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XCRGBZUC / ZUC

(01012017 / 01012017)

Obec Soběsuky

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017
(v Kč)
Sestavený na základě § 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných
předpisů

Údaje o organizaci
identifikační číslo

00287741

název

Obec Soběsuky

ulice, č.p.
obec

Soběsuky 23

PSČ, pošta

76802

Kontaktní údaje
telefon

573367065

fax

573367065

e-mail

obec@sobesukykm.cz

WWW stránky

www.sobesukykm.cz

Doplňující údaje organizace

Obec Soběsuky není plátcem DPH.
Nemá zřízeny příspěvkové organizace.
Zastupitelstvo obce pracovalo v roce 2017 v počtu 8 členů.

Obsah závěrečného účtu
I. Plnění rozpočtu příjmů
II. Plnění rozpočtu výdajů
III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
IV. Stavy a obraty na bankovních účtech
V. Peněžní fondy - informativně
VI. Majetek
VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
XI. Ostatní doplňující údaje
XII. Přílohy
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(01012017 / 01012017)

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text

Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Skutečnost

3 488 000,00

4 375 000,00

4 385 466,95

95 100,00

103 100,00

116 328,30

6 000,00

6 000,00

Přijaté transfery

67 900,00

545 455,00

1 165 455,00

Příjmy celkem

3 657 000,00

5 029 555,00

5 667 250,25

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Skutečnost

600 000,00

892 300,00

892 338,90
24 016,41

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby

1111

Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.

1112

Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti

17 000,00

24 000,00

1113

Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů

75 000,00

83 000,00

83 764,82

111

Daně z příjmů fyzických osob

692 000,00

999 300,00

1 000 120,13

1121

Daň z příjmů právnických osob

720 000,00

892 000,00

892 277,49

1122

Daň z příjmu právnických osob za obce

112

Daně z příjmů právnických osob

11

25 000,00

32 000,00

31 160,00

745 000,00

924 000,00

923 437,49

Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů

1 437 000,00

1 923 300,00

1 923 557,62

1211

Daň z přidané hodnoty

1 500 000,00

1 800 000,00

1 807 607,36

121

Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku

1 500 000,00

1 800 000,00

1 807 607,36

122a3

Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku

12

Daně ze zboží a služeb v tuzemsku

1 500 000,00

1 800 000,00

1 807 607,36

1340

Poplatek za provoz systému shrom.....komun.odpadů

163 000,00

168 000,00

168 253,00

1341

Poplatek ze psů

10 000,00

10 000,00

10 150,00

1343

Poplatek za užívání veřejného prostranství

500,00

500,00

1345

Poplatek z ubytovací kapacity

4 500,00

4 500,00

6 479,00

134

Místní poplatky z vybraných činností a služeb

178 000,00

183 000,00

184 882,00

135

Ostatní odvody z vybraných činností a služeb

57 000,00

60 700,00

60 729,00

1361

Správní poplatky

2 000,00

2 000,00

900,00

136

Správní poplatky

2 000,00

2 000,00

900,00

13

Daně a poplatky z vybraných činností a služeb

251 000,00

266 700,00

268 938,12

1511

Daň z nemovitostí

300 000,00

385 000,00

385 363,85

151

Daně z majetku

300 000,00

385 000,00

385 363,85

15

Majetkové daně

300 000,00

385 000,00

385 363,85

3 488 000,00

4 375 000,00

4 385 466,95

7 000,00

7 000,00

5 215,00

1

Daňové příjmy (součet za třídu 1)

2111

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

2119

Ostatní příjmy z vlastní činnosti

1 000,00

211

Příjmy z vlastní činnosti

7 000,00

7 000,00

6 215,00

2131

Příjmy z pronájmu pozemků

26 000,00

26 000,00

25 026,00

2132

Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí

24 000,00

24 000,00

28 050,00

50 000,00

50 000,00

53 076,00

1 000,00

1 000,00

1 773,80

213

Příjmy z pronájmu majetku

2141

Příjmy z úroků (část)

2142

Příjmy z podílů na zisku a dividend

14 100,00

14 100,00

12 920,00

214

Výnosy z finančního majetku

15 100,00

15 100,00

14 693,80

21

Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.

72 100,00

72 100,00

73 984,80

2324

Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady

23 000,00

31 000,00

42 343,50

232

Ostatní nedaňové příjmy

23 000,00

31 000,00

42 343,50

23

Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy

23 000,00

31 000,00

42 343,50

2

Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)

95 100,00

103 100,00

116 328,30

3111

Příjmy z prodeje pozemků

6 000,00

6 000,00

311

Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.)

6 000,00

6 000,00

31

Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů

6 000,00

6 000,00

3

Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)

6 000,00

6 000,00

3 589 100,00

4 484 100,00

Vlastní příjmy (třída 1+2+3)
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Schválený rozpočet

(01012017 / 01012017)

Rozpočet po změnách

Skutečnost

75 000,00

75 000,00

67 900,00

67 900,00

402 555,00

402 555,00

545 455,00

545 455,00

4111

Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.

4112

Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu

4116

Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu

411

Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně

4134

Převody z rozpočtových účtů

413

Převody z vlastních fondů

41

Neinvestiční přijaté transfery

67 900,00

545 455,00

1 165 455,00

4

Přijaté transfery (součet za třídu 4)

67 900,00

545 455,00

1 165 455,00

3 657 000,00

5 029 555,00

5 667 250,25

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Skutečnost

3 297 000,00

4 469 555,00

4 113 653,68

580 000,00

560 000,00

457 723,78

3 877 000,00

5 029 555,00

4 571 377,46

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Skutečnost

67 900,00
67 900,00

620 000,00
620 000,00

Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ
Text

Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby

5011

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

458 000,00

627 229,00

606 583,00

501

Platy

458 000,00

627 229,00

606 583,00

5021

Ostatní osobní výdaje

65 000,00

149 500,00

114 073,00

5023

Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů

330 000,00

330 000,00

325 128,00

502

Ostatní platby za provedenou práci

395 000,00

479 500,00

439 201,00

5031

Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.

114 000,00

152 350,00

151 651,00

5032

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

71 000,00

85 433,00

83 852,00

5038

Povinné pojistné na úrazové pojištění

5 000,00

5 000,00

2 616,00

503

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

50

Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.

5132

Ochranné pomůcky

5134

Prádlo, oděv a obuv

5136

Knihy, učební pomůcky a tisk

5137

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

5139

190 000,00

242 783,00

238 119,00

1 043 000,00

1 349 512,00

1 283 903,00

4 000,00

4 000,00

966,00

500,00

224,00

18 000,00

13 900,00

10 315,50

80 000,00

85 000,00

31 704,50

Nákup materiálu jinde nezařazený

253 000,00

408 100,00

216 922,98

355 000,00

511 500,00

260 132,98

4 000,00

4 000,00

1 596,00

125 000,00

238 000,00

210 616,00
28 866,23

513

Nákup materiálu

5151

Studená voda

5154

Elektrická energie

5155

Pevná paliva

5156

Pohonné hmoty a maziva

515

Nákup vody, paliv a energie

5161

Služby pošt

5162
5163

4 000,00

30 500,00

20 000,00

28 000,00

27 906,00

153 000,00

300 500,00

268 984,23

2 000,00

2 500,00

1 626,00

Služby telekomunikací a radiokomunikací

20 000,00

18 500,00

17 936,15

Služby peněžních ústavů

28 000,00

28 000,00

25 388,00

5164

Nájemné

15 000,00

80 000,00

65 047,00

5166

Konzultační, poradenské a právní služby

6 000,00

4 000,00

5167

Služby školení a vzdělávání

15 000,00

10 000,00

7 320,00

5168

Služby zpracování dat

30 000,00

35 000,00

31 832,82

5169

Nákup ostatních služeb

581 500,00

906 943,00

704 124,83

516

Nákup služeb

697 500,00

1 084 943,00

853 274,80

5171

Opravy a udržování

847 000,00

984 300,00

612 999,42

5172

Programové vybavení

6 100,00

4 643,00

5173

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

5175

Pohoštění

5179

Ostatní nákupy jinde nezařazené

5 000,00

10 000,00

3 531,00

13 000,00

11 500,00

7 177,00

6 500,00

6 494,00

6 365,40
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Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby

517

Ostatní nákupy

5194

Věcné dary

519

Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary

51

Neinvestiční nákupy a související výdaje

5222

XCRGBZUC / ZUC

(01012017 / 01012017)

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Skutečnost

871 500,00

1 018 394,00

634 715,82

16 000,00

25 200,00

23 458,00

16 000,00

25 200,00

23 458,00

2 093 000,00

2 940 537,00

2 040 565,83

Neinv.transf.občanským sdružením

25 100,00

25 100,00

21 000,00

522

Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím

25 100,00

25 100,00

21 000,00

52

Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím

25 100,00

25 100,00

21 000,00

5321

Neinvestiční transfery obcím

2 000,00

2 000,00

1 000,00

5323

Neinvestiční transfery krajům

36 000,00

36 000,00

35 300,00

5329

Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně

700,00

706,00

706,00

532

Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně

38 700,00

38 706,00

37 006,00

5339

Neinvestiční transfery cizím PO

6 000,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

533

Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím

5345

Převody vlastním rozpočtovým účtům

620 000,00

6 000,00

534

Převody vlastním fondům

620 000,00

5362

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

1 000,00

1 000,00

673,00

5364

Vratky veř.rozp.úst.úr.transf.posk.v min.r.obd.

56 200,00

56 200,00

56 105,85

5365

Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond.

25 000,00

32 000,00

31 160,00

536

Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům

82 200,00

89 200,00

87 938,85

126 900,00

53

Neinv.transfery a některé další platby rozp.

133 906,00

750 944,85

5424

Náhrady mezd v době nemoci

3 500,00

3 240,00

542

Náhrady placené obyvatelstvu

3 500,00

3 240,00

5492

Dary obyvatelstvu

6 000,00

14 000,00

14 000,00

549

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

6 000,00

14 000,00

14 000,00

54

Neinvestiční transfery obyvatelstvu

6 000,00

17 500,00

17 240,00

5901

Nespecifikované rezervy

3 000,00

3 000,00

590

Ostatní neinvestiční výdaje

3 000,00

3 000,00

59

Ostatní neinvestiční výdaje

3 000,00

3 000,00

5

Běžné výdaje (třída 5)

3 297 000,00

4 469 555,00

4 113 653,68

6121

Budovy, haly a stavby

400 000,00

380 000,00

281 203,78

612

Pořízení dlouhodobého hmotného majetku

400 000,00

380 000,00

281 203,78

6130

Pozemky

180 000,00

180 000,00

176 520,00

613

Pozemky

180 000,00

180 000,00

176 520,00

61

Investiční nákupy a související výdaje

580 000,00

560 000,00

457 723,78

6

Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)

580 000,00

560 000,00

457 723,78

3 877 000,00

5 029 555,00

4 571 377,46

Výdaje celkem (třída 5+6)
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)

220 000,00-

1 095 872,79

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
Název položky

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Skutečnost

Krátkodobé financování z tuzemska
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)

8111

Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)

8112

Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)

8113

Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)

8114

Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)

8115

Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)

8117

Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)

8118

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)

220 000,00

1 095 872,79-

220 000,00

1 095 872,79-
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IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH
Název bankovního účtu

Počáteční stav k 1. 1.

Obrat

Konečný stav k 31.12.

Změna stavu bankovních
účtů

Základní běžný účet

3 064 829,71

1 095 872,79

4 160 702,50

1 095 872,79-

3 064 829,71

1 095 872,79

4 160 702,50

1 095 872,79-

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Skutečnost

Počáteční stav k 1.1.

Obrat

Konečný stav

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

51 510,00

4 641,00-

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

172 500,00

Běžné účty fondů ÚSC
Běžné účty celkem
Pokladna

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ
Text

Obec nemá zřízeny peněžní fondy.

VI. MAJETEK
Název majetkového účtu

Dlouhodobý nehmotný majetek
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
Software
Ocenitelná práva
Povolenky na emise a preferenční limity
46 869,00
172 500,00

Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný
Stavby

26 552 514,21

Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí

281 203,78

924 362,00

26 833 717,99
924 362,00

Pěstitelské celky trvalých porostů
Drobný dlouhodobý hmotný majetek

759 091,50

4 208,50-

754 883,00

3 832 233,52

176 520,00

4 008 753,52

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný
Pozemky
Kulturní předměty

18 210,50

18 210,50

131 763,00

131 763,00

20 000,00

20 000,00

Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku

Dlouhodobý finanční majetek
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
Dlouhodobé půjčky
Termínované vklady dlouhodobé
Ostatní dlouhodobý finanční majetek

Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje
Oprávky k softwaru
Oprávky k ocenitelným právům
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

51 510,00-

4 641,00

46 869,00-

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

46 016,00-

7 441,00-

53 457,00-

8 451 437,00-

592 178,00-

9 043 615,00-

246 542,00-

61 102,00-

307 644,00-

759 091,50-

4 208,50

754 883,00-

Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
Oprávky ke stavbám
Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
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VI. MAJETEK
Název majetkového účtu

Počáteční stav k 1.1.

Obrat

9 983,00

9 983,00-

3 861,60-

581,50

389,00-

389,00

Konečný stav

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

Materiál
Pořízení materiálu
Materiál na skladě
Materiál na cestě

Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám
Opravné položky k směnkám a inkasu
Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti

3 280,10-

Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem krátkodobým
Opravné položky k odběratelům
Opravné položky ke krátkodobým pohledáv.z postoupených úvěrů
Opravné položky k pohledáv. ze správy daní a obdobných dávek
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení
Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám

VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY
Položka

Text

4134

Převody z rozpočtových účtů

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Skutečnost

5321

Neinvestiční transfery obcím

2 000,00

2 000,00

1 000,00

5323

Neinvestiční transfery krajům

36 000,00

36 000,00

35 300,00

5329

Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní
úrovně

700,00

706,00

706,00

5345

Převody vlastním rozpočtovým účtům

620 000,00

620 000,00

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU
UZ

Položka

text

13101
13101
13101
13101
13101
13101
15002
15002
15002
98071
98071
98071
98071
98071
98071
98071
98071
98071
98071

4116
Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu
5011
Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.
5021
Ostatní osobní výdaje
5031
Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan
5032
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
Veřejně prospěšné práce
4116
Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu
5169
Nákup ostatních služeb
Dotace MŽP – mokřadní tůňka Milovice, Výsadba Kopanina
4111
Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR
5021
Ostatní osobní výdaje
5139
Nákup materiálu j.n.
5154
Elektrická energie
5155
Pevná paliva
5161
Poštovní služby
5164
Nájemné
5169
Nákup ostatních služeb
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR

Rozpočet upr. (Příjmy)

Rozpočet upr.
(Výdaje)

Skutečnost (Příjmy)

Skutečnost (Výdaje)

197 012,00
x
x
x
x
197 012,00
205 543,00
x
205 543,00
75 000,00
x
x
x
x
x
x
x
x
75 000,00

x
149 229,00
0,00
34 350,00
13 433,00
197 012,00
x
205 543,00
205 543,00
x
45 000,00
5 000,00
5 000,00
1 000,00
500,00
5 000,00
8 500,00
5 000,00
75 000,00

197 012,00
x
x
x
x
197 012,00
205 543,00
x
205 543,00
75 000,00
x
x
x
x
x
x
x
x
75 000,00

x
149 229,00
0,00
34 350,00
13 433,00
197 012,00
x
205 543,00
205 543,00
x
26 773,00
1 872,00
1 028,90
769,94
60,00
0,00
2 682,00
980,00
34 165,84

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
Přezkoumání hospodaření obce Soběsuky proběhlo v termínech 5.10.-6.10.2017 a 2.2.-5.2.2018. Přezkoumání hospodaření obce Soběsuky provedl
kontrolor pověřený Krajským úřadem Zlínského kraje. Závěr: Při přezkoumání hospodaření obce Soběsuky za rok 2017 nebyly zjištěny chyby a
nedostatky (§10 odst.3 písm.c) zákona č.420/2004 Sb., nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst.4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Soběsuky za rok 2017 a ostatní přílohy jsou vzhledem k rozsáhlosti uloženy na OÚ v Soběsukách,
kde je možno do nich nahlédnout v pracovní dny v úředních hodinách. V elektronické podobě na úřední desce obce Soběsuky na adrese
www.sobesukykm.cz je Návrh závěrečného účtu za rok 2017 zveřejněn v plném znění, tj. včetně všech příloh.
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X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S
JEJICH MAJETKEM
Obec nemá zřízeny právnické osoby.

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
Obec Soběsuky nemá žádné půjčky a úvěry. Neprovozuje hospodářskou činnost a není zřizovatelem příspěvkové organizace. Hospodářský výsledek
za rok 2017 činí zisk 1.081.091 Kč. V roce 2017 bylo schváleno Zastupitelstvem obce 7 rozpočtových opatření. Účetnictví obce je zpracováno
programem Gordic s.r.o. Jihlava.

XII. PŘÍLOHY
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Soběsuky za rok 2017, Výkaz Fin 2-12, Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha účetní závěrky – vše
k 31.12.2017.
Připomínky k Návrhu Závěrečného účtu obce Soběsuky za rok 2017 mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě do 11.5.2018 ode dne vyvěšení
na úřední desce nebo ústně na jednání OZ dne 14.5.2018.
Návrh Usnesení Zastupitelstva obce Soběsuky:
Zastupitelstvo obce Soběsuky schvaluje celoroční hospodaření obce Soběsuky a Závěrečný účet obce Soběsuky za rok 2017 včetně zprávy
nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 b e z
v ý h r a d.
Vypracovala: Brázdilová Vladimíra, účetní a správce rozpočtu
Vyvěšeno na úřední desce obce Soběsuky a v elektronické podobě na www.sobesukykm.cz dne: 24.4.2018.
Sňato:

Razítko účetní jednotky:
Osoba odpovědná za účetnictví

Brázdilová Vladimíra

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů
Osoba odpovědná za rozpočet

Brázdilová Vladimíra

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů
Statutární zástupce

Škrabal Josef

Podpisový záznam statutárního
zástupce
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Obec Soběsuky
Soběsuky 23
768 02 Zdounky

Odbor ekonomický
Oddělení kontrolní

datum

pověřená úřední osoba

číslo jednací

spisová značka

5. února 2018

Ing. Ivo Lejsal

KUZL 40205/2017

KUSP 40205/2017 IAK

Zpráva č. 350/2017/IAK
o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Soběsuky, IČ: 00287741
za rok 2017

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 5.10.2017 - 6.10.2017
2.2.2018 - 5.2.2018

(dílčí přezkoumání)
(konečné přezkoumání)

na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a
dobrovolných svazků obcí. Kontrola byla zahájena dne 5.10.2017 předáním pověření ke kontrole a
ukončena dne 5.2.2018 podle § 18 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) vzdáním se
práva podat námitky.

Místo provedení přezkoumání:

Obecní úřad Soběsuky, Soběsuky 23
768 02 Zdounky

Přezkoumání vykonal:
kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing. Ivo Lejsal

Obec Soběsuky zastupovali:
starosta:
účetní:

Krajský úřad Zlínského kraje
tř. Tomáše Bati 21,
761 90 Zlín

Josef Škrabal
Vladimíra Brázdilová

IČ: 70891320
tel.: 577 043 206, fax: 577 043 202
e-mail: podatelna@kr-zlinsky.cz, www.kr-zlinsky.cz

Klasifikace: chráněný dokument

A.

Přezkoumané písemnosti

Druh písemnosti
Návrh rozpočtu

Popis písemnosti
Návrh rozpočtu obce na rok 2017 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 15 dnů před
projednáním v ZO, (vyvěšen dne 21.11.16, sňat dne 7.12.16) na úřední desce
obce i v elektronické podobě umožňující dálkový přístup ve výši 3 657 000 Kč na
straně příjmů a v částce 3 877 000 Kč na straně výdajů.
Návrh rozpočtu obce na rok 2017 byl sestaven jako deficitní se záporným saldem
příjmů a výdajů po konsolidaci ve výši - 220 000 Kč, s tím, že záporné saldo bude
kryto z vlastních zdrojů obce, a to ze zůstatku BU, za rok 2016, který činil
+ 3 064 829,71 Kč.

Pravidla
rozpočtového
provizoria

Vzhledem k tomu, že rozpočet obce na rok 2017 byl schválen v zákonem
stanoveném řádném termínu před koncem roku 2016, nehospodařila obec
Soběsuky 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 30.6.2017 byla provedena dvě rozpočtová opatření upravující SR obce roku
2017.
Jednalo se o:
RO č.1 schv.UZO č.23/4 dne 9.1.17 (Př.+
0 Kč, Vy.+ 296 000 Kč),
RO č.2 schv.UZO č.26/4 dne 10.4.17 (Př.+ 10 700 Kč, Vy.+ 10 700 Kč)
PR č.3 schv. UZO č.28/4 dne 12.6.17 (Př.+202 500 Kč, Vy.+ 202 500 Kč)
CELKEM
Př. +213 200 Kč, Vý. +509 200 Kč.
Provedenými úpravami schváleného rozpočtu v I. polovině roku 2017 došlo k
navýšení schválených příjmů o celkovou částku + 213 200 Kč na částku
3 870 200 Kč a navýšení celkových výdajů o + 509 200 Kč na celkovou částku
4 386 200 Kč.
Provedenými úpravami SR došlo ke změně (zvýšení) záporného salda
hospodaření obce o 296 000 Kč na částku - 516 000 Kč.
Vzniklé záporné saldo bylo v plné výši kryto z vlastních zdrojů obce, ze zůstatku
finančních prostředků na BU obce, jehož stav k 30.6.2017 činil 3 816 939,11 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. 2017 schválilo ZO další 4 RO, Jednalo se o:
RO č. 4 schv. v ZO dne 24.7.17 (Př.+124 086 Kč, Vy.+124 086 Kč),
RO č. 5 schv. ZO 11.9.17 (Př.+106 457,2 Kč a Vý.+106 457,2 Kč),
RO č. 6 schv. v ZO dne 9.10.17 (Př.+75 000 Kč a Vý.+75 000 Kč) a
RO č. 7 schv. v ZO dne 11.12.17 (Př.+853 811,8 Kč a Vý.+337 811,8 Kč)
Úpravy CELKEM za II. pololetí Př. +1 159 355 Kč, Vy. + 643 355 Kč.
Úpravy celkem za I. pololetí
Př. + 213 200 Kč, Vy. + 509 200 Kč
Úpravy SR za rok 2017 celkem Př. +1 372 555 Kč, Vy.+1 152 555 Kč.
Po připočtení RO za I. pololetí došlo v roce 2017 k (úpravě) celkovému navýšení
příjmů o +1 372 555 Kč na částku 5 029 555 Kč a výdajů o celkovou částku
+1 152 555 Kč na částku 5 029 555 Kč.
Provedenými úpravami SR došlo ke vzniku nulového salda hospodaření.
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.
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Rozpočtový výhled

V platnosti zůstává Rozpočtový výhled obce schválený Usnesením zastupitelstva
obce č.12/5/2 dne 14.12.2015 na roky 2017-2020.
Předložený rozpočtový výhled a
jeho věcný obsah v podstatě splňoval
ustanovení § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech UR v platném
znění.
V uvedených letech neuvažovala obec o přijetí dlouhodobého bankovního úvěru
ani jiného dlouhodobého způsobu financování z cizích zdrojů.
RV na roky 2017 až 2020 byl sestaven a schválen jako vyrovnaný s nulovými
saldy hospodaření.

Schválený rozpočet Deficitní Rozpočet obce na rok 2017 byl v navržené podobě se záporným saldem
hospodaření
- 220 000 Kč projednán a schválen na jednání ZO dne 12.
prosince 2016, usnesením č. 22/4.
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 2017 žádné závazné ukazatele.
ukazatelů zřízeným
organizacím
Závěrečný účet
Návrh ZU obce za rok 2016 byl zveřejněn v zákonem stanoveném termínu na
úřední desce obce. Vyvěšen dne 18.4. 2017 a sňat dne 10.5. 2017. V uvedeném
termínu byl návrh ZU obce za rok 2016 zveřejněn i v elektronické podobě v
plném rozsahu včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2016 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
2016 provedeného KU ZK jako přílohy.
ZU obce za rok 2016 byl projednán a schválen Usnesením ZO č. 27/4 na
zasedání ZO dne 9.5. 2017 výrokem - bez výhrad.
Kontrola konstatuje, že ZO dne 5.května 2017 schválilo svým usnesením č.27/5
také Roční účetní závěrku obce Soběsuky za rok 2016. Součástí usnesení byl i
Protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2016 ze dne 9.5. 2017.
Kontrole byla předložena "Zpráva k Závěrečnému účtu za rok 2016 a schválení
účetní závěrky za rok 2016" ze dne 2. května 2017, která shrnuje celoroční
hospodaření obce Soběsuky za rok 2015, které bylo schváleno usnesením ZO č.
17/4 na zasedání ZO dne 9.5. 2016.
Bankovní výpis

V průběhu kontrolovaného období I. pololetí roku 2017 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 1.1.2017 ve výši 2 863 207,33 Kč a konečný
stav účtu k 30.6. 2017 ve výši 3 548 296,53 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.
Dále obec účtovala o účtu č. 35-1483107359/0800 u ČS, (rozvahový účet 231 41)
na tomto účtu byla k 30.6. 2017 evidována částka 60 000 Kč, jako "RF" spojený s
provozováním místního vodovodu a kanalizace.
Část finančních prostředků byla evidována na účtu číslo 94-3216691/0710 u
ČNB. Stav rozvahového účtu 231 050 ve výši 195 539,10 Kč byl ověřen na
bankovním výpise-bez rozdílů.
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PS účtu 231 60 činil k 1.1. 2017 částku 263,48 Kč a jeho konečný stav k 30.6.
2017 byl 13 103,48 Kč.
Jedná se o účet ČS č. 2268705369/0800 kam jsou převáděny dividendy.
Zůstatek BU celkem k 30.6.2017 činil + 3 816 939,11 Kč.
Konečný stav BU č. 1483107359/0800 u ČS (231 40) činil k 31.12. 2017 částku
+ 3 981 005,12 Kč.
Zůstatek účtu č.35-1483107359/0800 u ČS v účetnictví 231 41 činil k 31.12. 2017
částku 80 000 Kč.
Konečný zůstatek BU č. 94-3216691/071 u ČNB (231 50) činil k 31.12. 2017
částku +86 643,90 Kč.
Zůstatek účtu 231 60 činil k 31.12. 2017 částku +13 053,48 Kč.
Jedná se o účet ČS č. 2268705369/0800 kam jsou převáděny dividendy.
Celkový zůstatek BU k 31.12. 2017 činil celkem +4 160 702,50 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 30.6.2017, která na rozvahových účtech
obsahovala stavy majetkových účtů obce k 30.6.2017.
Oproti minulému období vzrostla SA obce netto o 259 008 Kč na částku
23 166 596,23 Kč.
Zůstatek nedokončeného DHM činil k 30.6.2017 částku 214 251 Kč.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek byly nulové.
Podrobněji bude problematika evidence majetku prověřena při konečném
přezkoumání k 31.12.2017, kdy budou stavy majetkových účtů ověřeny fyzickými
inventurami.
Kontrolou údajů uvedených v Rozvaze ze dne 30.1. 2018 sestavené k 31.12.
2017 a navazující na HUK bylo zjištěno, že z evidence na účtu 018 byla vyřazena
částka 4 641 Kč (PC program, ukončení licence)
účet 018 byl následně ve výši 46 869 Kč v souladu s platnými účetními postupy
jednorázově odepsán (jednalo se o počítačové programy v evidenci obce).
V evidenci na majetkovém účtu 019 nedošlo v r. 2017 k žádnému pohybu.
Korekce (odpis) majetku v souladu se schváleným odpisovým plánem na účtu
019 činil celkem 53 457 Kč a jeho netto stav činil 119 043 Kč.
Na dalších účtech dlouhodobého nehmotného majetku nedošlo v roce 2017 k
žádnému pohybu. Účty 041 a 051 byly nulové.
Stav obecních pozemků evidovaných na majetkovém účtu 031 meziročně vzrostl
o + 176 520 Kč a činil 4 008 753,52 Kč.
Obec zařadila do evidence pozemky v hodnotě 206 012,82 Kč a vyřadila
pozemky v částce 29 492 Kč. V těchto obratech se promítly nákupy, prodeje,
směny a proúčtování pozemků zatížených věcnými břemeny.
Evidence majetku na účtu 021 vzrostla v roce 2017 o celkovou částku
+281 203,78 Kč, což bylo shodné s účtováním na výdajovou položku 6121 a
doloženo zařazovacími protokoly.
Z evidence na účtu 021 nebyl vyřazen žádný majetek.
V evidenci na účtu 022 nedošlo v roce 2017 k žádnému pohybu.
Po provedeném odpisu v celkové výši 307 644 Kč činil stav účtu Netto 616 718
Kč.
DDHM evidovaný na účtu 028 ve výši 754 883 Kč byl jednorázově odepsán. Do
evidence na tento účet byla zařazena částka 27 749,50 Kč, z evidence byl
vyřazen DDHM v celkové výši 31 958 Kč = doloženo Vyřazovacími protokoly,
např. pingpongový stůl v evidenční ceně 4 000 Kč.
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Nedokončený DHM na účtu 042 zůstal nezměněn a jeho konečný stav činil 131
763 Kč. Prostřednictvím tohoto účtu byl proúčtován nákup dlouhodobého
hmotného majetku v celkové výši 457 723,78 Kč
(281 203,78 Kč na
položce 6121 a 176 520 Kč na položce 6130). Tento majetek byl převeden do
evidence na příslušné majetkové účty 021 a 031.
V evidenci na účtu 069 byla evidována nominální hodnota akcií ČS ve výši
20 000 Kč.
Konečné stavy těchto majetkových účtů byly doloženy a ověřeny fyzickou
inventurou - bez rozdílů.
Evidence
pohledávek

Obec řádně eviduje své jednotlivé pohledávky v souladu s právními předpisy. V
Rozvaze sestavené k 30.6.2017 evidovala obec krátkodobé pohledávky celkem
ve výši 228 064 Kč brutto (po korekci ve výši 4 100,60 Kč) činil jejich stav
223 963,40,40 Kč netto.
Korekce ve výši 389 Kč byla provedena na účtu 311 - odběratelé a na účtu 315 jiné pohledávky z hlavní činnosti ve výši 3 711,60 Kč.
Dlouhodobé pohledávky obec ve sledovaném období nevykazovala.
Podrobněji bude problematika pohledávek řešena až k 31.12.2017 po provedení
dokladové inventarizace.
Ani k 31.12. 2017 obec Dlouhodobé pohledávky nevykazovala.
Krátkodobé pohledávky celkem oproti minulému období vzrostly a činily 461 267
Kč Brutto, po korekci v celkové výši 3 280,10 Kč činil jejich stav netto částku
457 986,90 Kč.
Z toho byla :
na účtu 314 - krátkodobé poskytnuté zálohy částka 250 190 Kč, zálohy EON,
na účtu 315 - jiné pohledávky z hlavní činnosti brutto 5 534 Kč, z toho:
5 500 Kč pohledávky za odpady a 34 Kč pohledávky psi
po korekci ve výši 3 280,10 Kč činil stav tohoto účtu netto 2 253,90 Kč.
Veškeré zůstatky těchto rozvahových účtů byly doloženy účetní obce a
dokladovou inventurou k 31.12.2017.

Evidence závazků

K 30.6. 2017 evidovala obec pouze krátkodobé závazky a to v celkové výši
250 629,84 Kč. Z toho stav nezaplacených faktur na účtu 321 - dodavatelé činil
110 389,84 Kč, doloženo účetní obce
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery na rozvahovém účtu 374 byly 13 750 Kč,
Dohadné účty pasivní na účtu 389 činily 14 934 Kč
zbývající krátkodobé závazky obce vyplývaly z pracovně právních vztahů vůči
zaměstnancům a byly evidovány na účtech 331, 336 a 337.
Podrobněji bude problematika závazků řešena až k 31.12.2015 po provedení
dokladové inventarizace.
K 31.12. 2017 krátkodobé závazky vzrostly cca o 200 tis. Kč a činily 446 821,16
Kč.
Z toho na účtu 321 - dodavatelé byly evidovány neuhrazené fa. ve výši 7 283 Kč,
jednalo se o fa. roku 2017se splatností v lednu 2018,
krátkodobé přijaté zálohy na účtu 324 činily 11 500 Kč, (zálohy na vodu byt č. 23
/2 500 Kč/ + zálohy za elektřinu pohostinství Milovice /9 000 Kč/),
Na účtech 331 až 342 jsou evidovány závazky obce plynoucí z pracovněprávních
vztahů,
krátkodobé přijaté zálohy na transfery na účtu 374 činily 246 377,16 Kč, jednalo
se o zálohu na přijaté transfery (záloha na volby do PS 40 834,16 Kč, záloha na
dotaci MŽP - tůň, výsadba 205 543 Kč),
dohadné účty pasivní na účtu 389 částku 110 665 Kč (dohada E.ON 96 890 Kč a
dohada DPPO za r. 2017 ve výši 13 775 Kč).
Závazky evidované na příslušných rozvahových účtech byly doloženy účetní
obce a dokladovou inventurou.
Ani ke konci r. 2017 nevykazovala obec žádné dlouhodobé závazky.
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Faktura

Byla provedena kontrola předložených faktur za I. pololetí roku 2017. Předložené
přijaté a vydané 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 závažnější věcné, ani formální
nedostatky.
Ani kontrolou předložených faktur přijatých a vydaných ve II. pololetí r. 2017
nebyly zjištěny věcné, ani formální nedostatky.
Kontrolu přijatých fa. provádí v rámci svých kompetencí FV obce. Např. dne 29.9.
2017 poznámka o provedené kontrole.

Hlavní kniha

Obec vedla měsíčně hlavní účetní knihu dle nabídky účetního programu GINIS
Expres. Byla provedena kontrola HUK za sledované I. pololetí roku 2017 ze dne
19.7. 2017 u všech rozvahových účtů a jejich obratů. Údaje v HUK a v Rozvaze
byly shodné.
HUK byla vedena v souladu s ustanovením § 13 zákona o účetnictví v platném
znění.
Byla provedena kontrola počátečních stavů k 1.1.17 a konečných stavů k 30.6.
2017 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 - bez
rozdílů.
Ani kontrolou HUK ze dne 30.1. 2018 sestavené k 31.12. 2017 nebyly zjištěny
věcné ani formální nedostatky. Obraty na jednotlivých účtech vycházely z
účetnictví obce. Konečné stavy byly shodné s údaji na příslušných rozvahových
účtech a doloženy fyzickou, respektive dokladovou inventurou.

Inventurní soupis
majetku a závazků

Kontrole byla předložena Příloha č. 11 Vnitřní směrnice č.2/2011 pro inventarizaci
majetku a závazků - Plán inventur na rok 2017 vydaná starostou obce dne
24.10. 2017 na období od 26.10.2017 do 31.1.2018.
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 13.12. 2017 a ukončení 26.1. 2018, respektive 31.12. 2017
včetně inventury pokladní hotovosti.
Termíny zpracování soupisů do 30.1. 2018, termíny proúčtování zjištěných
inventarizačních rozdílů do 6.2. 2018 a termín zpracování Inventarizační zprávy
do 31.1. 2018.
Součástí Plánu inventur bylo také jmenování 5 členné IK (1+4 členové) pro
fyzické inventury a 5 členné IK pro dokladové inventury a zápis o proškolení
členů IK ze dne 21.11. 2017, které provedl starosta obce.
Dále bylo kontrole předloženo Prohlášení účetní obce, starosty a místostarosty
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.
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Kontrole byly předloženy také Zápisy o zařazení do majetku obce, respektive
Zápisy o vyřazení majetku z evidence v majetku obce.
Na základě provedených inventur zpracovala IK obce dne 29.1.2018
Inventarizační zprávu za rok 2017. 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
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 přijatých faktur (kniha závazků)
ze dne 4.10. 2017, která obsahovala předepsané náležitosti dle ustanovení § 13
zákona o účetnictví v platném znění.
V knize došlých fa. bylo k 30.6. 2017 (27.6. 2017) evidováno 106 ks přijatých fa. v
celkovém objemu 595 738,26 Kč, které byly dle údajů v knize také uhrazeny.
Z titulu neuhrazených faktur vykazovala obec k 30.6. 17 krátkodobé závazky
evidované na účtu 321 - dodavatelé v celkové výši 110 389 Kč.
Účetní obce doložila úhradu přijatých fa..
Dle údajů z Knihy došlých fa. ze dne 11.1.2018 bylo v této knize evidováno k
31.12. 2017 celkem 231 ks přijatých faktur v celkovém objemu 1 786 651,81 Kč.
Z toho u 5 fa. v celkovém objemu 7 283 Kč byla stanovena splatnost na leden
2018.
Dle údajů uvedených v této knize byly všechny přijaté fa. k datu 28.12. 2017
uhrazeny.
Neuhrazené fa. ve výši 7 283 Kč se splatností v lednu 2018 byly k 31.12.2017
evidovány na účtu 321.
V r. 2017 evidovala obec také 26 ks zálohových fa. (na běžný provoz) v celkovém
objemu 371 228,80 Kč. Tyto fa. byly ke konci roku proúčtovány a proplaceny.
Zůstatky rozvahových účtů 051 a 052 byly nulové.

Kniha odeslaných
faktur

Kontrole byla předložena strojově vedená KVF (kniha pohledávek) ze dne 4.10.
2017.
Ve sledovaném období roku 2017 vystavila obec celkem 9 ks vydaných faktur
(faktury za odběrateli) v celkovém finančním objemu 22 347 Kč, které byly dle
údajů uvedených v knize také uhrazeny.
Kniha odeslaných faktur byla vedena strojově a obsahovala předepsané
náležitosti.
Na rozvahovém účtu 311 - odběratelé evidovala obec k 30.6.17 krátkodobé
pohledávky ve výši 35 951 Kč a po provedené korekci ve výši 389,0 Kč
krátkodobé pohledávky ve výši 35 562 Kč netto.
K 31.12. 2017 vystavila obec celkem 18 ks vydaných faktur, v celkovém objemu
55 565,50 Kč. Dle údajů v knize VF ze dne 11.1. 2018 byly všechny vydané fa.
odběrateli uhrazeny.
Zůstatek na rozvahovém účtu 311 - odběratelé byl nulový.

Odměňování členů
zastupitelstva

Byla provedena kontrola správnosti stanovení měsíčních odměn neuvolněného
starosty, místostarostky a členů ZO podle aktuální Přílohy účinné od 1.1.2017 k
Nařízení vlády č. 37/2003 Sb.
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.
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Kontrolou mzdových listů bylo zjištěno, že nebyly vypláceny mimořádné odměny.
K 31.12. 2017 bylo na položce 5023 - odměny členů ZO zaúčtováno celkem
325 128 Kč, což představuje 99,8% SR, respektive 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 149 ks pokladních dokladů přijatých a vydaných obcí k
30.6.2017.
K 31.12. 2017 bylo v pokladní knize evidováno celkem 275 ks příjmových a
výdajových pokladních dokladů. VPD č. 275 ze dne 28.12. 17 byl proplacen
nákup občerstvení v částce 22 Kč a pokladna byla vynulována.
Zůstatek pokladny byl ověřen dne 29.1. 2018 FV obce.
Ani ve II. pololetí roku 2017 nebyly kontrolou předložených pokladních dokladů
zjištěny závažné věcné ani formální nedostatky.

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 překročení stanoveného
limitu pokladní hotovosti.
Prostřednictvím pokladny, účtu 261 0100 bylo v hotovosti proúčtováno k
30.6.2016 celkem 231 320 Kč.
K 30.6. 2017 činil zůstatek pokladny 15 265 Kč a byl shodný s položkou 5182 a
zůstatkem uvedeným v rozvaze, HUK a dalších účetních výkazech.
K 31.12. 2017 byl zůstatek pokladny nulový a byl shodný s údajem na
rozvahovém účtu 261. Prostřednictvím obecní pokladny bylo v r. 2017
proúčtováno v hotovosti celkem 451 831 Kč.
Kontrolu účetních a pokladních dokladů provádí průběžně FV obce.

Příloha rozvahy

Součástí účetní závěrky k 30.6.2017 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 19.7. 2017 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 31.1. 2018 sestavené k 31.12. 2017 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 30.6.2017 sestavila obec Rozvahu jako součást řádné účetní závěrky k tomuto
datu. Kontrolou předložené Rozvahy ze dne 19.7.2017 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 9 542 058,50 Kč na 23 166 596,23 Kč.
Kromě jednorázového odpisu DDM na účtu 018 (51 510 Kč) a na účtu 028 (746
553,50 Kč) činil odpis staveb na účtu 021 částku 8 451 437 Kč, movitých věcí na
účtu 022 částku 246 542 Kč a na účtu 019 částku 46 016 Kč. Tyto odpisy byly
prováděny v souladu se schváleným odpisovým plánem.
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Nedokončený dlouhodobý majetek evidovaný na účtu 042 vzrostl o 82 488 Kč a
činil 214 251 Kč.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek na účtech 051 a
052 byly nulové.
Zůstatek rozvahového účtu 261 pokladna ve výši 15 265 Kč byl shodný s
položkou 5182 - poskytnuté zálohy vlastní pokladně.
Zůstatky rozvahových účtů byly ověřeny na údaje v HUK - bez zjištěných rozdílů
Aktiva celkem netto ve výši 27 230 713,74 Kč se rovnala pasivům celkem.
Kontrolou Rozvahy ze dne 30.1.18 sestavené ke dni 31.12. 2017 bylo zjištěno, že
byla provedena korekce (odpis) Stálých aktiv v celkové výši 10 206 468 Kč. Z
toho na účtu 018 došlo k jednorázovému odpisu DDNeM ve výši 46 869 Kč a na
účtu 028 k jednorázovému odpisu DDHM v částce 754 883 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 konci roku 2016 zůstala
nezměněna a činila k 31.12. 2017 částku 131 763 Kč. Poskytnuté zálohy na
nehmotný majetek na účtu 051 i poskytnuté zálohy na hmotný majetek na účtu
052 byly nulové.
Ostatní dlouhodobý finanční majetek na účtu 069 činil 20 000 Kč
Aktiva celkem Netto meziročně vzrostla o + 1 241 318,07 Kč na 27 337 920,41
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. 2017
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.

Účetnictví ostatní

V souladu s platnými právními předpisy byla provedena kontrola dodržování
pravidel rozpočtové odpovědnosti obce.
Průměrná výše příjmů obec celkem po konsolidaci za roky 2014 až 2017
činila (4 177 738 + 4 502 684 + 4 564 944 + 5 047 250 = 18 292 616/4 =
4 573 154).
Vzhledem k tomu, že dlouhodobé závazky obce k 31.12. 2017 byly nulové a
krátkodobé závazky celkem činily 446 821,16 Kč byla kontrola této oblasti
bezpředmětná.

Účtový rozvrh

Kontrole byl předložen aktuální účtový rozvrh platný pro rok 2017.
Byl sestaven v počítačové podobě v členění SU, AU, popis obsahové náplně
příslušného účtu.

Výkaz pro
hodnocení plnění
rozpočtu

Jako součást účetní závěrky k 30.6.2017 sestavila obec také Výkaz pro
hodnocení plnění rozpočtu. Kontrolou tohoto účetního výkazu Fin 2 - 12 M ze dne
14.7.2017 bylo zjištěno, že skutečné celkové příjmy obce po konsolidaci k
30.6.2017 dosáhly výše 2 366 112,47 Kč, což je 61,14 % UR.
Jednotlivé příjmové položky třídy 1-4 byly oproti UR, plněny nerovnoměrně.
Daňové příjmy v absolutní výši 2 255 868,50 Kč byly splněny na 64,39% UR,
nedaňové příjmy v absolutní výši 55 990,97 Kč představovaly 58,87% UR,
kapitálové příjmy rozpočtované ve výši 6 000 Kč byly ve skutečnosti k 30.6.17
nulové, v uvedeném období nedošlo k prodeji dlouhodobého majetku obce.
Skutečné přijaté transfery činily k 30.6. 2017 částku 54 253 Kč, což je pouze
20,44% UR.
Celkové výdaje obce po konsolidaci k 30.6.2017 činily 1 614 003,07 Kč, což bylo
36,80 % UR, přičemž běžné výdaje obce ve výši 1 437 483,07 Kč, činily 39,27%
UR a kapitálové výdaje v absolutní výši 176 520 Kč činily pouze 24,31 % UR.
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Kontrolou bylo zjištěno, že kapitálové výdaje byly zaúčtovány pouze na položku
6130 - pozemky. Nákup pozemků byl doložen řádnými kupními smlouvami.
K 30.6.2017 skončilo hospodaření obce kladným saldem příjmů a výdajů po
konsolidaci ve výši +752 109,40 Kč oproti schválenému, respektive
upravenému zápornému saldu - 516 000 Kč.
Kontrolou příjmové, ani výdajové části rozpočtu nebylo zjištěno překročení
skutečnosti oproti UR, obec hospodařila v 1. pololetí roku 2017 na základě
schváleného, respektive UR.
Kontrolou účetního výkazu Fin 2 - 12 M ze dne 21.1. 2018 sestaveného k 31.12.
2017 bylo zjištěno, že skutečné celkové příjmy obce po konsolidaci k 31.12. 2017
dosáhly výše 5 047 250,25 Kč a byla v podstatě na úrovni UR.
Ani u jednotlivých příjmových tříd (s vyjímkou přijatých transferů) nedošlo k
zásadnímu rozdílu skutečnosti a upraveného rozpočtu.
Skutečné daňové příjmy činily 4 385 466,95Kč a byly o 10 466,95 Kč vyšší než
předpokládal UR, skutečné nedaňové příjmy obce byly 116 328,30 Kč, což je o
13 228,3 Kč více oproti UR, naopak kapitálové příjmy rozpočtované ve výši 6 000
Kč byly ve skutečnosti nulové. V r. 2017 nedošlo k prodeji žádného
dlouhodobého majetku obce.
Přijaté transfery ve skutečné výši 1 165 455 Kč byly oproti SR, ale i UR značně
překročeny.
Skutečné celkové výdaje obce po konsolidaci k 31.12. 2017 dosáhly výše
3 951 377,46 Kč a byly o 1 078 178 Kč nižší, než předpokládal UR.
Z toho běžné výdaje obce činily 4 113 653,68 Kč, kapitálové výdaje v absolutní
skutečné výši 457 723,78 Kč byly o 102 227 Kč nižší než jejich UR.
Konsolidace výdajů činila 620 000 Kč a představovala převody vlastním
rozpočtovým fondům.
Větší část kapitálových výdajů 281 203,78 Kč byla zaúčtována na položce 6121 stavby. Částka 176 520 Kč pak byla zaúčtována na výdajové položce 6130 za
nákup pozemků.
K 31.12. 2017 skončilo hospodaření obce díky nižším celkovým výdajům kladným
saldem příjmů a výdajů po konsolidaci ve výši +1 095 872,79 Kč.
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 30.6.2017, ze
dne 19.7. 2017.
Kontrolou údajů uvedených v tomto výkaze bylo zjištěno, že výnosy obce celkem
za běžné období dosáhly výše 2 434 554,47 Kč a oproti nim vykázané náklady
celkem činily 1 300 569,06 Kč.
Výsledek hospodaření obce z běžného účetního období tak dosáhl výše
+1 133 985,41 Kč.
Součástí výnosů celkem byly kromě jiného i výnosy z dlouhodobého finančního
majetku ve výši
12 920 Kč a bankovní úroky v částce 812,97 Kč.
Součástí celkových nákladů byly kromě jiného poskytnuté dary a bezúplatná
předání ve výši 13 929 Kč a náklady z drobného dlouhodobého majetku na účtu
558 činily 15 420 Kč.
Odpisy provádí obec jednorázově až ke konci roku. Tvorba fondů byla nulová.
Ve sledovaném období vykazovala obec pouze hlavní činnost (hospodářská
činnost byla nulová).
Kontrolou Výkazu zisku a ztráty ze dne 30.1. 2018 sestaveného k 31.12. 2017
bylo zjištěno, že výnosy obce celkem dosáhly výše 5 020 645,38 Kč. Součástí
celkových výnosů byly kromě jiného i výnosy z dlouhodobého finančního majetku
(dividendy z akcií) ve výši 12 920 Kč a výnosy z úroků v částce 1 773,80 Kč.
Výnosy z prodeje materiálu na účtu 644 i z prodej dlouhodobého majetku na
účtech 645, respektive 646 byly nulové.
Náklady celkem byly vykázány ve výši 3 953 329,33 Kč.
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Součástí celkových nákladů byly kromě jiného odpisy na účtu 551 v celkové výši
660 721 Kč, dary na účtu 543 činily 23 458 Kč.
Náklady z DDM na účtu 558 výkazu ZaZ činily 29 238,50 Kč.
Tvorba a zúčtování opravných položek na účtu 556 činily - 970,50 Kč.
Výsledek hospodaření běžného účetního období tak činil +1 067 316,05 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 2017 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. 2017 celkem 13 929 Kč
(účet 543).
Na položce 5492 - dary obyvatelstvu byla zaúčtována částka 12 000 Kč (dary při
narození dítěte
6x2 000 Kč).
Ani ve II. pololetí r. 2017 neposkytla obec ze svého rozpočtu žádný finanční dar
většího objemu. Na výdajovou položku 5194 - věcné dary bylo zaúčtováno 8 163
Kč (ostatní záležitosti kultury) + 9 045 Kč (ostatní záležitosti kultury a církve) +
6 250 Kč (využití volného času dětí a mládeže), což se rovná údaji na
nákladovém účtu 543 výkazu ZaZ dary a jiná bezúplatná předání v celkové výši
23 458 Kč.
Na výdajovou položku 5492 - dary obyvatelstvu byla zaúčtována částka 14 000
Kč.

Smlouvy a další
materiály k
poskytnutým
účelovým dotacím

V I. pololetí roku 2017 poskytla obec na činnost neziskových, zájmových a
dalších organizací poskytla obec finanční příspěvky (dotace), které byly po
schválení v ZO součástí schváleného, respektive upraveného rozpočtu obce.
Tyto příspěvky byly po schválení v ZO příslušným organizacím poskytnuty na
základě "Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce
Soběsuky".
Předložené smlouvy obsahovaly předepsané náležitosti včetně povinnosti
příjemce umožnit obci, jako poskytovateli dotace kontrolu čerpání příslušné
dotace.
Příspěvky byly zaúčtovány na § 6409 – ostatní činnost jinde nezařazená. Na
výdajovou položku 5222 – neinvestiční transfery spolkům bylo zaúčtováno
celkem 21 000 Kč.
Kontrole byla předložena např. "Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z
rozpočtu obce Soběsuky č. 2/2017 pro SDH Soběsuky" ve výši 10 000 Kč.
"Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Soběsuky č. 3/2017
pro Český svaz včelařů“ ve výši 3 000 Kč a "Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu obce Soběsuky č. 4/2017 pro Český svaz včelařů“ ve výši
8 000 Kč.
Obdobným způsobem byla poskytnuta finanční podpora ve výši 6 000 Kč pro
Sociální služby města Kroměříže. Doloženo Smlouvou č. 1/2017 ze dne 14.3.
2017.
Součástí předložených smluv byla i povinnost příjemce předložit do 30.11. 2017
vyúčtování dotace.
Kontrole byla poskytnuta Zpráva o provedené finanční kontrole Vyúčtování
poskytnutého finančního příspěvku na r. 2017 zájmovým sdružením Obcí
Soběsuky v celkové výši 21 000 Kč a 6 000 Kč pro SSMěKM.
Zpráva byla vyhotovena a podepsána dne 30.11. 2017 starostou obce a členy FV
Obce s tím, že finanční příspěvky byly použity v souladu se stanovenými
podmínkami.

Smlouvy a další
materiály k přijatým
účelovým dotacím

Kromě neinvestičního transferu ze SR v rámci SDV ve výši 34 000 Kč na
příjmovou položku 4112 obdržela obec v průběhu kontrolovaného období roku
2017 další účelovou dotaci, která byla doložena příslušnou smlouvou a
rozpočtovými opatřeními a zařazena do příjmů a výdajů obce.
Na příjmovou položku 4116 - ostatní neinvestiční transfery ze SR byla obci
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poskytnuta částka 20 253 Kč, která byla pod UZ 13101 určena na výplatu
pracovníků VPP.
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.
K 31.12. 2017 činil celkový neinvestiční transfer ze SR v rámci SDV na příjmovou
položku 4112 částku 67 900 Kč.
Na příjmovou položku 4111 - neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní
správy SR byla obci poskytnuta celková částka 75 000 Kč, která byla pod UZ
98071 určena na zajištění voleb do Parlamentu ČR.
Kontrolou účetních výkazů, účetních a pokladních dokladů bylo zjištěno, že
částka byla rozpočtovým opatřeními zařazena do příjmů a výdajů obce.
Čerpání účelového transferu na volby do zastupitelstev územních celků probíhalo
správně na OdPa 6114. Z obdrženého účelového transferu 75 000 Kč bylo dle
údajů v účetním výkaze Fin 2-12 M na tyto volby vyčerpáno celkem 34 165,84 Kč
(vratka 40 834,16 Kč = součást zůstatku účtu 374, byla součástí FV za rok 2017).
Kontrolou předložených účetních a pokladních dokladů bylo zjištěno, že výdaje
na volby byly čerpány v souladu s platnými předpisy.
Čerpání UD bylo v účetnictví obce označeno příslušnými účelovými znaky.
Na příjmovou položku 4116 - ostatní neinvestiční transfery ze SR byla obci
poskytnuta celková částka 402 555 Kč, z toho pod UZ 13101 byla částka
197 012 Kč určena na výplatu 2 pracovníků VPP. Čerpání bylo doloženo řádnými
pracovními smlouvami uzavřenými na dobu určitou.
Pod UZ 15002 byla celková částka 205 543 Kč obci poskytnuta z MŽP ČR na
Mokřadní tůňku Milovice (124 086 Kč) a na Výsadbu krajinné zeleně "Kopanina"
v k.ú. Soběsuky.
Čerpání uvedeného neinvestičního transferu na Mokřadní tůňku Milovice ve výši
124 086 Kč bylo doloženo Smlouvou o dílo č. 6/2017 ze dne 29.8. 2017
uzavřenou mezi obcí, jako objednatelem a firmou Josef Sedláček TIS Zdounky,
jako zhotovitelem. Cena díla byla stanovena na 124 086 Kč s termínem
dokončení nejpozději do 30.9. 2017.
Fa. č. 2917 ze dne 5.10.2017 vystavená firmou Josef Sedláček TIS Zdounky na
částku 124 086 Kč.
Čerpání neinvestičního transferu na Výsadbu krajinné zeleně "Kopanina" v k.ú.
Soběsuky ve výši 81 457 Kč bylo doloženo Smlouvou o dílo č. 7/2017 ze dne
29.9. 2017 uzavřenou mezi obcí, jako objednatelem a firmou Josef Sedláček TIS
Zdounky, jako zhotovitelem. Cena díla byla stanovena na 81 457 Kč.
Fa. č. 3217 ze dne 7.11.2017 vystavená firmou Josef Sedláček TIS Zdounky na
částku 81 457 Kč.
Celý účelový transfer byl vyčerpán.
Čerpání UD bylo v účetnictví obce označeno příslušnými účelovými znaky.
Kontrolou bylo zjištěno, že výše uvedené přijaté transfery byly čerpány v souladu
se stanoveným účelem a v účetnictví obce označeny příslušnými UZ.
Smlouvy nájemní

V I. pololetí r. 2017 byla dne 6.6. 2017 uzavřena jedna Smlouva o nájmu
nemovité věci mezi fyzickou osobou, jako pronajímatelem a obcí, jako nájemcem.
Předmětem nájemní smlouvy byl pronájem pozemku p.č. 956 ostatní plocha o
výměře 1 363 m2 za nájemné ve výši 13 630 Kč ročně.
V článku IV. uvedené smlouvy bylo dohodnuto zpětné proplacení nájemného od
1.1.2014 do 31.12.2016 ve výši 40 890 Kč.
Záměr pronájmu tohoto pozemku byl projednán a schválen v ZO dne 10.4. 2017.
Ve II. pololetí r. 2017 nebyla dle vyjádření účetní obce uzavřena žádná nová
nájemní smlouva.

Smlouvy o dílo

S případnými zhotoviteli jednotlivých akcí a dodávek jsou uzavírány řádné
smlouvy o dílo.
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V I. pololetí roku 2017 byly uzavřeny SOD pouze minimálního finančního objemu.
Kapitálové výdaje obce byly nulové.
Kontrole byla předložena např. Smlouva o dílo ze dne 8.2. 2017 uzavřená mezi
obcí a firmou V okno s.r.o., jako zhotovitelem na výrobu a dodávku vchodových
dveří a příslušenství v dohodnuté ceně 29 172 Kč.
Dne 19.6. 2017 byla uzavřena Smlouva o dílo č. 19/06/17 se zhotovitelem
Zamazal ml. a spol.,s.r.o. na statické zajištění kuchyňky kulturního domu v
Soběsukách v ceně díla 80 000 Kč bez DPH.
Ve II. pololetí r. 2017 byly uzavřeny např. dvě výše uvedené smlouvy na čerpání
neinvestiční účelové dotace MŽP v celkové výši 205 543 Kč.
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.
Kapitálové výdaje obce činily v I. pololetí r. 2017 celkem 176 520 Kč. Celá tato
částka byla zaúčtována na kapitálovou výdajovou položku 6130 - nákup
pozemků.
Kontrole byla předložena např. Kupní smlouva ze dne 13.4. 2017 uzavřená mezi
fyzickou osobou, jako prodávajícím a obcí, jako kupujícím. Předmětem kupní
smlouvy byla koupě pozemků specifikovaných v bodě I. uvedené smlouvy za
dohodnutou kupní cenu 173 100 Kč.
Předložená smlouva byla uzavřena před advokátem JUDr. S. Kaliňákem a
obsahovala všechny předepsané náležitosti.
Kontrole byl předložen rovněž zápis o zařazení pozemku do majetku obce na
příslušný majetkový účet v celkové výši 176 520 Kč, kromě kupní ceny bylo 1 000
Kč za zápis do katastru nemovitostí a 2 420 Kč za právní služby.
Jiné smlouvy dokládající pohyb majetku (směna, bezúplatný převod atd. v r. 2017
uzavřeny nebyly).

Smlouvy o přijetí
úvěru

V průběhu sledovaného období roku 2017 neuzavřela obec žádnou smlouvu o
přijetí půjčky ani bankovního úvěru. Zůstatek rozvahového účtu 451 - dlouhodobé
úvěry byl k 30.6.2017 i k 31.12. 2017 nulový.

Smlouvy o půjčce

V I. pololetí roku 2017 neposkytla, ani nepřijala obec žádnou finanční půjčku.
Fond rozvoje bydlení obec nezřídila, položka 5660 byla nulová.
Obdobná situace byla zjištěna i ve II. pololetí r.2017.

Smlouvy o ručení

Dle vyjádření starosty ve sledovaném období roku 2017 obec neručila svým
majetkem za závazky žádné fyzické ani právnické osobě.

Smlouvy o
sdružených
prostředcích

Ve sledovaném účetním období roku 2017 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.

Smlouvy o věcných K 30.6. 2017 neuzavřela obec ani žádnou smlouvu o zřízení věcného břemene.
břemenech
Ve II. pololetí byla kontrole předložena např. Smlouva o zřízení věcného břemene
ze dne 3.7. 2017 uzavřená mezi obcí, jako povinným a E.ON Distribuce,a.s. jako
oprávněným. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene byla sjednána
ve výši 1 000 Kč.
Zveřejněné záměry
o nakládání s
majetkem

V I. pololetí r. 2017 nepronajímala, ani neprodávala obec žádný dlouhodobý
majetek.
Kapitálové příjmy z prodeje dlouhodobého majetku k 31.12. 2017 byly nulové.
Obec neprodávala žádný dlouhodobý majetek o jehož prodeji by musela
zveřejňovat záměr na úřední desce obce.
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V průběhu r. 2017 byly zveřejněny 4 záměry nakládání s majetkem obce. Jednalo
se o Oznámení č. 1/2017 o záměru prodloužení pronájmu budovy pohostinství
st.p.144 za účelem provozování hostinské činnosti, Oznámení č. 2/2017 o
záměru pronájmu pozemků p.č.824 - ostatní plocha o výměře 48 m2, Oznámení
č. 3/2017 o záměru prodeje pozemku p.č.824 - ostatní plocha o výměře 48 m2 za
cenu 9 600 Kč a Oznámení č. 4/2017 o záměru pronájmu pozemků p.č.907 a 819
o celkové výměře 206 m2.
Dokumentace
k veřejným
zakázkám

Dle vyjádření odpovědných pracovníků obce neorganizovala obec v průběhu
kontrolovaného I. pololetí roku 2017 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.
Na jednání ZO č. 24. dne 13. února 2017 byl usnesením č.24/7 jednomyslně
schválen návrh výběrové komise na projekt rekonstrukce topení KD Soběsuky ve
výši 581 591 Kč, kterou v případě získání dotace ze ZK proveden firma Harko
s.r.o. Trávník.
Vzhledem k tomu že obec uvedenou dotaci neobdržela nebyla k 30.6. 2017 tato
akce realizována.

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.

Zápisy z jednání
zastupitelstva
včetně usnesení

Kontrole byly předloženy Zápisy a Usnesení z jednání ZO které se uskutečnily v
průběhu I. pololetí roku 2017.
Jednání ZO probíhala měsíčně.
Jednalo se o zápisy a Usnesení z jednání ZO č. 23 ze dne 9. ledna 2017 až zápis
a usnesení č. 28 ze dne 12.června. 2017.
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 2017.
Jednalo se o Zápis a Usnesení z jednání ZO č. 29 ze dne 24.7. 2017, č. 30 ze
dne 11.9.2017, č. 31 ze dne 9.10. 2017, č.32 ze dne 13.11. 2017 a 33 ze dne
11.12. 2017.
Ani kontrolou těchto zápisů nebyly zjištěny závažné věcné, nebo formální
nedostatky.

Peněžní fondy
územního celku –
pravidla tvorby a
použití

B.
I.

Ve sledovaném období roku 2017 neúčtovala obec o peněžních fondech, nebyl
zřízen FRB ani sociální fond. Zůstatek účtu 419 byl nulový.
Na podúčtu č. 35-1483107359/0800 u ČS (rozvahový účet 231 41) byla k 30.6.
2017 evidována částka 60 000 Kč, jako "RF" spojený s provozováním místního
vodovodu a kanalizace.
Kontrolou bankovních výpisů a hlavní účetní knihy bylo zjištěno, že stav tohoto
účtu činil k 31.12. 2017 celkem 80 000 Kč.

Zjištění
Předmět přezkoumání, u něhož nebyla nalezena chyba či nedostatek
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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. § 2 odst. 2 písm. i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho
příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou
odpovědnost.
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 z předchozích let
Při přezkoumání za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky, případně tyto chyby a
nedostatky byly napraveny.

II.

Při přezkoumání hospodaření obce Soběsuky za rok 2017 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 2017
Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:
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