumání hospodaření obce Soběsuky za rok 2015
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