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XCRGBZUC / ZUC

(01012018 / 01012018)

Obec Soběsuky

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018
(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
e-mail

obec@sobesukykm.cz

WWW stránky

www.sobesukykm.cz

Doplňující údaje organizace

Obec Soběsuky není plátcem DPH.
Nemá zřízeny příspěvkové organizace.
Zastupitelstvo obce Soběsuky pracovalo v roce 2018 v počtu 7 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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I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text

Daňové příjmy
Nedaňové příjmy

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Skutečnost

3 975 000,00

4 715 030,00

4 713 282,90

106 000,00

112 000,00

109 817,03

Kapitálové příjmy

355 600,00

354 200,00

Přijaté transfery

162 500,00

759 950,00

1 524 950,00

Příjmy celkem

4 243 500,00

5 942 580,00

6 702 249,93

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Skutečnost

800 000,00

990 000,00

990 149,68
23 417,89

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

23 000,00

1113

Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů

75 000,00

92 000,00

92 448,98

111

Daně z příjmů fyzických osob

892 000,00

1 105 000,00

1 106 016,55

1121

Daň z příjmů právnických osob

750 000,00

848 000,00

848 505,29

1122

Daň z příjmu právnických osob za obce

112

Daně z příjmů právnických osob

11

32 000,00

14 000,00

13 680,00

782 000,00

862 000,00

862 185,29

Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů

1 674 000,00

1 967 000,00

1 968 201,84

1211

Daň z přidané hodnoty

1 700 000,00

2 091 000,00

2 090 868,11

121

Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku

1 700 000,00

2 091 000,00

2 090 868,11

122a3

Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku
1 700 000,00

2 091 000,00

2 090 868,11

165 000,00

170 000,00

169 792,00

10 000,00

10 000,00

9 821,00

6 000,00

6 000,00

4 386,00

12

Daně ze zboží a služeb v tuzemsku

1340

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

1341

Poplatek ze psů

1345

Poplatek z ubytovací kapacity

134

Místní poplatky z vybraných činností a služeb

181 000,00

186 000,00

183 999,00

1356

Příj.úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.pr.

61 000,00

65 000,00

64 776,00

135

Ostatní odvody z vybraných činností a služeb

61 000,00

65 000,00

64 776,00

1361

Správní poplatky

2 000,00

2 000,00

1 500,00

136

Správní poplatky

2 000,00

2 000,00

1 500,00

1381

Daň z hazardních her

17 000,00

24 000,00

24 320,74

1382

Zruš.odvod z loter.a podob.her kromě z výher.hr.p.

138

Daně, poplatky a jiná obd.peněž.plně.v ob.haz.her

17 000,00

24 000,00

24 336,74

16,00

13

Daně a poplatky z vybraných činností a služeb

261 000,00

277 000,00

274 611,74

1511

Daň z nemovitostí

340 000,00

380 030,00

379 601,21

151

Daně z majetku

340 000,00

380 030,00

379 601,21

15

Majetkové daně

340 000,00

380 030,00

379 601,21

1

Daňové příjmy (součet za třídu 1)

3 975 000,00

4 715 030,00

4 713 282,90

2111

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

6 300,00

9 300,00

7 945,00

211

Příjmy z vlastní činnosti

6 300,00

9 300,00

7 945,00

2131

Příjmy z pronájmu pozemků

26 000,00

26 000,00

24 957,00

2132

Příjmy z pronájmu ost.nemovit.věcí a jejich částí

26 000,00

26 000,00

26 350,00

213

Příjmy z pronájmu majetku

52 000,00

52 000,00

51 307,00

2141

Příjmy z úroků (část)

1 000,00

1 000,00

2 104,28

2142

Příjmy z podílů na zisku a dividend

14 000,00

14 000,00

13 104,75

214

Výnosy z finančního majetku

15 000,00

15 000,00

15 209,03

21

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

73 300,00

76 300,00

74 461,03

2324

Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady

32 700,00

35 700,00

35 356,00

232

Ostatní nedaňové příjmy

32 700,00

35 700,00

35 356,00

23

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

32 700,00

35 700,00

35 356,00

2

Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)

106 000,00

112 000,00

109 817,03

3111

Příjmy z prodeje pozemků

90 000,00

88 600,00

311

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

90 000,00

88 600,00

31

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

90 000,00

88 600,00

3201

Příjmy z prodeje akcií

265 600,00

265 600,00
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XCRGBZUC / ZUC
Schválený rozpočet

(01012018 / 01012018)

Rozpočet po změnách

Skutečnost

320

Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku

265 600,00

265 600,00

32

Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku

265 600,00

265 600,00

3

Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)

355 600,00

354 200,00

4 081 000,00

5 182 630,00

5 177 299,93

Vlastní příjmy (třída 1+2+3)
4111

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

90 000,00

168 000,00

168 000,00

4112

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

72 500,00

72 500,00

72 500,00

4116

Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu

519 450,00

519 450,00

411

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

759 950,00

759 950,00

4134

Převody z rozpočtových účtů

765 000,00

413

Převody z vlastních fondů

765 000,00

41

Neinvestiční přijaté transfery

162 500,00

759 950,00

1 524 950,00

4

Přijaté transfery (součet za třídu 4)

162 500,00

759 950,00

1 524 950,00

4 243 500,00

5 942 580,00

6 702 249,93

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Skutečnost

Běžné výdaje

3 593 500,00

4 119 980,00

4 219 569,61

Kapitálové výdaje

1 150 000,00

2 630 000,00

2 546 679,14

Výdaje celkem

4 743 500,00

6 749 980,00

6 766 248,75

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Skutečnost

491 000,00

601 489,00

569 845,00

6 500,00

6 444,00

Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)

162 500,00

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ
Text

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby

5011

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

5019

Ostatní platy

501

Platy

491 000,00

607 989,00

576 289,00

5021

Ostatní osobní výdaje

116 600,00

181 900,00

151 586,00

5023

Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů

450 000,00

340 000,00

329 032,00

502

Ostatní platby za provedenou práci

566 600,00

521 900,00

480 618,00

5031

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

120 000,00

152 720,00

138 490,00

5032

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

96 000,00

88 703,00

80 605,00

5038

Povinné pojistné na úrazové pojištění

5 000,00

3 000,00

2 482,00

5039

Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem

2 200,00

2 191,00

503

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

221 000,00

246 623,00

223 768,00

50

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

1 278 600,00

1 376 512,00

1 280 675,00

5123

Podlimitní technické zhodnocení

6 000,00

5 850,00

512

Výd.na někt.úpr.hmot.věcí a poříz.někt.práv k hm.v

6 000,00

5 850,00

5132

Ochranné pomůcky

5 000,00

7 000,00

6 932,00

5133

Léky a zdravotnický materiál

5 500,00

4 850,00

5136

Knihy, učební pomůcky a tisk

12 000,00

12 600,00

11 667,00

5137

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

183 000,00

229 000,00

140 176,00

5139

Nákup materiálu jinde nezařazený

284 000,00

249 750,00

91 720,56

484 000,00

503 850,00

255 345,56

3 000,00

3 700,00

3 312,50

126 000,00

159 000,00

149 533,00
20 557,00

513

Nákup materiálu

5151

Studená voda

5154

Elektrická energie

5155

Pevná paliva

25 000,00

34 600,00

5156

Pohonné hmoty a maziva

30 000,00

33 000,00

32 716,00

515

Nákup vody, paliv a energie

184 000,00

230 300,00

206 118,50

5161

Služby pošt

2 500,00

3 900,00

2 101,00

5162

Služby elektronických komunikací

20 000,00

17 000,00

16 025,15

5163

Služby peněžních ústavů

28 000,00

28 000,00

25 240,00

5164

Nájemné

15 000,00

13 500,00

10 527,00

5166

Konzultační, poradenské a právní služby

6 000,00
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Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

(01012018 / 01012018)
Skutečnost

5167

Služby školení a vzdělávání

10 000,00

7 000,00

6 020,00

5168

Služby zpracování dat

30 000,00

34 000,00

33 853,91

5169

Nákup ostatních služeb

615 500,00

615 850,00

527 342,82

516

Nákup služeb

727 000,00

719 250,00

621 109,88

5171

Opravy a udržování

687 900,00

1 048 476,00

886 096,00

5173

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

10 000,00

15 000,00

6 984,00

5175

Pohoštění

27 000,00

24 800,00

10 363,00

5179

Ostatní nákupy jinde nezařazené

517

Ostatní nákupy

5194
519
51

Neinvestiční nákupy a související výdaje

5222
522

6 500,00

6 500,00

6 424,40

731 400,00

1 094 776,00

909 867,40

Věcné dary

26 000,00

26 000,00

24 586,11

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

26 000,00

26 000,00

24 586,11

2 152 400,00

2 580 176,00

2 022 877,45

Neinv.transf.občanským sdružením

25 784,00

30 784,00

26 000,00

Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím

25 784,00

30 784,00

26 000,00

52

Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím

25 784,00

30 784,00

26 000,00

5321

Neinvestiční transfery obcím

2 000,00

2 500,00

2 500,00

5323

Neinvestiční transfery krajům

36 000,00

36 000,00

35 800,00

5329

Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně

716,00

716,00

716,00

532

Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně

38 716,00

39 216,00

39 016,00

5339

Neinvestiční transfery cizím PO

6 000,00

8 000,00

8 000,00

533

Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím

6 000,00

8 000,00

5345

Převody vlastním rozpočtovým účtům

534

Převody vlastním fondům

5362

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

5364

8 000,00
765 000,00
765 000,00

1 000,00

1 000,00

673,00

Vratky transf.poskyt.z veřejn.rozp.ústřed.úrovně

41 000,00

41 000,00

40 834,16

5365

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

32 000,00

14 000,00

13 680,00

536

Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům

74 000,00

56 000,00

55 187,16

53

Neinv.transfery a některé další platby rozp.

118 716,00

103 216,00

867 203,16

5424

Náhrady mezd v době nemoci

5 000,00

12 292,00

8 814,00

542

Náhrady placené obyvatelstvu

5 000,00

12 292,00

8 814,00

5492

Dary obyvatelstvu

10 000,00

14 000,00

14 000,00

549

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

10 000,00

14 000,00

14 000,00
22 814,00

54

Neinvestiční transfery obyvatelstvu

15 000,00

26 292,00

5901

Nespecifikované rezervy

3 000,00

3 000,00

590

Ostatní neinvestiční výdaje

3 000,00

3 000,00

59

Ostatní neinvestiční výdaje

5

Běžné výdaje (třída 5)

6121
612

3 000,00

3 000,00

3 593 500,00

4 119 980,00

4 219 569,61

Budovy, haly a stavby

800 000,00

553 956,86

486 056,00

Pořízení dlouhodobého hmotného majetku

800 000,00

553 956,86

486 056,00

6130

Pozemky

350 000,00

385 500,00

370 080,00

613

Pozemky

350 000,00

385 500,00

370 080,00

61

Investiční nákupy a související výdaje

1 150 000,00

939 456,86

856 136,00

6322

Inv.transf.občanským sdružením

30 000,00

30 000,00

632

Inv.transf.neziskovým a podobným organizacím

30 000,00

30 000,00

6359

Investiční transf.ostatním příspěvkovým org.

1 660 543,14

1 660 543,14

635

Investiční transf.přísp.a podobným organizacím

1 660 543,14

1 660 543,14

63

Investiční transfery

1 690 543,14

1 690 543,14

6

Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)

1 150 000,00

2 630 000,00

2 546 679,14

4 743 500,00

6 749 980,00

6 766 248,75

500 000,00-

807 400,00-

63 998,82-

Výdaje celkem (třída 5+6)
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)
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III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
Název položky

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Skutečnost

500 000,00

807 400,00

63 998,82

500 000,00

807 400,00

63 998,82

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)

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

4 160 702,50

63 998,82-

4 096 703,68

63 998,82

4 160 702,50

63 998,82-

4 096 703,68

63 998,82

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Skutečnost

Počáteční stav k 1.1.

Obrat

Konečný stav

26 833 717,99

228 724,00

27 062 441,99

Běžné účty fondů ÚSC
Běžné účty celkem
Pokladna

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ
Text

Obec nemá zřízeny peněžní fondy.

VI. MAJETEK
Název majetkového účtu

Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný
Stavby
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí

924 362,00

924 362,00

Pěstitelské celky trvalých porostů
Drobný dlouhodobý hmotný majetek

754 883,00

72 155,00

827 038,00

4 008 753,52

366 123,45

4 374 876,97

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný
Pozemky
Kulturní předměty

18 210,50

18 210,50

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

131 763,00

450 021,00

581 784,00

1 660 543,14

1 660 543,14

20 000,00-

0

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

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

20 000,00
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VI. MAJETEK
Název majetkového účtu

Počáteční stav k 1.1.

Obrat

Konečný stav

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

46 869,00-

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

53 457,00-

7 441,00-

60 898,00-

9 043 615,00-

602 673,00-

9 646 288,00-

307 644,00-

61 101,00-

3680745,00-

754 883,00-

72 155,00-

827 038,00-

344,50-

344,50-

46 869,00-

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
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

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

2 500,00

2 500,00

5323

Neinvestiční transfery krajům

36 000,00

36 000,00

35 800,00

5329

Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní
úrovně

716,00

716,00

716,00

5345

Převody vlastním rozpočtovým účtům

765 000,00

765 000,00

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

Položka

13013
13013
13013
13013
13013
13013
29027
29027
29027
98008
98008
98008
98008
98008
98008
98008
98008
98008
98187
98187
98187
98187
98187
98187
98187

4116
Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu
5011
Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.
5031
Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan
5032
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
5424
Náhrady mezd v době nemoci
Veřejně prospěšné práce
4116
Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu
5171
Opravy a udržování
Oprava střechy kaple Milovice
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
5169
Nákup ostatních služeb
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
Volby
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
5169
Nákup ostatních služeb

text

Rozpočet upr. (Příjmy)

Rozpočet upr.
(Výdaje)

Skutečnost (Příjmy)

Skutečnost (Výdaje)

155 704,00
x
x
x
x
155 704,00
363 746,00
x
363 746,00
78 000,00
x
x
x
x
x
x
x
78 000,00
90 000,00
x
x
x
x
x
x

x
135 600,00
5 609,00
12 203,00
2 292,00
155 704,00
x
363 746,00
363 746,00
x
50 000,00
5 000,00
3 000,00
1 600,00
500,00
12 900,00
5 000,00
78 000,00
x
50 000,00
15 000,00
4 000,00
5 000,00
1 000,00
10 000,00

155 704,00
x
x
x
x
155 704,00
363 746,00
x
363 746,00
78 000,00
x
x
x
x
x
x
x
78 000,00
90 000,00
x
x
x
x
x
x

x
135 600,00
5 609,00
12 203,00
2 292,00
155 704,00
x
363 746,00
363 746,00
x
32 774,00
1 042,00
2 083,58
1 539,88
60,00
5 963,00
1 188,00
44 650,46
x
38 112,00
1 304,00
1 151,06
769,94
0,00
2 898,00
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VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU
UZ

Položka

text

98187
98187

5173
Volby

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

Rozpočet upr. (Příjmy)

Rozpočet upr.
(Výdaje)

Skutečnost (Příjmy)

Skutečnost (Výdaje)

x
90 000,00

5 000,00
90 000,00

x
90 000,00

1 327,00
45 562,00

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
Přezkoumání hospodaření obce Soběsuky proběhlo v termínech 13.9.-17.9.2018 a 7.2.-11.2.2019. Přezkoumání hospodaření obce
Soběsuky provedl kontrolor pověřený Krajským úřadem Zlínského kraje. Závěr: Při přezkoumání hospodaření obce Soběsuky za
rok 2018 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 2018 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 www.sobesukykm.cz je Návrh Závěrečného účtu za rok 2018 zveřejněn v plném znění, tj. včetně všech příloh.

X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S
JEJICH MAJETKEM
Obec nemá zřízeny právnické osoby.

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
Obec Soběsuky nemá půjčky a úvěry. Neprovozuje hospodářskou činnost a není zřizovatelem příspěvkové organizace. Hospodářský
výsledek za rok 2018 činí zisk 1.534.871 Kč. V roce 2018 bylo schváleno Zastupitelstvem obce 5 rozpočtových opatření. Účetnictví
obce je zpracováváno programem Gordic s.r.o. Jihlava.

XII. PŘÍLOHY
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Soběsuky za rok 2018, Výkaz Fin 2-12, Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha
účetní závěrky – vše k 31.12.2018.
Připomínky k Návrhu Závěrečného účtu obce Soběsuky za rok 2018 mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě do 12.května
2019 ode dne vyvěšení na úřední desce nebo ústně na jednání OZ dne 13.5.2019.
Usnesení Zastupitelstva obce Soběsuky č.7/4 ze dne 13.5.2019:
Zastupitelstvo obce Soběsuky schvaluje celoroční hospodaření obce Soběsuky a Závěrečný účet obce Soběsuky za rok
2018 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 bez výhrad.
Vypracovala: Brázdilová Vladimíra, účetní a správce rozpočtu
Návrh ZÚ za rok 2018 byl vyvěšen na úřední desce obce Soběsuky a v elektronické podobě na www.sobesukykm.cz dne: 25.4.2019
Sňat: 14.5.2019.
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

Piska Jan, starosta

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

11. února 2019

Ing. Jaroslav Císař

KUZL 34632 /2018

KUSP 34632/2018 EKO

Zpráva č. 223/2018/EKO
o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Soběsuky, IČ: 00287741
za rok 2018

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 13.9.2018 - 17.9.2018
7.2.2019 - 11.2.2019

(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 13.9.2018 předáním pověření ke kontrole a
ukončena dne 11.2.2019 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. Jaroslav Císař

Obec Soběsuky zastupoval:
účetní obce:
stsrosta obce:

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

Vladimíra Brázdilová
Jan Piska

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 Soběsuky pro rok 2018 byl předložen k připomínkování
formou vyvěšením návrhu rozpočtu na úřední desce obce - v elektronické
podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup a formou zveřejnění na
stacionární úřední desce ve dnech 16. 11. 2017 až 11. 12. 2017 (datum
zveřejnění byl ověřen na záznam v archivu na úřední desce roku 2017 a na
datum uvedeném na tomto návrhu). Obsahoval povinnost obce návrh
rozpočtu vypracovat podle § 5 odst. 3 zákona č. 23/2017 Sb. o pravidlech
rozpočtové odpovědnosti informace o schváleném rozpočtu na rozpočtový rok
předcházející roku, na který je předkládán návrh rozpočtu, a o očekávaném, nebo
skutečném plnění rozpočtu za předcházející rok.
Příjmy tohoto rozpočtu byly navrženy ve výši 4 243 500,- Kč a jeho výdaje
ve výši 4 543 500,- Kč. Součástí navrženého rozpočtu byla změna stavu
krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši 300 000,- Kč
(zůstatek BÚ obce k 31. 12. 2017 činil 4 160 702,50 Kč).
Návrh rozpočtu byl zpracován ve smyslu vyhlášky Ministerstva financí ČR č.
323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě v platném znění. Jednotlivé příjmy
navrhovaného rozpočtu byly členěny dle jednotlivých položek a paragrafů
citované vyhlášky s uvedením konkrétní výše plánované finanční částky. Výdaje
navrhovaného rozpočtu byly členěny podle paragrafů uvedené rozpočtové
skladby rovněž s uvedením výše plánované finanční částky.

Pravidla
rozpočtového
provizoria

Rozpočet pro rok 2018 zastupitelstvo obce Soběsuky byl schválen dne 11.
12. 2017 (usnesení č. 33/4). Obec tedy neměla povinnost řídit se pravidly
rozpočtového provizoria ve smyslu § 13, zákona č. 250/2000 Sb. o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění.
Pro přijetí případného rozpočtového provizoria na zamýšlený rozpočtový rok byla
zastupitelstvem obce přijata Pravidla rozpočtového provizoria obce Soběsuky,
která byla schválena zastupitelstvem obce dne 9. 5. 2017 (usnesení č. 27/6).

Rozpočtová
opatření

Zastupitelstvo obce v I. pololetí 2018 schválilo tři změny rozpočtu roku
2018:
- rozpočtovou změnu č. 1 schválenou zastupitelstvem obce dne 12. 2. 2018
(usnesení 35/4). Příjmy rozpočtu byly zvýšeny o 413 805,- Kč a výdaje rozpočtu
o tutéž částku. Financování rozpočtu se nezměnilo.
- rozpočtovou změnu č. 2 schválenou zastupitelstvem obce dne 9. 4. 2018
(usnesení 37/4). Výdaje rozpočtu o byly zvýšeny o 50 000,- Kč, financování
rozpočtu se zvýšilo o uvedenou částku.
- rozpočtovou změnu č. 3 schválenou zastupitelstvem obce dne 14. 5. 2018
(usnesení 38/4). Příjmy rozpočtu byly zvýšeny o 179 034,- Kč a výdaje rozpočtu
o tutéž částku.
Kontrolou rozpočtového opatření č. 1 bylo zjištěno. že do rozpočtu obce byla
zahrnuta dotace Ministerstva zemědělství ČR na opravu střechy kaple v
Milovicích ve výši 413 805,- Kč. Rozpočtovým opatřením č. 3 byla do rozpočtu
obce zahrnuta dotace Úřadu práce na veřejně prospěšné práce ve výši 179 034,Kč.
Uvedená rozpočtová opatření byla po jejich schválení v zastupitelstvu obce
zveřejněna na úřední desce obce dne 26. 2. 2018, 3 5. 2018 a 4. 6. 2018.
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Ve II. pololetí roku 2018 schválilo obecní zastupitelstvo změnu rozpočtu č. 4 a 5:
- rozpočtovou změnu č. 4, která byla projednána a schválena dne 11. 9. 2018
(usnesení 40/5).
Změnou rozpočtu č. 4 byly zvýšeny příjmy o 180 000,- a výdaje byly zvýšeny o 2
180 000,- Kč. Financování se zvýšilo o 2 000 000,- Kč.
- rozpočtovou změnu č. 5, která byla projednána a schválena dne 10. 12.
2018 (usnesení č. 2/10).
Změnou rozpočtu č. 5 byly zvýšeny příjmy o 926 241,- Kč a výdaje byly sníženy o
816 359,- Kč. Financování se snížilo o 1 742 600,- Kč.
Kontrolou rozpočtového opatření č. 4 bylo zjištěno, že do rozpočtu obce byla
zahrnuta dotace na volby do obecního zastupitelstva ve výši 90 000,- Kč a ve
výdajích rozpočtu byly zvýšeny položky týkající se výdajů, před uskutečněním
výdajů (např. záležitosti pozemních komunikací).
Rozpočtová opatření byla dle zákona č. 250/2000 Sb. zveřejněna na úřední
desce obce dne 8. 10.2018 a 3. 1. 2019.
Za kontrolovaný roku 2018 byl schválený rozpočet upraven v příjmech o 1
699 080,- Kč a ve výdajích obce o částku 2 006 480,- Kč. Financování
rozpočtu se zvýšilo o 307 400,- Kč.
Schválený rozpočet Obecní zastupitelstvo obce Soběsuky projednalo a schválilo rozpočet na
rok 2018 dne 11. 12. 2017 (usnesení 33/4, zápis č. 33/2017). Na straně příjmů
byl rozpočet schválen ve výši 4 243 500,- Kč a na straně výdajů ve výši 4
743 500,- Kč. Bylo schváleno použití položky 8115 Změna stavu
krátkodobých prostředků na bankovních účtech v částce 500 000,- Kč
(provedena změna oproti návrhu rozpočtu). Tento rozpočet byl sestaven jako
schodkový ve výši 500 000,- Kč. Za závazné ukazatele rozpočtu byly
schváleny jednotlivé příjmy a výdaje rozpočtu.
Rozpočet byl po jeho schválení zveřejněn na elektronické úřední desce dne 19.
12. 2017.
Po schválení rozpočtu byl proveden jeho rozpis neprodleně podle položek a
paragrafů platné rozpočtové skladby a byl shodně uveden ve sloupci I Výkazu
pro hodnocení plnění rozpočtu (Fin 2 - 12 M).
Stanovení
Obec Soběsuky v roce 2018 neměla zřízenou žádnou příspěvkovou
závazných
organizaci nebo obchodní společnost.
ukazatelů zřízeným
organizacím
Střednědobý výhled Rozpočtový výhled pro rok 2018 obce Soběsuky byl kontrole předložen rozpočtu
schválen zastupitelstvem obce dne 14. 12. 2015 (usnesení 12/5/2).
Rozpočtové výhled na roky 2017 - 2020 obsahoval souhrnné ukazatele o
příjmech a výdajích obce ve smyslu § 3, odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (daňové, nedaňové příjmy a přijaté
úvěry a půjčky, běžné a investiční výdaje, splátky půjček a úvěrů).
Rozpočtové výhled (střednědobý výhled rozpočtu) byl po jeho schválení
zveřejněn na elektronické úřední desce obce dne 13. 3. 2017.
Rovněž byla splněna povinnost § 3, odst. 1 citovaného zákona, kdy tento
rozpočtový výhled byl sestaven na dobu 2 až 5 let následujících po roce, na
který se sestavuje roční rozpočet.
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Závěrečný účet

Návrh závěrečného účtu včetně příloh a zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Soběsuky za rok 2017 byl vyvěšen na úředních deskách
obce (elektronická a kamenná) od 24. 4. 2018 do 14. 5. 2018 (doloženo
záznamem na úřední desce č. 14/2018).
Závěrečný účet 2017 byl zpracován v souladu s ustanovením § 17 zákona č.
250/2000 Sb., v platném znění a zahrnoval svým obsahem veškeré stránky
hospodaření obce za uvedený rok. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce za rok 2017 byla součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v
zastupitelstvu obce.
Závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření
obce byl schválen zastupitelstvem obce dne 14. 5. 2018 (usnesení ZO č.
38/4) a to bez výhrad. Kontrola konstatuje dodržení § 17 zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.
Účetní závěrka obce Soběsuky za rok 2017 byla projednána a schválena
zastupitelstvem obce na zasedání dne 14. 5. 2018 (usnesení ZO č. 38/5), tak
jak ukládá vyhláška MF ČR č. 220/2013 Sb. Informace o schválení účetní
závěrky byla sestavena a odeslána MF ČR (tato informace byla kontrole
předložena).

Bankovní výpis

Za I. pololetí 2018 vedla obec Soběsuky běžný účet (231 0040) u České
spořitelny v Kroměříži č. 148310359/0800, jehož zůstatek k 30. 6. 2018 činil 4
428 667,77 Kč. Uvedený stav tohoto běžného účtu byl shodný se stavem účtu
231 040 v HÚK obce k 30. 6. 2018, výše finančních prostředků se rovnala
zůstatku na výpise běžného účtu č. 074 k 30. 6. 2018.
Dále měla obec zřízen podúčet k uvedenému běžnému účtu u České spořitelny v
Kroměříži, který je zřízen k vedení stavu finančních prostředků na obnovu
vodovodu a kanalizace v obci. K 30. 6. 2018 činil stav tohoto účtu (23 0041) 80
000,- Kč a byl shodný se zůstatkem výpisu účtu č. 074 ze dne 30. 6. 2018 a
rovnal se hodnotě finančních prostředků účtu 231 0041 HÚK obce.
Obec také měla zřízen běžný účet č. 94-3216691/0710 u České národní banky
Praha, pobočka Brno s názvem Dotace ÚSC. K 29. 6. 2018 činil stav tohoto účtu
(231 0050) 549 801,70 Kč a byl shodný se zůstatkem výpisu účtu č. 16 ze dne
29. 6. 2018 a rovnal se hodnotě finančních prostředků účtu 231 0050 HÚK obce.
K 30. 6. 2018 měla obec zřízen investiční účet č. 2268705369/0800 u České
spořitelny v Kroměříži. K 30. 6. 2018 činil stav tohoto účtu (231 0060) 1 063,48
Kč a byl shodný se zůstatkem výpisu účtu č. 1 ze dne 30. 6. 2018 a rovnal se
hodnotě finančních prostředků účtu 231 0060 HÚK obce.
Celkový stav finančních prostředků na běžném účtu obce 231 k 30. 6. 2018
ve výši 5 059 532,95 Kč v HÚK obce se rovnal částce tohoto účtu rozvahy.
Uvedený základní běžný účet obce 231 k 31. 12. 2018 činil 4 096 703,68 Kč.
Tato částka byla složena z hodnoty analytických účtů 231 0040 (ZBÚ) ve výši 3
089 679,55 Kč, z hodnoty podúčtu BÚ 231 0041 (obnova vodovodu a kanalizace)
ve výši 100 000,- Kč, z hodnoty účtu 231 0050 (BÚ u ČNB Brno - č. 38 ze dne 31.
12. 2018) ve výši 640 395,90 Kč a z hodnoty investičního účtu 231 0060 (finanční
prostředky z prodeje akci) ve výši 265 600,- Kč + 1 063,48 Kč - 50,- Kč poplatky z
účtu + 14,75 Kč úroky z účtu, tj. 266 628,23 Kč. Uvedené hodnoty analytických
účtů souhlasily se stavem v hlavní účetní knize obce k 31. 12. 2018 a částka
syntetického účtu 231 Běžný účet obce byla shodná s hodnotou účtu v rozvaze
za rok 2018.

Dohoda o hmotné
odpovědnosti

Dohodu o hmotné odpovědnosti za svěřené hodnoty vyjmenované v této
dohodě má uzavřenu účetní obce ze dne 15. 10. 2010. Předložená dohoda o
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hmotné odpovědnosti obsahuje předepsané náležitosti podle platných právních
předpisů.
Evidence majetku

Evidence majetku byla obcí vedena počítačově programem firmy GORDIC
Jihlava. Majetek byl v obci veden odpovídajícím způsobem v souladu s vnitřní
směrnicí o evidenci dlouhodobého majetku platné od 1. 11. 2011 a podle
příslušných ustanovení Přílohy 1 a 2 k této směrnici. Podle platné směrnice o
vedení majetku jeho rozdělení bylo následující: dlouhodobý nehmotný a hmotný
majetek, drobný DNHM od 3 000,- do 60 000,- Kč, drobný DHM od 3 000,- do 40
000,- Kč a ostatní dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek vedený v operativní
evidenci v hodnotě 1,- - 2 999,- Kč (podrozvahový účet 901 a 902). V I. pololetí
2018 byl pořízen majetek uvedený v části "Rozvaha" této zprávy.
Majetek v roce 2018 byl v obci veden odpovídajícím způsobem ve smyslu
uvedeného vnitřního předpisu obce, který zajišťuje přehled o stavu přírůstků i
úbytků majetku obce. Byly doloženy zápisy o zařazení a vyřazení hmotného
majetku v roce 2018 a přírůstků dlouhodobého majetku za rok 2018, které byly
součástí inventarizace majetku obce (v jednotlivých inventurních soupisech
majetku podle umístění byla provedena kontrola nově pořízeného majetku zjištěno podle data zařazení majetku do evidence). Kontrole byla rovněž
předložena hlavní účetní kniha a rozvaha, ve kterých jsou zachyceny stavy a
pohyby na jednotlivých majetkových účtech, ke kterým došlo k 31. 12. 2018.
V hodnoceném období byl pořízen hmotný majetek, evidovaný na účtu 021
Stavby a 032 Pozemky, např.
. zděná garáž Milovice, st. p. č. 160 za 67 389,- Kč,
. zděná garáž Soběsuky, st. p. č. 45 za 161 335,- Kč,
. pozemky (ostatní plocha v k. ú. Soběsuky) za 345 380,- Kč,
. pozemky (ostatní plocha v k. ú. Soběsuky) za 23 700,- Kč.
Účet 028 Drobný DHM se zvýšil např. o nákup tohoto majetku:
. 7 ks plastových kontejnerů za 60 374.- Kč,
. NB Lenovo Ideal Pad 320 vč. MS Office 2016 za 20 480,- Kč,
. PC stolní AIR GOLD vč. MS Office 2016 za 28 232,- Kč atd.
Uvedený majetek byl zaevidován v příslušné evidenci obce.

Evidence
pohledávek

Dílčím přezkoumáním hospodaření obce za I. pololetí 2018 bylo zjištěno, že v
rozvaze obce k 30. 6. 2018 byly evidovány pohledávky krátkodobého
charakteru v celkové výši 273 959,- Kč, a to na účtu:
. 311 Odběratelé ve výši 35 932,- Kč,
. 314 Poskytnuté krátkodobé zálohy ve výši 88 565,- Kč (zálohy na elektrickou
energii),
. 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti ve výši 13 362,- Kč (vytvořena opravné
položky ve výši 3 136,40 Kč),
. 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi byla vykázána
částka ve výši 36 300,- Kč,
. 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery byla vykázána částka ve výši 98
800,- Kč.
Dlouhodobé pohledávky obce k 30. 6. 2018 neevidovala.
Podrobný rozpis krátkodobých a dlouhodobých pohledávek bude proveden podle
dokladové inventury účtů obce za rok 2018.
Obec v hodnoceném roce 2018 řádně evidovala své jednotlivé krátkodobé
pohledávky v souladu s právními předpisy. K 31. 12. 2018 evidovala obec
následující krátkodobé pohledávky v celkové výši 122 344,- Kč následovně:
. účet 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy ve výši 116 740,- Kč (záloha na
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elektřinu - obec, pohostinství),
. účet 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti ve výši 5 604,- Kč (neuhrazené
místní poplatky za komunální odpad ve výši 5 604,- Kč) vytvořena opravná
položka v částce 3 624,60 Kč,
Dlouhodobé pohledávky obce k 31. 12. 2018 obec neevidovala.
Jiné pohledávky
neevidovala.
Evidence poplatků

krátkodobého

a

dlouhodobého

charakteru

obec

Obec vydala OZV č. 1/2016 o místním poplatcích, schválená obecním
zastupitelstvem dne 8. 2. 2016. Součástí byla obecně závazná vyhláška o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpad. Poplatek platí každá fyzická
osoba, která má v obci trvalý pobyt a fyzická osoba, která vlastní stavbu určenou
k individuální rekreaci. Výše poplatku pro rok 2018 činila 500,00 Kč na jednoho
občana. Byly poskytovány osvobození a úlevy dle čl. 24 této 0ZV. Splatnost
poplatku byla dle čl. 5 stanovena v jedné splátce, vždy nejpozději do 31. 3.
příslušného kalendářního roku (jednorázově) a 31. 7. příslušného kalendářního
roku (ve dvou splátkách). Předpis pohledávek je prováděn na začátku
kalendářního roku,
V této OZV je také stanoven poplatek ze psů. Sazba pro rok 2018 činila 100,00
Kč za prvního psa a za druhého a každého dalšího psa 150,00 Kč. Splatnost
poplatku byla dle čl. 5 nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku.
Předpis pohledávek je prováděn na začátku kalendářního roku.
Dalšími místními poplatky v obci, stanovené OZV č. 1/2016 byly poplatek za
užívání veřejného prostranství a poplatek z ubytovací kapacity.
Evidence poplatků je vedena účetní obce počítačově zpracovaným přehledem a
to dle čísel popisných jednotlivých domů a dle počtu v nich žijících obyvatel. Byla
vedena evidence zvlášť pro poplatky za TKO a pro poplatky za psy, případně i za
jiné poplatky. Místní poplatky jsou vybírány do pokladny obce a také zasílány na
BÚ obce, předpis pohledávek k nim byl prováděn dle stavu na počátku účetního
období. Za kontrolované období nebyly vedeny žádné nedoplatky místních
poplatků.

Evidence závazků

K 30. 6. 2018 byly také řádně evidovány krátkodobé a dlouhodobé závazky obce.
Krátkodobých závazků obec evidovala k 30. 6. 2018 za 784 142,- Kč na účtu:
. 321 Dodavatelé 544 740,- Kč,
. 324 Krátkodobé přijaté zálohy 20 500,- Kč,
. 331 Zaměstnanci 82 216,- Kč,
. 336 Sociální zabezpečení 20 865,- Kč,
. 337 Zdravotní pojištění 12 601,- Kč,
. 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 6 753,- Kč,
. 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 78 000,- Kč,
. 389 Dohadné účty pasivní 18 467,- Kč.
Dlouhodobé závazky k 30. 6. 2018 obec neevidovala.
Podrobný rozpis krátkodobých a dlouhodobých závazků bude proveden podle
dokladové inventury účtů obce za rok 2018.
Kontrolou závazků obce Soběsuky k 31. 12. 2018 bylo zjištěno, že krátkodobé
závazky v celkové výši 359 086,19 Kč. K uvedenému datu byly složeny takto:
. účet 321 - Dodavatelé ve výši 13 261,65 Kč (neuhrazené dodavatelské faktury
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byly vedeny jako neuhrazené v knize došlých faktur),
. účet 324 - Krátkodobé přijaté zálohy ve výši 11 500,- Kč (zálohy na vodu a
elektřinu - byt pohostinství Milovice),
. účet 331 - Zaměstnanci ve výši 61 343,- Kč (mzdy za XII/2018),
. účet 336 - Sociální pojištění ve výši 12 464,- Kč,
. účet 337 - Zdravotní pojištění ve výši 9 258,- Kč,
. účet 342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění ve výši 9 712,Kč,
. účet 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery ve výši 77 787,54 Kč (vratka
zálohy na volby prezidenta ČR a do obecního zastupitelstva),
. účet 389 - Dohadné účty pasivní ve výši 163 760,- Kč (rozpis byl uveden u
dokladové inventury za rok 2018).
.Dlouhodobé závazky obce v roce 2018 obec neevidovala.
Jiné závazky krátkodobého a dlouhodobého charakteru obec neevidovala.
Faktura

Byla provedena kontrola předložených faktur za I. pololetí roku 2018. Předložené
přijaté a vydané faktury obsahovaly předepsané formální náležitosti dle
ustanovení § 11 zákona o účetnictví. Faktury byly ověřeny podpisem
odpovědných pracovníků (starosta, místostarosta, účetní) a na fakturách je
uveden předpis a konečné zaúčtování dle rozpočtové skladby.
Vystavené i přijaté faktury za II. pololetí 2018 byly opatřeny počítačově
vyhotovenou průvodkou s podpisy oprávněných osob (příkazce operace starosta, hlavní účetní), číslem z knihy došlých faktur a s údajem zaúčtování
platby. Na likvidačním dokladu je rovněž uveden záznam o provedení předpisu
faktury a datum provedení předpisu. Zaúčtování podle platné rozpočtové skladby
a konečné datum provedení platby je rovněž uvedeno na této průvodce.
Kontrolou faktur č. 28116 - 28200 (evidence dle KDF) nebyly zjištěny
nedostatky.

Hlavní kniha

Hlavní kniha účetnictví (analytická) byla sestavena účetním programem
GORDIC Jihlava. Za období I. pololetí 2018 obsahovala počáteční stavy, roční a
měsíční obraty a zůstatky jednotlivých analytických a syntetických účtů. Konečné
zůstatky syntetických účtů odpovídaly zůstatkům v rozvaze sestavené za
období 06/2018 (byla provedena kontrola účtů 031, 032, 021, 022 a 042 - nebyly
zjištěny rozdíly).

Inventurní soupis
majetku a závazků

K provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků byl vydán
starostou obce dne 30. 10. 2018 Plán inventur na rok 2018 sestavený v
souladu s ust. § 5, vyhl. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků v
platném znění a vnitřní směrnicí obce č. 2/2011 pro inventarizaci majetku a
závazků. Tento plán obsahoval předmět inventarizace, složení inventarizační
komise k provedení fyzické a dokladové inventarizace a dále obsahoval celkový
plán provedení inventarizace. Také byl předložen protokol o proškolení členů
inventarizačních komisí.
Kontrolou předložených inventurních soupisů majetku, pohledávek a závazků,
které obsahovaly předepsané náležitosti (inventarizační soupisy položek podle
SU a AU, podpisy členů komisí atd.) a nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Stejně
tak nebyly shledány inventarizační rozdíly a zúčtovatelné rozdíly. Rovněž byla
předložena dokladová inventura jednotlivých účtů, kde také nebyly zjištěny chyby
a nedostatky.
Vyřazení majetku bylo provedeno na základě Zápisů o vyřazení a nově pořízený
majetek byl doložen Protokolem o zařazení dlouhodobého majetku zařazeného v
roce 2018.
Kontrole byla taktéž přeložena Inventarizační zpráva ze dne 30. 1. 2019, která v
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plném rozsahu zhodnotila průběh inventarizace
zastupitelstvu obce. Nedostatky nebyly zjištěny.
Kniha došlých
faktur

a

bude

projednána

v

Kontrole byla předložena vedená Kniha přijatých faktur (kniha závazků) za
období 1. 1. 2018 a 30. 6. 2018, která obsahovala předepsané náležitosti dle
ustanovení § 13 zákona o účetnictví v platném znění. Byla zpracována účetním
programem GORDIC Jihlava.
V knize došlých faktur (Výpis z fakturačních knih) bylo k 30.6. 2018 evidováno
106 ks přijatých faktur, nebyly zjištěny závady.
Celkově za rok 2018 obec Soběsuky evidovala 233 ks došlých faktur. Kontrolou
bylo zjištěno, že bylo evidováno 6 ks přijatých faktur, které nebyly uhrazeny,
což odpovídalo hodnotě 13 261,65 Kč, která byla vedená v rozvaze k 31. 12.
2018 na účtu 321 Dodavatelé.
Kniha došlých faktur byla vedena počítačově a obsahovala předepsané
náležitosti.

Kniha odeslaných
faktur

Ve sledovaném I. pololetí roku 2018 vystavila obec podle předložené knihy
odeslaných faktur v hlavní činnosti celkem 6 ks vydaných faktur a 15 ks
zálohových faktur.
Celkově za rok 2018 obec Soběsuky vystavila 13 ks vydaných faktur a 32
zálohových faktur. Kontrolou bylo zjištěno, že tyto odeslané a zálohové faktury
byly uhrazeny, což odpovídalo nulové hodnotě účtu 311 Odběratelé.
Kniha odeslaných faktur byla vedena počítačově a obsahovala předepsané
náležitosti.

Mzdová agenda

Mzdovou agendu obce vykonává účetní obce počítačovým programem firmy
GORDIC Jihlava, včetně odvodů pojištění a odvodů daně.
Zaměstnanci obce Soběsuky jsou hospodářka a pracovník obce (údržba obce).
Platové výměry jsou součástí jejich pracovních smluv, které byly ke kontrole
předloženy. Plat obou jmenovaných je stanoven v souladu s nařízením vlády o
platových poměrech ve veřejných službách a veřejné správě.

Odměňování členů
zastupitelstva

Odměny pro členy zvoleného zastupitelstva byly schváleny ustavujícím
zasedáním zastupitelstva obce v roce 2014 - usnesení o odměnách za výkon
funkcí neuvolněných členů zastupitelstva - § 72 zákona o obcích, v platném
znění. V I. pololetí 2018 byly odměny vypláceny ve výši stanovené uvedeným
ustavujícím zastupitelstvem obce.
Kontrola vyplacených odměn za rok 2018 bude provedena při konečném auditu
za rok 2018.
Odměny pro členy zvoleného zastupitelstva byly schváleny ustavujícím
zasedáním zastupitelstva obce v roce 2014. Kontrolou vyplácených odměn
zastupitelům podle mzdových listů za rok 2018 nebyly zjištěny chyby (provedena
kontrola odměn starosty a místostarosty - bez závad). Odměny byly stanoveny
podle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění. Změny výše odměn
zastupitelů obce na základě novely nařízení vlády o odměnách za výkon funkce
členů zastupitelstev, platné od 1. 1. 2018, nebyly provedeny.
Na základě výsledků voleb do zastupitelstva obce Soběsuky v měsíci říjnu 2018
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byly ustavujícím zasedáním zastupitelstva obce dne 29. 10. 2018 (usnesení
bod 5) byly schváleny výše odměn neuvolněného starosty a neuvolněného
místostarosty. Ostatním zastupitelům byly schváleny odměny ve výši 0 Kč. Výše
jednotlivých odměn byla stanovena v souladu s nařízením vlády o výši odměn
členů zastupitelstev a maximální výši odměn neuvolněných členů zastupitelstev.
V roce 2018 nebyly provedeny žádné změny v odměňování zastupitelů obce.
Kontrolou mzdových listů zastupitelů za hodnocené období nebyly zjištěny
závady, Za rok 2018 byly vyplaceny odměny členům zastupitelstva v částce 329
032,- Kč.
Pokladní doklad

K 30. 6. 2018 bylo zaevidováno 120 (1 - 120) záznamů v pokladním deníku obce.
Formální a věcná správnost byla na všech dokladech potvrzena podpisovými
záznamy odpovědných osob. Kontrolou těchto pokladních dokladů za měsíc
duben a červen 2018 bylo zjištěno, že nákupy proplacené přes pokladnu byly
doloženy prvotními doklady, které obsahovaly předepsané náležitosti dle
ustanovení § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění
(paragony, prodejkami za hotové, atd.) a nebyly zjištěny nedostatky. Rovněž
kontrolou cestovních náhrad nebyly zjištěny nedostatky. Jednotlivé příjmy a
výdaje pokladny obce byly označeny razítkem obce, kde bylo uvedeno slovní
vyjádření příjmu nebo výdaje, podpisy odpovědných pracovníků a předkontace
dle rozpočtové skladby.
Byla provedena kontrola příjmů a výdajů za měsíc říjen a prosinec
kontrolovaného roku 2018. V hodnoceném roce bylo zaevidováno 254 příjmů
a výdajů obce v hotovosti. Pokladní doklady byly i ve II. pololetí vedeny
shodným způsobem z kontroly pokladních dokladů za uvedené měsíce nebyly
zjištěny žádné nedostatky.

Pokladní kniha
(deník)

Pokladní deník byl veden počítačově u zřízené pokladny obce Soběsuky.
Měsíční pokladní deník pokladny obce byly předložen a založen v šanonech této
pokladny společně s pokladními doklady za daný měsíc a obsahoval předepsané
náležitosti ve smyslu platného zákona o účetnictví. Jednotlivé příjmy a výdaje
byly zaznamenány a číslovány souvislou číselnou řadou od počátku roku,
Pokladna obce k 30. 6. 2018 vykazovala celkovou částku 37 041,- Kč a tento
zůstatek byl shodný z rozvahou obce a účtováno bylo dle HÚK 261 0100
(pokladna obce).
Kontrolou pokladního deníku obce nebyly zjištěny nedostatky.
Pokladní deník v roce 2018 byl veden počítačovým způsobem, kdy jednotlivé
pokladní příjmy a výdaje byly zaznamenány dle data uskutečnění pokladní
operace. Pokladní kniha je měsíčně a založena v příslušném šanonu pokladních
dokladů. Měsíční soupis pokladny je vždy podepsán starostou obce a účetní
obce. Kontrolou pokladní knihy nebyly zjištěny závady.
Zůstatek pokladny k 31. 12. 2018 činil 0 Kč - kontrolováno na účetní výkazy
(rozvaha - účet 261 a HUK 261 0100) - bez rozdílů. Konečný zůstatek pokladní
hotovosti byl každý měsíc převáděn do počátečního stavu v následujícím období.

Příloha rozvahy

Zpracovaná a předložená Příloha ze dne 19. 7. 2018 v 9:45:06 hod.,
zachycovala zejména majetek obce, kdy součástí Přílohy byl také podrobný
rozpis staveb a pozemků v části G a H tohoto výkazu. Uvedené částky
odpovídaly částkám staveb a pozemků uvedených v rozvaze obce k 30. 6. 2018.
Rovněž podrozvahové účty 901, 902 Jiný drobný DNHM a DHM a účet 903
Vyřazené pohledávky byly vykázány v hodnotách 2 328,- Kč, 324 706,11 Kč a 7
889 Kč a byl uveden stav 915 Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z
transferů ve výši 413 805,- Kč. Dále byl uveden stav účtu 973 Krátkodobé
podmíněné závazky z jiných smluv ve výši 3 000,- Kč. Dále příloha obsahovala
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další předepsané náležitosti (doplňující údaje k účetním výkazům).
Za rok 2018 byla zpracována Příloha ze dne 6. 2. 2019, 11:08:14 hod., která
zachycovala zejména majetek obce, kdy součástí Přílohy byl také podrobný
rozpis staveb a pozemků v části G a H tohoto výkazu. Uvedené částky odpovídají
částkám staveb a pozemků uvedených v rozvaze obce k 31. 12. 2018. Součástí
přílohy byly hodnoty podrozvahových účtů 901 Jiný drobný DNHM ve výši 2 328,Kč, 902 Jiný drobný DHM ve výši 337 683,11 Kč a účtu 905 Vyřazené
pohledávky ve výši 8 882,- Kč. Dále příloha obsahovala další předepsané
náležitosti (doplňující údaje k účetním výkazům atd.).
Rozvaha

Kontrolou účetního výkazu "Rozvaha" obce Soběsuky, který byl sestaven k 30.
6. 2018 v programu firmy GORDIC Jihlava dne 19. 7. 2018 v 9:42:01 bylo
zjištěno, že Aktiva netto ve výši 28 498 799,86 Kč odpovídala pasivům. Stálá
aktiva netto činila částku ve výši 23 121 891,01 Kč. Došlo ke korekci stálých aktiv
o 10 260 617,- Kč na účtu 018, 019, 021, 022, 028.
U rozvahových účtů 019 Ostatní DNHM, 032 Kulturní předměty, 021 Stavby a
022 Samostatné movité věci a soubory hmotných movitých věcí se finanční
hodnota tohoto dlouhodobého hmotného majetku oproti stavu k 31. 12. 2017
nezměnila.
V I,. pololetí 2018 se zvýšila hodnota Účet 031 Pozemky byl zvýšen o nákup
pozemku v hodnotě 345 380,- Kč a byl uskutečněn prodej pozemku za prodejní
cenu 9 600,- Kč (vyřazení z majetku obce za 840,- Kč).
Účet 042 Nedokončený DHM byl zvýšen o hodnotu stavby autobusové zastávky
v Milovicích za 72 760,- Kč.
Rovněž k 30. 6. 2018 obec zakoupila drobný DHM, jako např. kontejner na
tříděný odpad za 48 251,- Kč, ochranná síť na místní hřiště za 5 898,- Kč.
Podrobná kontrola majetku, jeho přírůstků a úbytků a dalších stavů rozvahových
účtů bude podrobně popsána v návaznosti na inventarizaci majetku a závazků za
rok 2018.
K 31.12. 2018sestavila obec Rozvahu jako součást řádné účetní závěrky k
tomuto datu (6. 2. 2019 v 10:53:08 hod.). Kontrolou předložené Rozvahy bylo
zjištěno, že obsahovala všechny předepsané náležitosti a byla sestavena dle
nabídky účetního programu firmy GORDIC Jihlava.
Aktiva brutto obce k 31. 12. 2018 činily 39 904 893,28 Kč. Za hodnocený rok
aktiva netto byla vykázána celkem ve výši 28 951 430,68 Kč se rovnala pasivům
netto celkem. Počáteční stavy jednotlivých rozvahových účtů k 1. 1. 2018 byly
shodné s údaji rozvahy obce k 31. 12. 2017.
Kontrolou některých rozvahových účtů bylo zjištěno:
. soupisy majetkových účtů jsou vedeny dle stavu na evidenčních účtech, byl
předložen přehled pohybů majetku dle druhů, který byl nedílnou součástí
provedené inventarizace majetku a závazků,
. účet 042 Nedokončený DHM ve výši 581784,- Kč (rozpis akcí uveden v
inventurním soupisu),
. účet 052 Poskytnuté zálohy na DHM ve výši 1 660 543,14 Kč,
. odpisy dlouhodobého majetku obce činily celkovou částku 10 953 462,60 Kč.
Hodnota odpisů staveb ve výši 9 646 288,- Kč byla shodná s částkou uvedenou v
příloze Rozvahy v části G a rovněž celková hodnota pozemků v části H přílohy
(částka ve výši 4 374 876,97 Kč) se rovnala částce v rozvaze obce. Dále činily
odpisy drobného HIM 827 038,- Kč, odpisy DNHM 111 602,- Kč a odpisy
samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí 368 745,- Kč.
Odpisy v roce 2018 byly prováděny dle předloženého odpisového plánu ročně a
na základě Směrnice o odepisování dlouhodobého majetku č. 3, platné od 31. 10.
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2011.
Účetní deník

Účetní deník byl veden účetním programem GORDIC Jihlava podle § 13, písm.
a zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Opis deníku
byl zakládán v kontrolovaném období měsíčně v písemnostech obce. Účetní
deník obsahoval předepsané náležitosti a jeho kontrolou nebyly zjištěny
nedostatky.
I ve II. pololetí roku 2018 byl účetní deník veden účetním programem GORDIC
Jihlava podle § 13, písm. a zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů. Opis deníku byl zakládán v kontrolovaném období měsíčně
v písemnostech obce. Účetní deník obsahoval předepsané náležitosti a jeho
kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

Účtový rozvrh

Kontrole předložený účtový rozvrh platný pro rok 2018 (opis číselníku
syntetických a analytických účtů SU/AU), obsahoval náležitosti dle zákona o
účetnictví, v platném znění. Byl rozdělen v členění na syntetický účet, analytický
účet. Jednotlivé účty syntetické i analytické byly slovně popsány. Kontrolou
nebyly shledány nedostatky.

Výkaz pro
hodnocení plnění
rozpočtu

"Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M" obce Soběsuky byl
sestaven k 30. 6. 2018 v programu GORDIC Jihlava dne 16. 7. 2018, 13:08:45
hod. a byl kontrole předložen,
Kontrolou tohoto účetního výkazu bylo zjištěno, že skutečné celkové příjmy
obce k 30. 6. 2018 po konsolidaci činily 3 406 779,05 Kč, což bylo 70.44 % UR. Z
toho daňové příjmy byly ve výši 2 454 980,- Kč, nedaňové příjmy byly ve výši 53
965,05 Kč (např. nekapitálové přijaté příspěvky a náhrady ve výši 17 261,50 Kč a
další nižší příjmy), kapitálové příjmy z prodeje pozemků v částce 9 600,- Kč a
přijaté transfery ve výši 888 234,- Kč.
Skutečné celkové výdaje obce k 30. 6. 2018 po konsolidaci činily 2 507 948,60
Kč, což bylo 46,56 % UR. Z toho běžné výdaje byly ve výši 7 507 655,48 Kč a
kapitálové výdaje ve výši 1 444 766,20 Kč.
Konsolidace příjmů a výdajů v hodnoceném období činila 745 000,- Kč.
Kapitálové výdaje obce v I. pololetí 2018 byly tyto:
- § 2212 pol. 6130 ve výši 345 380,00 Kč (nákup pozemku) - vnitřní doklad
48010.
- § 2221 pol. 6121 ve výši 72 760,00 Kč (autobusová zastávka v Milovicích účtováno na účtě 042) - fa č. 28060 za 67 760,- Kč a vnitřní doklad 48014 za 5
000,- (správní poplatek),
Kontrolou faktur investičních akcí nebyly zjištěny nedostatky.
Běžné výdaje obce byly čerpány na aktuální potřeby obce, např. byla provedeny
opravy v kulturním domě v Milovicích za 68 903.- Kč (fa č. 28019 oprava topení).
K 30. 6. 2018 skončilo hospodaření obce kladným saldem příjmů a výdajů po
konsolidaci ve výši 898 830,45 Kč.
Obec Soběsuky měla rozpočtované finanční prostředky ve výši 3 000,- Kč
na § 5212 "Ochrana obyvatelstva" pol. 5901 "nespecifikované rezervy" v
souladu se zákonem č. 118/2011 Sb., o krizovém řízení, v platném znění.
Kontrolou údajů v účetním výkaze Fin 2-12 M (Výkaz pro hodnocení plnění
rozpočtu ÚSC, DSO a regionálních rad) ze dne 31. 1.1019, 11:19:37 hod., který
byl sestaven k 31. 12. 2018 bylo zjištěno, že skutečné celkové příjmy po
konsolidaci obce dosáhly výše 5 937 249,93 Kč, což bylo 99,91 % rozpočtu
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upraveného, a to:
. daňové příjmy činily 4 713 282,90 Kč (položky 1111 až 1511 rozpočtové
skladby),
. nedaňové příjmy činily 109.817,03 Kč a byly např. tvořeny příjmy z prodeje
pozemků ve výši 24 957,- Kč, příjmy z podílu dividend ve výši 13 104,75 Kč a z
dalších příjmů v nižších částkách,
. kapitálové příjmy obec k 31. 12. 2018 obec vykázala ve výši 354 200,- Kč
(prodej pozemků za 88 600,- Kč a prodej akcií v hodnotě 265 600,- Kč),
. přijaté transfery činily celkem 1 524 950,- Kč a byly složeny za rok 2018
následovně:
- neinvestiční přijaté transfery z VPS SR (položka 4111) ve výši 168 000,- Kč,
- neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDV (položka 4112) ve výši 72 500,Kč,
- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR (položka 4116) ve výši 519 450,- Kč.
- převody z rozpočtových účtů (položka 4134) ve výši 765 000,- Kč.
Celkové výdaje obce po konsolidaci činily 6 766 248,75 Kč (100,24 % UR).
Kapitálové výdaje byly v období roku 2018 čerpány celkově ve výši 2 546
679,14 Kč a byly použity na nákup pozemků v k. ú. Soběsuky za 370 080,- Kč,
byl poskytnut investiční příspěvek ŘSZK Zlínského kraje v hodnotě 1 660 543,14
Kč, investiční příspěvek SDH Soběsuky v hodnotě 30 000,- Kč a byla
financována autobusová zastávka v Milovicích za 252 917,- Kč (fa z KDF obce č.
28060, 28121, 28224).
Běžné výdaje byly čerpány částkou 4 219 569,61 Kč a byly nimi byly
financovány aktuální běžné práce a služby. Součástí běžných výdajů byla oprava
střechy kaple v Milovicích v hodnotě 527 051- Kč (faktura byla přeložena a její
kontrolou nebyly zjištěny nedostatky - fa z KDF obce č. 28089) a dále byly
provedeny opravy pohostinství v Milovicích, oprava dveří KD Soběsuky a oprava
topení v pohostinství Milovice.
Konsolidace příjmů a výdajů činila 765 000,- Kč.
K 31. 12. 2018 skončilo hospodaření obce Soběsuky záporným saldem
příjmů a výdajů po konsolidaci ve výši -63 998,82 Kč.
Výkaz zisku a ztráty Zpracovaný a předložený "Výkaz zisku a ztráty" sestavený za období 6/2018
programem GORDIC Jihlava ze dne 19. 7. 2018 v 09:43:36 hod. uvádí že
náklady obce k 30. 6. 2018 byly ve výši 1 840 280,44 Kč a výnosy byly uvedeny
ve výši 2 663 839,05 Kč. Výsledek hospodaření běžného účetního období ve
výši 823 558,61 Kč odpovídal výsledku hospodaření v části C III rozvahy obce
za období 6/2018.
Obec neprováděla v hodnoceném období hospodářskou činnost.
K 31. 12. 2018 obec zpracovala a předložila výkaz zisku a ztráty obce, ze dne 6.
2. 2019, 10:53:40 hod. Kontrolou údajů uvedených v tomto výkaze bylo
zjištěno, že výnosy hlavní činnosti činily 5 882 840,72 Kč. Náklady v hlavní
činnosti byly vykázány celkem ve výši 4 347 969,15 Kč.
Výsledek hospodaření běžného účetního období za rok 2018 dosáhl
kladnou částku ve výši 1 534 871,57 Kč. a byl shodný s údajem v rozvaze obce
v rozvaze obce k 31. 12. 2018.
Byla rovněž provedena kontrola vazby výnosových účtů z daní a poplatků (účet
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681, 682, 684 a 686) s jednotlivými příjmovými položkami účetního výkazu FIN 212 M, kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.
Darovací smlouvy

V I. i ve II. pololetí roku 2018 obec Soběsuky dle sdělení účetní neposkytla a ani
neobdržela žádné dary na základě darovací smlouvy.

Dohody o pracovní
činnosti

Nové dohody o pracovní činnosti nebyly v roce 2018 obcí Soběsuky uzavřeny.

Dohody o
provedení práce

Za hodnocený rok obec uzavírala dohody o provedení práce k vykonávání
různých činností pro potřeby obce (zednické práce, práce v obci, roznos
volebních lístků a úklid volebních místností, sečení trávy v obci atd.). Uzavřené
dohody byly vyhotoveny písemně a obsahovaly požadované náležitosti.

Smlouvy a další
materiály k
poskytnutým
účelovým dotacím

Kontrole předložila žádosti o poskytnutí veřejné finanční podpory
jednotlivým spolkům v obci a subjektům, které požádaly o tyto podpory.
Zpracované veřejnoprávní smlouvy byly přehledně založeny v dokumentech
obecního úřadu.
Jednotlivé finanční částky veřejné finanční podpory byly spolkům do 50
000,- Kč byly schváleny zastupitelstvem obce dne 12. 3. 2018 (usnesení
36/4/2018). Byly uzavřeny Smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory a a
stvrzeny podpisem starosty obce a představitelem spolku. Všechny
veřejnosprávní smlouvy byly uzavřeny na částky do 50 000,- Kč.
Podrobný kontrola těchto smluv a jejich vyúčtování bude provedena při
konečném auditu obce za rok 2018.
V roce 2018 poskytla obec občanským sdružením a fyzické osobě na základě
devíti Smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu obce č. 1 - 5 následující příspěvky na
činnost:
- Český zahrádkářský svaz Milovice ve výši 8 000,- Kč,
- SDH Soběsuky ve výši 10 000,- Kč,
- SDH Soběsuky ve výši 30 000,- Kč
- Myslivecký spolek Soběsuky ve výši 8 000,- Kč,
- Sociální služby Kroměříž ve výši 8 000,- Kč,
Tyto příspěvky na činnost byly schváleny na jednání zastupitelstva obce a radou
obce, jak je výše uvedeno. Konečné vyúčtování příspěvků bylo provedeno účetní
a finančním výborem obce v měsíci listopadu 2018 a zápisy z těchto kontrol jsou
součástí dokumentace poskytnutých příspěvků (zápis o kontrole byly
předloženy). Rovněž byly kontrolou ověřeny účetní doklady o čerpání těchto
dotací. Chyby a nedostatky nebyly zjištěny.

Smlouvy a další
materiály k přijatým
účelovým dotacím

K zajištění výdajů vzniklých obci v souvislosti s konáním voleb do Prezidenta ČR
byla obci poskytnuta neinvestiční dotace ze SR ve výši 78 000,- Kč. Příjem a
výdaje finančních prostředků byly řádně označeny účelovým znakem 98008. Bylo
vyčerpáno 44 650,46 Kč.
Výdaje byly čerpány následovně:
položka 5021 ostatní osobní výdaje
volebních komisí - Soběsuky, Milovice, Skržice),
položka 5139 nákup materiálu
potřeby),
položka 5154 elektrická energie
položka 5155 pevná paliva
položka 5161 poštovní služby
položka 5169 nákup ostatních služeb
položka 5173 cestovné
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1 042,- Kč (kancelářské
2 083,58 Kč,
1 539,88 Kč,
500.- Kč,
5 963,- Kč (stravenky),
1 188,- Kč.
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Jednotlivé výdaje byly doloženy řádnými účetními doklady a jejich kontrolou
nebylo zjištěno závad.
Obec Soběsuky měla uzavřenu dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v
rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. KMA-VZ-49/2018.
Jednalo se o zmíněnou dohodu se dvěma pracovníky, kterým byla vytvořena
pracovní místa v období od 2. 5. 2018 do 31. 10. 2018. K 30. 6. 2018 obdržela
obec dotaci na tyto vytvořené pracovní místa (dělník pro čištění obce) 29 034,Kč (označeno ÚZ 13013 a užity nástroje 1 a 5). K 31. 12. 2018 obdržela obce
155 704,- Kč.
K zajištění výdajů vzniklých obci v souvislosti s konáním voleb do obecního
zastupitelstva obce byla obci poskytnuta neinvestiční dotace ze SR ve výši 90
000,- Kč. Příjem a výdaje finančních prostředků byly řádně označeny účelovým
znakem 98187. Bylo vyčerpáno 45 562,- Kč.
Výdaje byly čerpány následovně:
položka 5021 ostatní osobní výdaje
volebních komisí - Soběsuky, Milovice, Skržice),
položka 5139 nákup materiálu
potřeby),
položka 5154 elektrická energie
položka 5155 pevná paliva
položka 5169 nákup ostatních služeb
položka 5173 cestovné

38 112,- Kč (18 členů
1 304,- Kč (kancelářské
1 151,06 Kč,
769,94 Kč
2 898,- Kč (stravenky),
1 327,- Kč.

Jednotlivé výdaje byly doloženy řádnými účetními doklady a jejich kontrolou
nebylo zjištěno závad.
Obci byla poskytnuta z MZ ČR neinvestiční dotace na realizaci akce "Oprava
střechy kaple sv. Jana Křtitele v Milovicích" ve výši 363 746,- Kč. Příjem této
dotace a výdaje na tuto akci jsou v účetnictví obce označeny povinným účelovým
znakem 29027. Dotace byla vyčerpána na stanovený účel.
Smlouvy nájemní

Nové nájemní smlouvy nebyly obcí Soběsuky v hodnoceném roku 2018
uzavřeny. V platnosti byly nájemní smlouvy uzavřené v předcházejícím období.

Smlouvy o dílo

Kontrole byly přeloženy obcí Soběsuky v I. pololetí 2018 písemně uzavřené
smlouvy o dílo (např. "Provedení vstupní analýzy pro implementaci GDPR a
další práce spojené s procesy GDPR", uzavřená dne 25. 4. 2018, dále byla
předložena smlouva o dílo na provedení tesařských, klempířských a
pokrývačských prací s firmou Chytil, Kroměříž ze dne 23. 2. 2018. Tyto smlouvy o
dílo byly kontrolovány a nebyly zjištěny nedostatky.
I ve II. pololetí 2018 obec uzavírala smlouvy o dílo, které byly řádně označeny
evidenčním číslem a uloženy v šanonu smluv obce. Byla provedena kontrola 2 ks
těchto smluv s firmou V okno, s. r. o. Skaštice na dodávku oken a dveří do
kulturního domu. Smlouvy byly uzavřeny písemně se všemi požadovanými
náležitostmi.

Smlouvy o převodu
majetku (koupě,
prodej, směna,
převod)

Obec Soběsuky na základě kupní smlouvy ze dne 22. 1. 2018 zakoupila
pozemek za dohodnutou kupní cenu ve výši 340 750,- Kč. Nákup pozemků byl
schválen ZO dne 11. 12. 2017, usnesení č. 33/7. Vyrozumění o provedeném
vkladu do katastru nemovitostí bylo doloženo.
Zastupitelstvo obce Soběsuky schválilo dne 8. 1. 2018 prodej pozemků do
vlastnictví nabyvatelů. Celková hodnota prodaného pozemku dle kupní smlouvy
ze dne 9. 4. 2018 činila 9 600,- Kč. Zveřejnění záměru prodeje pozemku na
úřední desce bylo ve dnech 20. 12. 2017 - 8. 1. 2018, Vyrozumění o
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provedeném vkladu do katastru nemovitostí byl rovněž předloženo.
Zastupitelstvo obce schválilo dne 11. 9. 2018 nákup pozemku do vlastnictví
obce. Celková hodnota zakoupeného pozemku dle kupní smlouvy ze dne 9. 4.
2018 činila 23 700,- Kč. Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru
nemovitostí byl rovněž předloženo.
Zastupitelstvo obce schválilo dne 11. 9. 2018 prodej pozemku do vlastnictví
nabyvatele. Celková hodnota zakoupeného pozemku dle kupní smlouvy ze dne
29. 11. 2018 činila 79 000,- Kč. Zveřejnění záměru prodeje pozemku byl
zveřejněn na úřední desce 22. 6. - 9.7. 2018.Vyrozumění o provedeném vkladu
do katastru nemovitostí byl rovněž předloženo.
Směna nebo převod majetku v roce 2018 obec neprovedla.
Smlouvy o přijetí
úvěru

V hodnoceném roce 2018 neuzavřela obec Soběsuky žádnou smlouvu o přijetí
úvěru.

Smlouvy o půjčce

V kontrolovaném roce 2018 obec neuzavřela žádnou smlouvu o poskytnutí
nebo přijetí půjčky.

Smlouvy o ručení

Za rok 2018 obec neuzavřela žádnou smlouvu o ručení.

Smlouvy o věcných K 31. 12. 2018 obec Soběsuky neuzavřela žádnou smlouvu o věcných
břemenech
břemenech.
Smlouvy o výpůjčce Smlouvy o výpůjčce nebyly obcí Soběsuky v roce 2018 uzavřeny.
Smlouvy zástavní

Smlouva zástavní nebyla v roku 2018 obcí Soběsuky uzavřena.

Zveřejněné záměry
o nakládání s
majetkem

V hodnoceném období dávala obec na vědomí záměr o nakládání s majetkem
obce i státu formou vyvěšení na úřední desce obce i na úřední desce
elektronické. Byl ověřen zveřejněný záměr prodeje pozemku, nebyly zjištěny
nedostatky.

Dokumentace
k veřejným
zakázkám

Obec Soběsuky neprováděla v roce 2018 žádná výběrová řízení na práce a
služby ve smyslu zákona 134/2016 o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů.

Vnitřní předpis a
směrnice

Kontrole byla předložena Směrnice pro vedení účetnictví obce platná od 1. 1.
2011 a přílohy č. 1 a 2 k této vnitřní směrnici. Tato směrnice obsahuje
předepsané náležitosti vedení účetnictví obce. Její součástí je např. rozdělení
majetku obce, sloužící k jeho evidenci, podpisové vzory odpovědných pracovníků
obce, účetní závěrka atd. Dále byla předložena Směrnice k inventarizaci
pohledávek a závazků a Směrnice pro odpisování dlouhodobého majetku obce,
které jsou v platnosti od 1. 10. 2011. Uvedené směrnice obsahují potřebné
náležitosti. Zastupitelstvo obce dále vydalo Směrnici o schvalování účetních
závěrek obce a zřízených PO platnou od 1. 8. 2013.
Ve II. pololetí 2018 nebyly provedeny žádné změny vnitřních předpisů a směrnic
obce.

Výsledky externích
kontrol

V hodnoceném I. pololetí roku 2018 nebyly dle sdělení účetní obce provedeny
žádné externí kontroly obce.
Ve II. pololetí roku 2018 byla u obce Soběsuky provedena následující externí
kontrola:
- dne 31. 5. 2018 až 5. 6. 2018 provedla Úřad práce ČR, krajská pobočka Zlín
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kontrolu hospodaření s veřejnými prostředky - dohoda o poskytnutí příspěvku ma
vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP za období od 6. 6. 2017 do 30. 11.
2017. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.
Zápisy z jednání
zastupitelstva
včetně usnesení

Jednání zastupitelstva obce Soběsuky bylo přehledně dokumentováno zápisy
z těchto jednání a součástí této dokumentace jsou vyhotovená usnesení
zastupitelstva. Do 30. 6. 2018 se uskutečnilo šest zasedání zastupitelstva
obce. Kontrole byly předloženy pozvánky, prezenční listiny, zápisy a usnesení z
jednání zastupitelstva obce. Kontrolou zápisů a usnesení těchto zasedání bylo
zjištěno, že obsahovaly náležitosti spadající do kompetence zastupitelstva obce
ve smyslu ustanovení §§ 84 - 97 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění.
Ve II. pololetí 2018 do doby konání voleb do zastupitelstva obce v měsíc září
2018 se uskutečnilo jedno zasedání ZO.
Nově zvolené zastupitelstvo obce provedlo ustavující zasedání dne 29. 10.
2018 a do konce roku 2018 proběhla dvě veřejná zasedání zastupitelstva obce
(zápis 1 a 2 ze dne 12. 11. a 10. 12. 2018). Rovněž byly předloženy zápisy a
usnesení z těchto jednání ZO. Kontrolou zápisů a usnesení těchto zasedání bylo
zjištěno, že obsahovaly náležitosti spadající do kompetence zastupitelstva obce
ve smyslu ustanovení §§ 84 - 97 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění. Pozvánky byly zveřejňovány na úřední desce obce.

Peněžní fondy
územního celku –
pravidla tvorby a
použití

Obec v hodnoceném období neměla zřízen žádný peněžní fond obce.

Rozpočtová
Byla provedena kontrola rozpočtové odpovědnosti takto:
odpovědnost zákon č, 23/217 Sb. Příjmy obce Soběsuky rok 2015 4 503
rok 2016 4 565
rok 2017 5 047
rok 2018 5 937
CELKEM
20 052
Stav účtů dle rozvahy k 31. 12. 2018
účty 281, 282, 283, 289
nulový
322, 326
nulový
451
nulový
452, 453, 456, 457
nulový

CELKEM

0%

Dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4
rozpočtové roky.

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.
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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.

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 2018 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 2018
Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:
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Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I.

Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou"
výkazu zisku a ztráty
ÚČETNÍ OBDOBÍ

Číslo
pol.
I.

Název položky
BĚŽNÉ

MINULÉ

Náklady z přecenění reálnou hodnotou

-

-

I.1.

Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

-

-

I.2.

Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

-

-

J.

Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou"
výkazu zisku a ztráty
ÚČETNÍ OBDOBÍ

Číslo
pol.
J.

Název položky
BĚŽNÉ

MINULÉ

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

-

-

J.1.

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

-

-

J.2.

Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

-

-

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:
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Údaje o poskytnutých garancích
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2018
IČO: 00287741
Název: Obec Soběsuky
Sídlo: Soběsuky 23, 768 02 Soběsuky
Kontaktní osoba: Vladimíra Brázdilová, obec@sobesukykm.cz, 573367065
Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým
IČO účetní
jednotky věřitele

Název účetní jednotky - věřitele

1

2

IČO účetní
jednotky dlužníka

Název účetní jednotky - dlužníka

3

4

Hodnota zajištěné pohledávky

Datum
poskytnutí
garance

celkem

jistina

úrok

5

6

6a

6b

Datum
plnění
ručitelem v
daném roce

7

Výše plnění ručitelem v daném roce

celkem

jistina

úrok

8

8a

8b

Celková výše
plnění ručitelem
od poskytnutí
garance

Druh
dluh.
nástr.

Předmět
ručení

9

10

11

Celková výše
plnění ručitelem
od poskytnutí
garance

Druh
dluh.
nástr.

Předmět
ručení

9

10

11

Údaje k poskytnutým garancím ostatním
IČO účetní
jednotky věřitele

Název účetní jednotky - věřitele

1

2

IČO účetní
jednotky dlužníka

Název účetní jednotky - dlužníka

3

4

Odesláno dne:

Hodnota zajištěné pohledávky

Datum
poskytnutí
garance

celkem

jistina

úrok

5

6

6a

6b

Razítko:

7

Výše plnění ručitelem v daném roce

celkem

jistina

úrok

8

8a

8b

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

Z dat systému GINIS Express vytiskl Vladimíra Brázdilová
Finanční okruhy - Účetnictví 6.15.0 (Obec Soběsuky), verze: 2019.01

Datum
plnění
ručitelem v
daném roce

O skutečnosti:
tel:

Strana
1z1

24.04.2019
10:34:12

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2018
IČO: 00287741
Název: Obec Soběsuky
Sídlo: Soběsuky 23, 768 02 Soběsuky
Kontaktní osoba: Vladimíra Brázdilová, obec@sobesukykm.cz, 573367065
Základní údaje

Projekt

1

Dodavatel

Stavební fáze

Druh
proj.

Datum
uzavření
smlouvy

Obchodní firma

IČO

Rok
zahájení

Rok
ukončení

2

3

4

5

6

7

Ocenění
pořizovaného
majetku
dle smlouvy

t-4

t-3

t-2

t-1

Celkem

8

9

10

11

12

13

Výdaje vynaložené na pořízení majetku

Platby za dostupnost
Další platby a plnění zadavatele
v tom:
Počátek

14

Konec

15

t-4

16

v tom:

Výdaje na
pořízení majetku

t-3

17

18

Odesláno dne:

v tom:

Výdaje na
pořízení majetku

t-2

19

20

v tom:

Výdaje na
pořízení majetku

t-4

21

22

Výdaje na
pořízení majetku

Výdaje na
pořízení majetku
celkem

t-4

t-3

t-2

t-1

Celkem

23

24

25

26

27

28

29

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

Z dat systému GINIS Express vytiskl Vladimíra Brázdilová
Finanční okruhy - Účetnictví 6.15.0 (Obec Soběsuky)
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