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písemnýmoznámenímdoručeným
územnímu
ce|ku nejpozději5 dnů přede dnem rea|izace
přezkoumání'

Místoprovedenípřezkoumáni:

obecní Úřad Nedakonice.Nedakonice33
687 38 Nedakonice

Přezkoumánívykonali:
pověřenýřízením
přezkoumání:
kontro|or
Ing.Jana Brázdi|ová
kontrolor:
I n g .Zuzana Svobodová
Obec Nedakonicezastupovali:
starosta:
účetní:
mzdováÚčetní
:
pok|adní
:

Krajský úřad Zlinského kraje
tř. TomiášeBati2|'
76l' 90 Z|ín

JaromírK|ečka
MarieNáp|avová
Bc. Kami|aNovotná
Jarmi|aSošková

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

K|asifikace:
chráněnýdokument

A.

Přezkoumanépísemnosti

Druh písemnosti
Popis písemnosti
Návrh rozpoětu
NávrhrozpoČtu
by|zveřejněnna úřednídesce obce v obdobíod 3. 12.2014do
proběh|o
podobě,do|oŽeno
19.12.2014.Zveřejnění
výpisem
takév e|ektronické
z e|ektronické
úřední
desky.PříjmynavrŽenyve výši 15 210 000'. Kč,výdaje
ve výši15 210000'.Kča financování
ve výŠi
512700,-Kč(splátkyÚvěrů).
Pravidla
rozpočtového
provizoria

Vzh|edemk tomu,Že rozpočetna rok 2015 by| schválen před .1.1. 2015'
pravidly
neřídilose hospodařeníobce Nedakonice
rozpočtu
do dobyschvá|ení
provizoriadle $ 13 zákona i.25012000 sb., o rozpočtových
rozpočtového
pravid|ech
Územních
rozpočtŮ,
v p|atném
znění.

Rozpočtová
opatření

V roce2015by|oschválenoce|kem5 změnrozpočtu:
- Ro č..1schvá|enousnesením
zastupite|stva
obce č.2N|2015z l|. veřejného
příjmů
zasedáníZo konaného
dne 4. 3.2015' navýŠenÍ
i výdajů
celkemo 6 095
000'00Kč'
- Ro č.2 schvá|enousnesením
zastupite|stva
obce é.5Nl2015z V' veřejného
příjmů
zasedáníZo konaného
dne 3. 9. 2015,navýšení
a výdajů
o 756 506'00
Kč
- Ro č' 3 schvá|eno
radyobce Ó. 13114-18
usnesením
ze dne 19' ,10.2015'
příjmů
navýšení
ivýdajů
o 100000,00Kč
- Ro č'4 schvá|enousnesením
zastupite|stva
obce ě,.6N12015
z V|. veřejného
příjmů
zasedáníZo konaného
dne 3. 12.2015,navýŠení
i výdajů
o 856 000'00
Kč
- Ro č.5 schvá|enousnesením
zastupite|stva
obce č.7N12015z V||'veřejného
příjmů
zasedání
Zo konaného
dne2'1. 12.2015,navýŠení
o 4 148000,00Kča
výdajů
o 2 900000,00Kč,Íinancování
sníŽeno
o 1 248000'00KČ
Ce|kemby|rozpočet
navýšeno 11 955 506'00Kč na straněpříjmů'
o 10 707
506'00Kčna straněvýdajů'
ÍinancovánísníŽeno
o 1248 000'00Kč

Rozpoětový
výhled

obec Nedakonicemě|azpracovanýrozpočtovývýhled na roky 2011 - 20,|6,
přtjmy'předpok|ádané
ktenýobsahova|předpok|ádané
výdajed|e jednot|ivých
po|oŽek
a úhradu
sp|átekúvěrů.
RozpoětovÝ vÝhled na rokv 2011 - 20í6 nebvl sestaven v souladu s
ustanoveníms 3 zákona 250/2000Sb.. v platnémznění.tedv na 2 aŽ 5 let
po roce. na ktenú
nás|eduiících
se sestavuie roěnírozpočet.

Schválený
rozpočet

Rozpočet
obce na rok 2015 by|schváIenzastupitelstvemobce dne 18. 12.
2014(usnesením
č.1N12014,
bod2') z |.veřejného
zasedánízastupite|stva
obce
Nedakonice.
obec schvá|i|a
rozpočet
v sou|adus ust.$ 84 odst.2 písm.b) zák.
Ó' 12812000
Sb.,o obcích,v p|atném
znění,a to na straněpříjmů
ve výši15 239
- schodekve
700'-Kča na straněvýdajů
ve výŠi15 974 700,-Kč,financování
výŠi
735000'-Kč(sp|átky
úvěru).
Jako závazné ukazatele by|y schvá|eny příjmya výdaje d|e jednotlivých
paragrafů,
do|oŽenosestavou Schvá|enýrozpočet_ závazné ukazate|eRok
2015.
Kontro|ou
usnesenízastupite|stva
obce by|ozjištěno,
Že d|e výšeuvedeného
usneseníby|rozpočet
schválenjako ztrátovýve výŠi1 248 000,-Kě. Kontro|ou
výkazuFin 2.12 M za obdobi612015by|ozjiŠtěno,
Že schvá|enáztrátave výŠi'1
.15
po|.8í ve stejné
248 000'-Kčodpovída|a
výŠi.
Kontrola upozorňuie na to. že ie nezbvtnéschvalovat rozpočetv takové
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podobě. v iaké ie rozepsán v sestavě Schválený rozpoěet - závazné
ukazatelepro rok 20í5.která bv|apřílohouzasedánízastupitelstvaz 18. 12.
2015.
Kontrola dále upozorňuie. Že rozpoěet obce není ztrátovÝ. aIe při ieho
schvalováníie nezbvtnéuvést'zdali ie rozpočetschválen iako wrovnaný.
přebvtkový.nebo schodkový cožvvp|ýváz ustanovení$ 4 odst. 4 a odst. 5
zákona ě.250/2000Sb..v platnémznění.
příjmové
na jednot|ivé
i
Schválenýrozpočet
by|rozepsánv podrobném
č|enění
po|oŽky
p|nění
výdajové
rozpočtu
a je uvedenve s|oupciI Výkazupro hodnocení
F t N2 - 1 2M .
Stanovení
závazných
ukazatelů
zřízeným
organizacím

MateřskáškolaNedakonice
Ve schváleném rozpoětu na rok 2015 by| zastupite|stvem
obce schvá|en
usnesenÍm Č. 1N12014 ne!nvestiční příspěvek zíízené příspěvkové
organizaci(dá|ejen Po) Mateřskéško|eNedakoniceve výši600 000'00 Kč
- měsíční
příspěvek
(odPa 3111po|.5331)
ve výŠi
75 000'00Kč.Dne 19.12'
2014 na zák|adě schvá|enéhorozpočtuobec písemně sdělila Po výši
závaznéhoukazatele.
Rozpoětovýmopatřenímč.412015
ze dne3- 12.2015by|oschválenonavýšení
příspěvkuna poI.5331o 127 668'00Kč na ce|kovouvýši727
neinvestiěního
příspěvekby|d|e VýkazuFin 2.12M za období
668'00 Kč,avŠakneinvestiční
převedenve výŠi
1212015
773 736,00Kč(o 46 068'00Kčnavíc)
Kontro|ouHUK za 1212015by|ozjištěno,
Že ce|kovýzávazekve výŠi900 000'00
KČby|na počátkuÚčetního
obdobízaúčtován
na Účetzávazku349 30í, zůstatek
n a ú č t3u4 93 0 ík 3 1 -1 2 . 2 0 1 5b y | 0 ' 0 0K č .
Rada obceschvá|i|a
dne25. 5.2015svýmusnesením
závěrku,
č.Bl14-1Búčetní
výs|edek
hospodaření
dosaŽený
MŠza rok2014ve výši64 8B1,50Kě převést
do
rezervního
fonduorganizace_ d|e pří|ohyrozvahyza období612015by| tento
převedendo rezervního
výs|edekhospodaření
fonduorganizace- přírůstek
na
účtu
413.
přísoěvkuzřízenépříspěvkové
Kontro|aupozorňuje'Že navýŠení
neinvestičního
organizaciMateřská Ško|aNedakonice(rozpočtovÝm
opatřenÍmč. 4) neby|o
jako navýŠení
zaÚČtováno
závazku na účtu349 0301. Dá|e by|ozjiŠtěno'
Že
příspěvku
převedenoce|kem773
zřízené
organizaciby|ov rámcineinvestičního
736.00Kč'přestoŽev upraveném
rozpočtu
bv|ačástka727 668.00Kč- rozdí|ve
vÝši46068'00Kč.čímŽ
k porušení$
doš|o
16 odst.2 zákonač'250/2000
Sb..o
rozpoČtovÝch
oravid|ech.
Zák|adniškolaNedakonice
Ve schvá|enémrozpoětu na rok 2015 by| zastupitelstvemobce schvá|en
usnesením č. 1N12014 neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové
organizaci(dá|ejen Po) ZákladníŠko|e
Nedakoniceve výŠi900 000'00 Kč
(odPa 31í7 pol.5331)- měsíční
příspěvek
ve výši50 000'00Kč'Dne 19. 12.
2014 na zák|adě schvá|eného
rozpočtuobec písemně sdělila Po výši
závaznéhoukazatele.
Rozpoětovýmopatřenímč,.412015
ze dne3.12.2015by|oschvá|enonavýšení
příspěvkuna pol. 533í o 58 236,00Kč na ce|kovouvýŠi958
neinvestičního
příspěvekby|d|e VýkazuFin 2-12Mza období
236'00 Kč,avŠakneinvestiční
převedenve výši951756'00'00Kč(o 6 480'00Kčméně)
1212015
Kontro|ouHUK za 612015by|ozjištěno,
Že celkovýzávazekve výŠi600 000,00
Kčby|na počátkuúčetního
obdobízaÚltován na Účetzávazku349 300' zůstatek
n a Ú č t u3 4 93 0 0k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 5b y |0 ' 0 0K č .
Rada obceschvá|i|a
dne 25. 5.2015svýmusnesením
závěrku,
č.8114-18
účetní
dosaŽenývýs|edekhospodaření
za rok2014by|rozdě|endo fondů(fondodměn
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|et56 17,1'96
40 000'00Kč,rezervnífond
25 436'66Kč,úhrada
ztrátyz minu|ých
Kč)- d|erozvahypříspěvkové
sestavené
k 30.6. 2015by|oÚČtováno
organizace
411 přírůstek
40 000'00Kč,přírůstek
na Účtu432 ve výŠi
56
o fonduodměn(účet
ve výŠi
25
171,96Kč- zůstatek
k 30.6.2015ve výši0,00Kč,Účet413 přírůstek
436'66Kč).
příspěvku
Kontro|a
Že navýŠení
neinvestičního
zřízenépříspěvkové
upozorňuje.
opatřenímč' 4) neby|o
organizaciZákladníŠkolaNedakonice(rozpočtovým
jako navýšení
zaúčtováno
závazku na účtu349 0301. Dá|e by|ozjiŠtěno'
Že
příspěvku
převedenoce|kem95,1
zřízené
organizaciby|ov rámcineinvestičního
756'00KČ'přestoŽev upraveném
rozoočtu
by|ačástka958236.00Kč- rozdílve
vÝŠi6
480'00Kč.
odpisovép|ányzřízenýchpříspěvkových
organizacíby|yschvá|enyRadou obce
Nedakonice
radyč.4114-18:
dne12.1. 2015usnesením
Zák|adníŠko|a
Nedakoniceve výši58 236'00 Kč (ve výkazuzisku a zlráty za
období1212015
by|yna Účtu551zaÚčtovány
odpisyve výŠi
58 236'00Kč'coŽje
p|ánu)
100%odpisového
MateřskáŠko|a
Nedakoniceve výši127 668'00 Kč(ve výkazuzisku a ztrátyza
obdobÍ1212015
by|yna účtu
551 zaúčtovány
odpisyve výŠi127668'00Kč,coŽ
je 100%odpisového
p|ánu)
Závěreěnýúčet

Návrh závěrečného
hospodaření
účtuvčetnězprávyo výs|edkupřezkoumání
obce Nedakonice
za rok2014by|vyvěšenna úřednídesce obce od 3' 6. 20í5
podoběve stejném
do 19.6. 2015a v elektronické
doloŽenovýpisemz
termínu,
e|ektronické
úřednÍdesky' ZávěrečnýÚčet spo|u se zprávou o výs|edku
přezkoumání
hospodařeníobce
by|schválenzastupitelstvem
obcedne
18.6.2015 usnesenÍm
č.4Nl2015na |V.jednání
Zo, a to bez výhrada byla
přijataopatřeník nápravěchyb a nedostatků
uvedenýchve zprávě.

Bankovnívýpis

V roce2015ÚČtova|a
obecna těchtobankovníchúčtech:
- č.4626721/0100
vedenýu KB (ZBÚ)- zůstatek
činil5 01í 699,83Kě (v HUK
231 0010)a by|ověřenna e|ektronický
výpisč.224,strana1/'1,
- é. 107-9263360287/0í00
- zůstatekčini|12 004
vedenýu KB (spořící
účet)
926,40Kč(v HUK 231 0020)a by|ověřenna e|ektronický
výpisz Účtuč.8,
. ě.3546200104/4300
vedenýu Českomoravské
záruční
a rozvojové
bankya.s.
(BU)- zůstatek
činil785,52Kě (v HUK 231 0015)a by|ověřenna výpisz účtu
č.
12t2015,
. é.94.231372110710
vedenýu Čt'tg(BÚ) - zůstatek
čini|
599451,58Kč(v HUK
2 3 10 0 1 7 a) b y |o v ě ř e nn a v ý p i sz ú č tču. 1 2 z ed n e3 1. 1 2 . 2 0 1 5 ,
- ě. 2006-231372110710
(minus). 1o,ooKč(v HUK
vedenýu Čt'tg- zůstatek
čini|
2310018)a by|ověřenna výpisz Účtuč.1ze dne31. 12.2015.
AU souh|asi|y
SoučtyvŠech
na rozvahusU 231 v ce|kové
výŠi17 616 853'33
Kč.
. č.86-3980360207/0100
vedenýu KB (sociá|ní
fond)- zůstatek
čini|
0'00 Kč (v
HUK 236 0100)a by|ověřene|ektronický
výpisč'12 strana1l1,
. ě.43.560700267/0100
vedenýu KB (ku|turní
fond)- zůstatek
čini|
57 680,28Kč
(v HUK 2360180)a by|ověřenna e|ektronický
výpisč.18 strana1/1.
Součty
zůstatků
obouAU souh|asi|y
na rozvahusU 236v ce|kové
výši57 680,28
Kč.
- Úvěrovýúčetu Českomoravskézáručnía rozvojovébanky _ zůstatekv
|ozvazea v HUK na Účtu451 0100ve výŠi
0'00 Kč ověřenona výpisč,'412015,
pos|ední
sp|átkabylauhrazenadne '18.12.2015ve výŠi
128175'00Kč
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V
Dohoda o hmotné V roce 2015 neby|yuzavřenyŽádnénovédohodyo hmotnéodpovědnosti.
p|atnosti
pracovnice,
odpovědnosti
zůstávají
|et'D|evyjádřenÍ
odpovědné
dohodyz minu|ých
dojedev průběhu
roku2016pouzek aktua|izaci
dohod.

Evidencemajetku Majetekobce Nedakoniceje evidovánV programuKEo4. Drobnýd|ouhodobý
nehmotný
majetekje evidovánna účtu
018 v ceně od 7 000 Kčdo 60 000 Kča
hmotnýmajetekna účtu
ceně od 3 000 Kč
drobnýdlouhodobý
028 při pořizovací
do 40 000 Kč.
Předmětemkontrolybyly zaÚčtované
dle HUK přírŮstkya Úbytky s porovnánÍm
(dátejen lQ,
skutečného
stavu dle inventurního
soupisupodle inventárníchčÍsel
kterése uskutečnily
v roce 2015_ nebyly zjištěny nedostatky.
Úeet otg . Drobnýd|.nehmotnýmajetekve výši79 94,10 Kč (oprávkyv p|né
výšina účtu
ve výŠi
46 064,.10
Kč- jedna|ose o nákup|Č769-1
078).Přírůstek
programy mzdy,majetek,rozpočet
ve výši35 574,00Kč,|Č773-1program
správabytůa nemovitostíve
výši10490'10Kč.
Úeet otg - ostatnídl. nehmotnýmajetekve výŠi596 809,00Kč (oprávkyve
(|Č1 výši358 128,00Kčna účtu
079)- neby|oÚčtováno
o přírŮstku
ani úbytku
500územníp|án).
Úeet ozt - Stavby ve výŠi129 514565,83Kč (oprávkyve výši35 832 794,58Kč
na Účtu081)- přírůstek
ve výši4 626 097,17Kč (jednalose např. |Č787-1
přípojky
vodovodnÍ
Padě|kyve výŠi285775,00Kč,lČ785-,1hydrantve výši16
přípojky2015ve výŠi35 630,00Kě, |Č780-1
690,00Kč,|Č784-1vodovodní
dětskéhřiŠtěu KD ve výŠi613 138,00Kč, |Č47.4 pane|ovávozovka- u|.
NádraŽní
ve výŠi117 101'85Kča dá|edoš|ok převodům
meziana|ytickými
Účty
účtu
021 É 4.20 hřbitov-.inovaceve výši1 093 064,0oKč,|Č5.25sběrnýdvůr
ve výši2 464 698'32 ). Ubytek ve výŠi3 734 743,32 Kč - jedna|ose o výŠe
uvedenépřeřazenímajetku(hřbitov- inovacea sběrnýdvůr)a dá|e o vyřazení
neexistujícího
majetkulČ5-4 štěrkovácesta u|.osvobozenÍ
ve výši57 771,00
Kč,|Č47-7pane|ová
vozovkau|.NádraŽníve
výŠi117 101,85Kč'
Úeetozz. Samostatnémovitévěci ve výŠi
5 045 936,78Kč (oprávkyve výŠi
2
869 447,42Kčna účtu
082) - přírůstekve výŠi45 865,00Kč (edna|ose o lČ
786-1sypačPRONAR ve výši45 865'00Kč')'Ubytek ve výši596 683'24Kě
(jedna|o
se o |Č78-10pod|ahové
desky na sá| ve výŠi43 712,51,a dá|e
převodMŠ:|Č24-14krouhač
bezúp|atný
ze|eniny
ve výŠi48,195,64
Kč,|Č23.14
myčkadvoup|ášt'ová
ve výši 42 817,06 Kč, |Č 22.14 sporák
a čerpad|o
kombinovaný
ve výši83 248,00Kč,|Č21.14pánevvýk|opová
ve výŠi
82 280,00
Kč,|Č20-í4kote|dvoup|ášťový
el. ve výŠi
95 832,00Kč,|Č19.14konvektomat
orangeve výŠi
200 598'03Kč).
Úeet ozg . Drobnýdl. hmotnýmajetekve výŠi
3 359 744,42Kč (oprávkyv p|né
výŠina účtu
ve výši67 376,59Kč fiedna|ose např.o nákup
088)- přírůstek
přík|epová
kávovaru,vysavaČMie|e,stů|kance|ářskýs kontejnery,
vrtačka,
pi|aa da|ší).
|aserové
měřidlo,vysavač,
okruŽní
Ubytekve výši252207'67Ké
(jedna|ose např' o vyřazeníkance|ářské
Žid|e,vysavačRowenta,fotoaparát,
Žebřík,hasícípřístroj2x, kotoučovápi|a,stů|s dřezem jednoduchý3x, stů|s
po|icí2x,
stů|s kříd|ovými
dveřmi,digestořnástěnná2x a da|ší).
Úeetogt . Pozemkyve výŠi
17 884í5o,19Kč- přírůstek
ve výŠi449
850,62Kč
(edna|ose o převodymezi ana|ytickými
úÓtyve výši429 775,88 Kč, nově
provedené
nalezenépozemkyna zák|adědigita|izace
v k.ú.Koste|anynad
Moravouve výši12 777,74Kč_ zařazenodok|adem
č.1512-000578
ze dne 31'
převod ve výŠi7 297,00 Kě zařazenopod |Č 1-408,
12.2015, bezÚp|atný
převoduv|astnického
právak nemovité
do|oŽeno
Sm|ouvou
o bezÚp|atném
věci
ze dne 3.7.2o1s. Úuyter ve výši442 321,89Kč,jedna|ose o převodymezi
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ana|ytickými
účtyve výŠi429 775,88 Kč, a převod pozemkůna zák|adě
digita|izace
obci Koste|any
nad Moravouve výši12 546,01Kč- dok|adÓ. 1512.
000576
z e d n e3 1 .1 2 . 2 0 1 5 .
k
Úeet ogz - Kulturnípředmětyve výši41 483,ooKč - v roce 20'15nedoŠ|o
přírůstku
ani úbytku.
24 074,00Kč- územní
Úeet o+t - Nedokončený
dl. nehmotnýmajetekve výŠi
o|án.
Úeet oqz . Nedokončenýd!' hmotný majetek ve výŠi,1 531 263,85 Kč
(evidovánnapr.ČoV,chodníku silniceč.||t427,
hřiŠtě
beachv.,Padě|ky2 cesta,
p|ocharybníky,
komunikace
dědina||.,odpočinková
ško|ní
hřiště,
varovnýsystém
- rozŠíření
hnízd).
V roce 2015 byly na základě usneseníč. 15-3/Ro/2015wřazeny následujÍci
investicez Účtu042:
-dok|adč.1512-000569
ze dne 31. 12- 2015vyřazení.bytyna Č.p.33 ve výŠi
36 201'80Kč
-dok|ad
č'1512-000570
ze dne3í. 12.2015vyřazení-zdravotní
středisko.
Úeet oog . DluhovécennépapírydrŽenédo sptatnostive výŠi7 094 0oo,oo
KČ- evidováno7 094ks akciíSVAK.
Úeet oog. ostatnídl. finanční
majetekve výšio,oo Kč- V roce 2015 by|
usnesením
č,.6Nl2015schvá|enodprodejakciíZEAS, a.s. za nabídnutou
cenu
- do|oŽen
70 000'00Kč.Vyřazenízevidence
dok|adč.1512-000397
ze dne21.
12. 2015. Do|oŽenoSm|ouvouo koupicennýchpapírů
ze dne 18. 12. 2015
uzavřenámezi obcí Nedakonicea Zeas Nedakonice,
a's. Sjednanáby|akupní
cena Ve výŠi
70 000'00Kč.Do|oŽen
by|Předávacíprotoko|
ze dne 22- 12-2015
(specifikace
protoko|u).
na předáníakcií
číseI
uvedenav předávacím
Úeet zot - Pokladna ve výŠi45 789,oo Kč - do|oŽenoprovedenífyzické
p|atide|.
inventury,
včetně
výčetky
Úeet l32 _ ZboŽína sk|aděve výŠi30 8oo,8oKč- jedna|ose o knihuo obci
Nedakonice.
Úeet goz . Jiný drobnýdl. hmotnýmajetekve výši235 584,64Kč- drobnýd|.
hmotnýmajetekevidovaný
do 3 tis.KČ.
Úeetgos - Vyřazenépohledávkyve výši4 500,00Kč- odpispohledávky
Úeet gog - ostatní majetek ve výŠi14 92o 997,22Kč - majetekpředán do
správyPo
přírůstky
VeŠkeré
a úbytky
majetkuby|ydo|oŽeny
dok|adyo zařazenía vyřazení
majetkuobce.
Obecevidujemajetekv programu
KEO-W.
Evidence
pohledávek

obec Nedakoniceevidovalak 31. 12.2015 následující
druhypohledávek..
Dlouhodobépohledávkyobecneevidova|a.
Krátkodobépohledávkyve výŠi
1 36í 407'00Kě na účtech:
311 odběrate|é
ve výši205 683'26 Kč - stočné,
vodné+vodoměry,
nájemné,
h|áŠení
rozh|asu,nájem hroby.D|e HUK za 1212015by|a provedenatvorba
po|oŽky
opravné
na účtu
194.
poskytnuté
314 - Krátkodobé
zá|ohyve výŠi584766,57KČ,jedna|ose o zá|ohy
6
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za e|.energiia p|ynč|eněno
d|eAÚ.
z h|avní
ve výŠi16 919'50Kč- (znečišt'ování
315 - Jinépoh|edávky
Činnosti
ovzduŠí
2 500'-Kč'poh|edávky
odpadyza roky2010až2015ve výši6 750'-Kě'
nebytovéprostory7 669'50 Kč)D|e HUK za 1212015by|a provedenatvorba
poloŽkyna účtu
opravné
192.
388- DohadnéÚčtyaktivníve výŠi554 037,67Kč- byty
Stavy poh|edávek
na stavyv HUK a rozvazesestavené
za
by|yodsouh|aseny
období1212015.
poplatkyna zák|adě
Evidencepop|atkůobec Nedakonicev kontro|ovaném
místní
obdobívybíra|a
před|oŽené
ozv č. 1|2015,Účinné
od 1. ,1.2015. Kontrola upozorňuie.Že
předloŽenáoZV č. 1/20í5.bvla pouze dodatkemk oZV č. 3/2012.nikoliv
novou OZV.
obec na zák|aděvýšeuvedené
V roce2015 (čl.27)vybíra|a
místní
oZV p|atné
pop|atky.
Pop|atekza prvníhopsa čini|80'00 Kč/rok'za druhéhoa kaŽdého
psa téhoŽdrŽitelečiniIpop|atek
rovněŽ80'00 Kč.Pop|atkyza domovní
da|šího
odpadčini|
500'00Kč/rok
na osobu.Vyh|áŠka
informace
obsahovalapodrobnějŠí
k osvobození
a ú|evám
z pop|atků'
obec evidujemístnípoplatky(za odpadyi psy) ručněv tzv' ,,Sborníku..,
která
obsahuječís|opopisnéa jménodrŽitelepsa, datum úhradya ce|kovou
zap|acenou
částkuv danémroce.
V roce2015byloobČany
uhrazenona pop|atku
ze psů20 620,00Kč,d|evýkazu
Fin 2-12 M po|.1341za rok 2015.D|eana|ytického
Účtu606 0302 a HUK za
1212015
by|avýŠe21 120,00Kč (obratstranyDAL účtu
315.0001ve výši20
880'00Kč)'
Za odpadyby|oobčanyuhrazenoce|kem772 500,00Kč,d|evýkazuFin 2-12 M
po|.'1340za rok 2015 d|eana|ytického
účtu
606 0301 a HUK za 1212015
by|a
výŠe
765020'00Kč(obratstranyDAL účtu
ve výŠi
3.15.0003
772500'00Kč).
Kontrolouvazby na předpis pohledávkybylo zjištěno:
pop|atek
za psy - MD 3'150001/D 606 0302 by|yúčtovány
částkyd|e HUK za
1212015
ve výšiMD 20 880/D21 120,rozdí|vevýŠi240'00
Kčjsoud|evyjádření
pracovnice
odpovědné
zaplacené
nedop|atky
minu|ých
|et
pop|atek
za odpadyMD 315 003/D606 030í by|yÚčtovány
částkyd|e HUK za
1212015ve výši MD 766 020lD 765 020, rozdí|ve výŠi.1 000'00 Kč je d|e
pracovnice
vyjádření
odpovědné
zap|acený
nedop|atek
minu|ých
|et'
Evidence závazktl

obec Nedakoniceevidovalak 31. 12.2015 následující
závazky:
Dlouhodobézávazkyobecneevidova|a.
Krátkodobézávazky ve výŠi
í 466 235'05Kě na Účtech:
'173887'00KČ
321- Dodavate|é
ve výŠi
324 - Krátkodobépřijatézá|ohy ve výŠi554 037,67 Kč - zá|ohy na s|uŽby
spojenés byty
331- Zaměstnanci
ve výši255365'00Kč
336- Sociá|nízabezpeěeníve
výŠi
87 293'00Kč
337_ZdravotnÍpojištěníve
výŠi42
168'00Kč
342- Jinépřímé
daněve výši30961'00Kč- daňzá|ohová
343- Daňz přidané
hodnotyve výŠi49
878'00Kč
349_ Závazkyk vybraným
místním
v|ádním
institucím
ve výši1 300'00Kč
pasivní
389- Dohadné
účty
ve výši652 843'48Kč- dohade|.energiea p|ynu.
Stavy závazkůby|yodsouh|aseny
na stavy v HUK a rozvazesestavenéza
12|2015'
obdobÍ
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Faktura

Přijatéfaktury
Ke kontro|e
šanons přijatými
fakturamič.v KDF 1.112.Faktury
byl před|oŽen
předpisem
závazku a účtováním
úhrady
|ikvidačními
lístky
s
by|y opatřeny
a h|avní
faktury.By|y opatřenypodpisypříkazceoperace,správce rozpoČtu
účetní.
zaúčtování
sk|adbyu fakturKDF č.1 - 50.
By|aprovedena
kontrola
a rozpočtové
nedostatky.
Neby|yzjiŠtěny

Hlavníkniha

ze dne 7. 3.
Hlavníkniha by|asestavenaV programu
KEO-Wza období1212015
ana|ytických
Účtů'by|a
2016 a obsahova|aobraty a zůstatkyjednot|ivých
č.563/1991
sestavenav souladus ustanovením
$ 13' odst.2 zák. o Účetnictví
sb., v p|atnémznění. KonečnézůstatkysyntetickýchÚčtůodpovída|y
zůstatkům
v rozvazesestavené
za období1212015.

Kniha došlých
faktur

Kniha došlýchfakturby|azpracovánav programuKEO-W dne 15. '1.2016 se
(čís|o
faktury,
vŠeminá|eŽitostmi
d|e ustanovení
$ 13 zákona o úČetnictví
|Čododavate|e,
text,datumpřijetífaktury,
variabi|ní
symbo|,názevdodavatele,
datumsp|atnosti,
datumÚhrady,fakturovanou
částku,výŠiuhrazenéčástkya
případnýnedop|atek
faktury).
Do 31. 12.2015 by|ozaevidovánocelkem454
- 15.001-00454).
dodavate|ských
faktur(č.15-001-00001

Kniha odeslaných
faktur

Kniha odeslanýchfakturbylazpracovánav programuKEO-W dne 15. 1-2016
(čÍs|o
a obsahova|apředepsanéná|eŽitosti
faktury,název odběrate|e,|Čo,text
fakturovanou
fakturace,
datumvystavení,
datumsp|atnosti,
datumúhrady
částku,
případně
uhrazenou
částku,
nedop|atek).
Do 31' 12.2015vystavi|a
obecce|kem
- 15-002.00098).
98 faktur(podč.15-002-00001

odměňováni
ělenů
zastupitelstva

Ke kontro|e
listyÓ|enů
zastupite|stva
by|ypřed|oŽeny
mzdové
obceza rok2015.
v|ádyč'
Uvolněnému
starostoviby|aodměnastanovenav sou|adus nařízení
45912013
v|ádyč.5212015
sb.
Sb. (do31. 3. 2015)a v sou|adu
s nařízením
ostatnÍm
neuvo|něným
zastupite|ům
obce (vč.místostarosty)
by|avýŠeměsíční
odměnyza výkonfunkcestanovenana ustavujícím
zasedánízastupite|stva
obce
dne7. 11'2014a nepřesáh|a
max.výšistanovenou
v nařízenív|ády
č,.45912013
Sb. (do31. 3. 2015)a v nařízení
v|ádyč.52|2015Sb. (od 1' 4. 2015).
Býva|ému
V roce
starostovi
by|yvyp|aceny
4 odměny(2 odměnyby|yvyp|aceny
2014)při skončení
funkce.
Ve výkazuFin2-12Mza období1212015
by|yd|eodPa 6112 po|.5023odměny
č|enů
zastupite|stev
obcía krajůvyp|acenyodměnyve výši1 175 283'00 Kč
(ce|kemve schvá|eném
rozpočtu
rozpočtováno
í '190000'00Kč,v upraveném
rozpoČtu
ve výŠi
1 225000'00Kč).

Pokladnídoklad

V roce2015bylovystaveno
ce|kem2 607 pok|adních
dok|adů.
Formá|níavěcná
správnost by|a na všech dok|adech potvrzena podpisovými záznamy
odpovědných
osob.
Pokladnídoklady obce Nedakonicejsou vedenyv šanonechsouběŽněpro
př|jmyi výdajea jsoučís|ovány
chrono|ogicky
od počátku
Účetního
obdobíjednou
prostředků
číse|nou
řadou.Příjmya výdajefinančních
v hotovostiby|ydo|oŽeny
přÍjmovými
pok|adními
a výdajovými
dok|adyvyhotovovanými
ručně.Příjmyby|y
pok|adnídok|ady
vybírány
na předtištěné
a opatřenyčís|em
v pok|adním
deníku'
je
případuna přís|uŠné
KonkrétnÍ
zaúčtovánÍ
účetního
Účty,paragrafa po|oŽku
uvedenov ''Protoko|u
o zaÚčtováni'',
kteý je vyhotovován
vŽdyke konciměsíce.
Účetnizápisyby|yprováděnypřeh|edně
a způsobem
zaruČující
trva|ost
Účetních
je zřejmé,Že by|aprovedenafinanční
dok|adů'
Z dok|adů
kontro|ave smys|u
zákonač.32012001
Sb., o finančnÍ
kontro|e.
přes pokladnuby|ydo|oŽenyprvotními
Výdajeprop|ácené
dok|ady(paragony,
prodejkamiza hotové,cestovnímipťíkazyapod.). Příjmy by|y do|oŽeny
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čís|ovanými
stvrzen
kami.
. 15-701-01479
řady dokladů.15-701-01293
By|a provedenakontro|ačíse|né
(částměsícečervna)
včetněsprávnostipřiřazení
a 15-701.2404_ 15-701-2607,
rozpočtové
sk|adby.
Ziištění:
-VPD č.1667ze dne 30. 6. 2015- podloŽený
příkazemna s|uŽební
Cestovním
Že schválenía povo|ení
cestypodepsa|
cestustarostyobce.Kontro|aupozorňuje,
starosta sám sobě. Kontro|adoporučuiepodepisovatcestovnípříkazy pro
obce. Dále neby|a do|oŽenakopie stvrzenek od
starostu místostarostou
parkovného,
kteréby|yna termopapÍru,
kontro|aupozorňujena zaiištěnÍ
ieiich
trualostidle ustanovenÍ5 8 odst. 6 zákona 563/1991Sb.. ve znění pozděiších
předpisů'
-VPD Č.1668ze dne 30.6.2015_ pod|oŽený
příkazem
na s|uŽební
CestovnÍm
cesty zaměstnanceobce. Kontro|aupozorňujena cestovnímpříkazeneby|y
a neby|otak moŽnézjistit'zda-|izaměstnanci
uvedenyčasyodjezdů
a příjezdů,
iVPD č.1656ze dne30' 6.2015,VPD č.16,13
nevznik|
nárokna stravné.
TotéŽ
z e d n e2 4 . 6 . 2 0 1 5 .
Pokladníkniha
(deník)

Příloha rozvahy

Rozvaha

Pok|adní
KEO-W.Počáteční
stav k 1.1.2015
deníkby|zpracovánprogramem
(261.0020)
čini|0,00 Kč- u hospodářské
činnosti
a 5 714,00Kč- u h|avní
(261.0100).
HUK
činnosti
Zůstatek
hotovosti
k 31. 12-2015v pok|adním
deníku,
za 1212015
a rozvazeza 1212015
by|ve výŠi:
H|avní
činnost
45 789,00Kč- AÚ 261.0,100
Hospodářskáčinnost
0,00Kč_ ^Ú 261.0020
Neby|zjiŠtěn
rozdí|.
..Příloha..
Kontro|eby|apřed|oŽena
sestavenaza období12|2015V programu
KEO-W ze dne 7. 3' 2016.V částiA. 3. by|yuvedenyinformaceo pouŽitých
Účetních
metodách.
V částiA. 4. byl zůstatek
na Účtu902 ''Jinýdrobnýd|ouhodobý
hmotnýmajetek.,
poh|edávky..
ve výši235 584,64Kč,na účtu
ve výŠi4 500'00 Kč'
905 ,,Vyřazené
na účtu
majetek..
ve výŠi14 920 997,22Kč'V částiG' by|ystavby
909 ,,ostatní
č|eněny
druhů
typů.
d|ejednot|ivých
a v částiH. pozemkyd|ejednot|ivých
..Rozvaha.,sestavena
Ke kontro|e
by|apřed|oŽena
za období1212015
V programuKEO.W ze dne 7.3.2016. Aktiva ve výši141 757 39.1'62Kč
DoŠ|o
odpovídalapasivům.Stá|áaktivaby|ave výši165 171971,17Kě (brutto).
ke korekcistáIýchaktiv o 42 500058'52Kčna účtu
018' 019' 021'022 a 028.
Výsledekhospodařeníroku2014bvl upravenopravnÝmidokladvna základě
Sděleníč.4/2015
Starostvobceze dne 2. 6.2015.
.dok|adem
č.1412-000542
ze dne 31. 12.2014by|oúčtováno
MD 231.001O/DAL
649'0300v zápornévýši474 941'-Kča MD 23í.001O/DAL
378.0400v k|adné
výŠi 474 941,00 Kč. Tímto opravným dokladem došlo ke snížení
hospodářskéhovýsledkuv hlavníěinnostiza rok 2014a to na částku5 607
527,67Ré.
-dok|ademÓ. 1412-000543
ze dne 30' 12. 2014 by|oúčtováno
MD 388/602(na
jednot|ivé
ana|ytické
výši5240í6'98 Kč.Tímtodok|ademdošlo
Účty)v ce|kové
ke sníŽeníztráty v hospodářskéěinnostiza rok 2014a to na ztrátu ve výši 89
872.03Kě.
Hospodářský výs|edek(v součtuza h|avnía hospodářskoučinnost)
za rok
2014by|tedyve výši5 992 596'64Kě.
Převod hospodářského
výs|edkuza rok 2014 by| převeden na účet432.0314
(hlavníČinnost)
v sou|adus $ 28 odst. 2
a 432.0014(hospodářskáčinnost)
vyh|áŠky
znění.Úeet agz by|anaIytickyrozčteněn
ě. 410t2009
Sb., v p|atném
jednot|ivých
d|ezůstatku
|et'
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Účtov1irozvrh

rozvrhplatnýpro rok 2015 by|sestavenV programuKEO-W (dne8. 2.
Učtový
2016)a obsahovaI
názvyjednot|ivých
Účtů.
ana|ytických
a syntetických

,.Výkazpro hodnoceníplněnírozpočtuFlN 2.12 M..
Výkaz pro
Ke kontroleby|před|oŽen
plněni sestavenýk 1212015
hodnocení
V programu
KEo-W ze dne 29. 1. 2015.
rozpoětu
Kontro|ouvýkazu bylo zjiŠtěno,Že skutečnéce|kové př'jmy obce po
konsolidaci (konso|idacepříjmůve výŠi9 525 346'95 Kč - převody z
rozpočtových
Účtů,převodna spořÍcÍ
Účet)čini|y19 337 030'59 Kě' Z toho
příjmyve výši 557 993'94
daňovépříjmyve výŠi17 316 830'65Kč,nedaňové
příjmyve výŠi
Kč,přijaté
ve
výŠi
10
Kč
kapitá|ové
0'00 Kč.
transfery
987552'95 a
Příjmybylyp|něny
na 106,13%.
výdajůve výši
Skutečné
ce|kovévýdaje obce po konsolidaci (konso|idace
9 525 346'95 KČ)čini|y11 297 773,63 Kč,.z toho běŽnévýdaje ve výŠi
19 880 829,73Kča kapitá|ové
výdajeve výŠi
942290,85Kč.Výdajeby|yp|něny
na 78,04o/o,
Předmětemkontro|y
kapitá|ové
výdaje:
bylynás|edující
-s2212 po|.6121ve výši99171'85
Kč(projekty
na chodníky)
- $ 2219po|.612íve výŠi
32265,00Kč(pro1ekt
siInice''dědina..)
- s 3421po|.6121ve výŠi593
415'00Kč(dětské
hřiŠtě
KD' dětské
hřištěu Školy)
- s 5212pol6122 ve výši'136000'00Kč(rozŠíření
hnízdna rozh|as)
- s 6171 po|.6,111ve výŠi35 574,00Kč (nákupprogramů
KEo na mzdy,
majetek,
rozpočet
fakturou
na webua KEo-X Evidencesm|uv,do|oŽeno
č.z KDF
32 ze dne28. 1.2015)
- s 617ípol6122ve výŠi45
na sů|a kamínky)
865'00Kč(rozmetad|o
Do 31. 12.2015skončilo
hospodařeníobce s k|adným
sa|dempříjmů
a výdajů
po konso|idaci
ve výŠi
8 039256'96Kč.
S a | d op ř í j maův ý d a j p
ůo k o n s o l i d a c i . . ' . . . . . . . ' . ' . .0. 3
. .9.2. .5. 6. .'.986K č
+ poČ.
stavúčtů
k 1. 1.2015
10707928'88Kč
- sp|átkyÚvěru(po|.8124).
- 512700'00Kč
- hosp.činnost
- 559 952'23Kč
(po|.8901).
= s t a v ú ě t Ůk 3 1 . 1 2 . 2 0 1 5 . . . . . . . . ' . . .1. .7. .6' .7.4 5 3 3 ' 6 1K č o d p o v í d as o| u č t u
zůstatku
na úČtu
231a236v rozvazea h|avníknizeza
období1212015.
obec Nedakonice
měla rozpoětované
finančniprostředkyna $ 5212''ochrana
''nákup
jinde nezařazený,,vsou|adus $ 25
po|.5139
obyvate|stva''
materiá|u
zákonač-24012000
Sb.,o krizovém
řízení,
v p|atném
zněnÍ'
Kontro|ouvýkazuFin 2-12 M za 1212015bvlo ziištěno.Že došlo k překročení
závazného ukazatele (jako závazný ukazate|by| schvá|en odPa _ viz.
schvá|ený
rozpočet)
na straněvýdaiů:
-s 2229 - skutečnost
ve výŠi6 207,00Kč' UR (upravanýrozpočet)
ve výŠi6
000'00Kč
.s 3111 - skutečnost
ve výŠi
780345'00'UR ve výŠi
735768'00Kč
.s 6399- skutečnost
ve výŠi
686090'00Kč'UR ve výŠi
30 000'00Kč
Došlotak k porušení
ustanovení
s 22a odst. 1 písm.e) zák. č.250/2000Sb..
pravidlechv p|atném
o rozpočtových
znění.
Dá|e kontrolaupozorňuje,
na skutečnost,
Že na straněpříjmů
na po|.1122 by|
proúčtován
příjemdaně z příjmů
právnických
osob za obce ve výŠi
686 090'00
KČ,ktenýrozpočtovánvůbec.
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Výkazzisku a
ztráty

Kontro|eby| před|oŽen..Výkaz zisku a ztráty,, sestaven k 31. 12. 2015 v
programu
KEO.Wze dne7- 3.2016.obec Nedakonice
vykazujehospodářskou
činnost.
Hlavníčinnost:
Nák|adyz h|avnÍ
činnosti
ve výši11 378 546,32Kč,výnosyz h|.činnosti
ve výŠi
18 844 385'14 Kč a výs|edekhospodaření
běŽnéhoúČetního
obdobíza h|.
činnost
ve výši7465 838'82Kě.
Hospodářskáčinnost:
Nák|adyz hospodářské
činnosti
ve výši4 005 010'43Kč,výnosyz hosp.činnosti
ve výŠi3 682 891'69Kča výs|edekhospodaření
běŽného
ÚČetního
obdobíza
hosp'činnostztráta
ve výŠi
322118,74Ké.
ve
Součetvýsledku hospodařeniza h|. a hosp. činnostza období12120,|5
výŠi
7 143 720,08Kč odpovÍda|
výs|edku
V rozvazev
hospodaření
vykázanému
částipasivčástC. |||.1.za období1212015.
Kontro|aopět uoozorňuie.
Že hospodářská činnostie iiŽ několikátýrok ve
ztrátě. Je|ikoŽobec disponuieveřejnýmmajetkema nak|ádá s veřejnými
prostředky.
musíbýthospodaření
obceeÍektivní.
Byla provedenakontrolavazby zaÚčtovánívýnosovýchÚčtťlz daní a poplatkŮ
(Účet 605, 681, 682' 684, 686 a 688) s jednotlivýmipřÍjmovýmipoloŽkami
výkazuFlN 2-12 M, nebylzjištěnrozdíl.
ÚčetnÍho

Rozvaha
zílzených
příspěvkových
organizací

Kontro|eby|y předIoŽeny,'Rozvahy''zřizených příspěvkovýchorganizace
sestavené
k 31.12.2015v programu
CompexZ|ín.
1. Mateňskéškola Nedakonice- aktiva netto ve výši 7 241 780'55 Kč
odpovída|apasivům.Stá|á aktiva(brutto)ve výši8 662 600'63 Kč' DoŠloke
korekcistá|ýchaktivo 2 316 712,78 Kčna Účtech018,021, 022 a 028' Zůstatek
běŽnéhoúětu(SU 241) čini|663 612'75 Kča zůstatekúětuFKSP (SU 243)
čini|
2 305'95KČ.V ''Pří|oze,'v
částiF. by|uvedenFond ku|turních
a sociá|ních
potřeb,Fond rezervnía |nvestičnÍ
fond u fondůby| s|edovánpoěáteěnístav
fondu,tvorbafondu,čerpání
fondua koneČný
stavfondu.
2. Zák|adní škola Nedakonice - aktiva netto ve výši 6 110 820,70 Kč
odpovída|apasivům.Stá|á aktiva(brutto)ve výŠi8 938 342'64 Kč.DoŠ|o
ke
korekcistá|ýchaktivo 3 697 975'64Kčna úětech018' 021,022a 028.Zůstatek
běŽnéhoúčtu(SU 241) čini|578 144,70Kč a zůstatekúčtuFKSP (sU 243)
.17304'00Kč'V',Pří|oze.'v
čini|
částiF. by|uvedenFondku|turních
a sociálních
potřeb,Fond rezervnía |nvestiČní
fond u fondůbyl s|edovánpočáteční
stav
fondu,tvorbafondu,čerpání
fondua konečný
stavfondu.

Výkazzisku a
ztráty zřizených
příspěvkových
organizací

..Výkazyzisku a ztráty,,zřízenýchpříspěvkových
Ke kontro|eby|ypřed|oŽeny
organizací
sestavených
k 31.12-2015sestavený
v programu
CompexZ|ín.
.t.MateřskáškolaNedakonice(dálejen MŠ)vykazujehospodářskoučinnost.
Nák|adyz h|avní
činnosti
ve výši4 081 617,62Kč,výnosyzh|. činnosti
ve výši
4 223 633,00Kča výs|edek
hospodaření
běŽného
účetního
obdobíza h|'Činnost
,1420.15'38
ve výŠi
Kč.
Nák|adyz hospodářské
činnosti
ve výŠi419 724,01Kč,výnosyz hosp'činnosti
ve výši439 668'00 Kč a výs|edekhospodaření
běŽnéhoúčetního
obdobíza
hosp.činnost
ve výŠi
19 943'99Kč.
Součetvýs|edkuhospodařenÍ
za h|avnía hospodářskoučinnostve výši
16í 959'37Kě odpovídalvýsledkuhospodařeníběŽnéhoúčetního
obdobív
rozvazeza období1212015.
Na ÚČtu
672 ..Výnosyvybranýchmístních
vládníchinstitucíz transferů..
by|o
zaúčtováno
ce|kem3 483 961'00Kč.
Na účtu
601..Výnosyz prodejevlastníchvýrobků..by|ozaÚčtováno527 222,00
- jedna|ose o stravné
Kčv h|avní
činnosti
ŽákůMŠa ZŠa zaměstnanců
MŠ
Na úČtu
609 ,,Jinévýnosyz vlastníchvýkonů..
by|ozaÚčtováno
125550'00Kě
ll
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- jedna|ose o Ško|né
dětíMŠ
v h|avní
činnosti
Na Účtu602 ,,Výnosy z prodeje sluŽeb.. by|ozaÚčtováno439 668'00 Kč v
- jedna|ose o stravné
ZŠ
a zaměstnanců
cizíchstrávníků
hospodářské
činňosti
2 0í8 185'00 Kč vh|avní
nák|ady..by|o zaúčtováno
Na účtu521..Mzdové
činnosti
činnosti
a í25 450'00Kě v hospodářské
ěinnost.
hospodářskou
2.Zák|adniškotaNedakonice(dálejen ZŠ)nevykazuje
Nák|adyve výši5 006 573,81Kč,výnosyve výŠi5 092 056'00Kča výs|edek
v rozvaze
výs|edkuhospodaření
ve výŠi
hospodaření
85 482'19Kč - odpovída|
sestavené
za období1212015.
Na účtu
672 ..Výnosyvybranýchmístníchvládníchinstitucíz transferů..by|o
zaÚČtováno
ce|kem4 784500'00Kě'
ce|kem2734 302,00Ké.
Na účtu
521 '.Mzdovénáklady..by|ozaúčtováno
uzavřenéV roce 2015_
7 dohodo pracovníčinnosti
Ke kontro|ebylopřed|oŽeno
Dohody o
rok 2015),sluŽbav
pracovníčinnosti týka|yse půjčování
a evidenceknih(uzavřenána ka|endářní

jednotcesborudobrovo|ných
práce ve sboru
hasičů
obce (na dobu neurčitou),
proobčanské
zá|eŽitosti,
zaměstnanec,místovýkonu
Ve smlouváchby| vŽdy uvedenzaměstnavate|,
práce,max.rozsahhodinměsíčně,
odměna,datumuzavřenísm|ouvya podpisy
oboustran.
výkazyvykonanépráce- ke kontro|ebyly
Ke smlouvámby|yevidoványměsíční
pracovníky
srovnání
os. č.53,254,by|oprovedeno
vybránysm|ouvyuzavřené
s
s výkazypráce- neby|yzjištěnyrozdí|y

Dohody o
provedenípráce

Ke kontro|eby|y před|oŽenydohody o provedenípráce uzavřenéV roce
vzoru nájemní
2015'By|ojich uzavřenoce|kem13. Týka|yse např.zpracování
práce na KD, údrŽbaveřejnéze|eněa
sm|ouvypro pronájembytů,sto|ářské
prostranství,
kroniky'
''
ma|ování
zaměstnanec,
doba,na kterouse
Ve sm|ouvách
by|vŽdyuvedenzaměstnavate|,
výkazu'
Úkolua odměnad|e měsíčního
dohodauzavírá,vymezenípracovnÍho
datumuzavření
dohodya podpisyoboustran.
práce'
výkazyvykonané
Ke sm|ouvám
by|yevidoványměsíční
s pracovníkem
os. č.249,251,256
Ke kontro|e
by|yvybrány3 dohodyuzavřené
- by|oprovedenosrovnáníse mzdovými|istya výkazypráce _ neby|yzjiŠtěny
rozdí|y.

Smlouvya další
materiályk
poskytnutým
dotacím
účelovým

sm|ouvyo poskytnutí
obec Nedakonice
uzavřelav roce2015dvě veřejnoprávnÍ
pravid|ech,
v
neinvestičních
dotacídle zákona Ó. 25012000Sb., o rozpočtových
platném
znění:
é,.,|120,|5
uzavřená s MuŽským pěveckým sborem Nedakonice občanské
zpívání
organizaceMikulášského
sdruŽeníve výši10 000,00Kč na zajištění
d n e1 3 .1 2 . 2 0 1 5
- dne7' 11.2015byladoručena
Žádostdne30. 11.2015
- termínprovyúČtování
dotaceby|stanoven
dotace
oznámení
o vrácení
wsdo29.12'2015- dne29. 1,2016by|odoručeno
- poskytnutí
Radouobcedne30. í 1' 2015
dotaceschvá|eno
ě. 212015uzavřenás TJ Sokol Nedakoniceve výši50 000'00 Kč na pořízení
nářadía dresů,p|atbyza dodávkyel. energie,p|ynu,vody,nákup
sportovního
k údrŽběsportoviŠť,
čisticíprostředky'
PHM pro v|astnítechnikuvyuŽívanou
p|atbydopravciza přepravudo a z místazápasu
- schvá|eno
zastupite|stvem
obcedne3. 12.2015
- termínpro vyÚčtování
dotaceby| stanovenodo 22. 12. 2015 _ vyÚčtování
za zá|ohyna energie
2 fakturami
dne '15.12.2015- do|oŽeno
do|oŽeno
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poskytnuté
Kontro|a
upozorňuie.
Že vyúčtování
dotacena zák|aděveřejnoprávní
smlouvyč. 1/2015by|opřed|oŽeno
aŽ 29. 1.2016. přestoŽebyl termínpro
před|oŽenístanoven
do 29. 12.2015'
Smlouvya další Předmětemkontro|y
bylynás|edující
transfery,
kterépřija|aobecV roce2015:
- po/'4112ve výši437 700,00Kčna zajištění
materiályk
výkonust. správy
přijatýmúče|ovým- ve schvá|eném
je rozpočtovaná
rozpočtu
částka437 70o,ooKč(p|nění
na 1O0

dotacím

o/o\

- po|.41í6ve výši357616'00Kč
. ve schvá|eném
rozpočtu
ve výši0'00 Kč,v upraveném
rozpočtu
ve výŠi357
616.00Kč
Uz 13234ve výŠi24 000,00Kč dop|atekmezdza veřejněprospěŠné
práceza
prosinec
2014
Uz 33 058 ve výši 333 616,00 Kč _ průtokovádotace pro ZŠ z rozpočtu
Ministerstvaškolství,mládeŽea tělovýchovy na reallzaci projektu v rámci
programuVzdě!ávánípro konkurenceschopnost
operačního
- výdajena odPa 3117po|.5336ve výŠi
333616,00Kč
.po|.4122ve výši181000'00Kč
. ve schváleném
rozpočtu
ve výŠi170000,00Kč,v upraveném
rozpočtu
ve výŠi
1 8 10 0 0 ' 0 0K č
Uz 14004 ve výšií70 000,00 Ké z rozpočtu
Z|ínskéhokraje na výdaje na
zabezpečeníakceschopnosti jednotky SDH příiemce zřízenéd|e zákona č.
133/1985
Sb.,o požární
ochraně've zněnípozdějŠích
předpisů.
Dne 19' 5.2015 by|auzavřenasm|ouvao poskytnutí
úče|ové
neinvestiční
dotace

slKHa přiznána
neinvestičn
í dotacev ce|kové
t:í: t,,i?:::.l201
íi,=l^':
120000'.Kčurčená
na neinvestiční
opravyzásahovépoŽárnÍ
technikya věcných

prostředkůpoŽárníochrany,přípravuna technicképroh|ídky
techniky,revize
věcnýchprostředků
jednotky,kteréje majetkem
a neinvestiční
věcnévybavení
jednotku,ostatníprovoznívýdaje pro udrŽeníakceschopnosti
obce zřizujÍcí
jednotky (podíl příjemcena zabezpečeníakceschopnostijednotky z jeho
rozpočtu
činímin.20%ce|kové
částkyúče|ové
neinvestičnídotace)
50 000'- Kč určenána mzdovévýdajea zákonnéa sociá|nípojiŠtění
č|enům
vykonávajícím
s|uŽbuv jednotceSDH (podí|
příjemce
na mzdovém
a zákonném
pojiŠtění
a sociá|ním
č|enů
činímin. 10%ce|kové
částkyÚče|ové
neinvestiční
dotace)
V č|'||.Sm|ouvyby|auvedenasp|atnost
a to 85 000,-Kčdo 30 dnůpo nabytí
jčinnosti
sm|ouvy
a 85 000,-Kčdo 3í. 7. 2015.VyÚčtování
před|oŽí
přÍjemce
do
r0.1.2016.
Přijetídotaceschvá|i|ozastupite|stvo
obce na svémjednánídne 14 5' 2015
usnesením
č,.3N12015.
Úz l+ 004vevýŠi11 ooo,0oKéz rozpočtuZlínského
kraje na výdajespojenés
jednotkySDH na zák|aděsm|ouvyo poskytnutí
činností
úče|ové
neinvestiční

5iinÍJ[.j""::iÍffi
""á"'.."'J,"Tg[:"'?':1ŤL,1,u,,.,
ce|kové
běŽnévýdajena
odPa 5512by|yve výši576 191,23Kč
. po|.4216ve výši390890'00Kě
rozpočtu
ve výši0'00Kč,v upraveném
rozpočtu
390890,00Kě
've schvá|eném
Uz 17 928 z rozpočtuMinisterstva pro místnírozvoj na rea|izaciprojektu
,,obec potěšívelice, rozveselenéNedakonice,, na zák|adě Rozhodnutío
poskytnutí
dotaceč.117D8.15003550
ze dne 19.8' 2015

;ff:83?..::.,:""ť:j:í:!tlxf
:ffi#lffiil"J:T5lůJ#''T"i,''J-"-výŠ
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. po|.4222ve výši95 000'00Kě
- ve schvá|enémrozpočtuve výŠi0'00 Kč' v upravenémrozpočtuve výŠi
95 000'00Kč
Uz 00 020 z rozpočtuZlínskéhokraje na vybudování vyrozumívacíhoa
varovacíhosystému na zák|adě uzavřenéSmlouvy o poskytnutíúče|ové
investiční
dotacez rozpoětu
Z|ínského
krajeě. Dl167l2015lKH
ze dne 13.4. 2015
. přijetí
dotaceschvá|eno
Radouobcedne 30.3.20,15usnesením
č.7l14-18
a
by|ozaneseno do výkazu Fin 2-12M rozpočtovým
opatřeníč. 1 schvá|eného
zastupitelstvem
obcedne4. 3.2015
- výdajeby|yrea|izovány
na odPa 5212 ve výši136 000'00 Kč - do|oŽeno
fakturouč.v KDF 355 od PWS p|uss.r. o. Ve výŠi136 000'00Kčza dop|nění
- zapojení3 jednotekrozh|asuna Vo obce Nedakonice
varovného
systému
Smlouvyo
převodu majetku
(koupě'prodej,
směna,převod)

Smlouvyo
věcných
břemenech

popsánoo smlouvěv boděevidence
Prodejakcií,evidovaných
na účtu
069'b|íŽe
majetku.
převoduvlastnickéhopráva k nemovitévěci ze dne
Smlouvao bezúplatném
.
3, 7. 2015 uzavřenámezi obcí Nedakonice(nabyvate|)
a Českourepublikou
(převodce).
Úřad pro zastupování
ve
věcech
státu
majetkových
D|eč|.|.smtouvy
se jedna|oo převodpozemkup.Č.566/6- ostatníp|ocha.Dle před|oŽeného
vyrozumění
o provedeném
vk|adudo katastrunemovitosti
by|yprávníÚčinky
zápisuke dni 10.7.2015'zápis proveden
dne 4. 8- 2015.By|před|oŽen
Účetní
dok|adč' 1508-000243
ze dne24.8.2015. Převodschvá|enna jednáníZo dne
18.6. 2015usnesením
č.4Nl15.

obec Nedakonice
uzavře|adne 21. 5.2015sm|ouvuo zřízení
věcnéhobřemene
č':0T-0143300294841001
s E.oN Distribuce.
a.s.
je zřízení
Předmětemsm|ouvy
a vymezení
věcnéhobřemenepod|e$ 25
odst.4 energetického
zákonaosobnís|uŽebnostienergetického
vedeníd|etohoto
zákonana pozemkuparc.č.3032113,3032114
v katastrá|ním
ÚzemíNedakonice
( L V č 1' ) '
oprávněný je v|astníkem
a provozovate|em
distribuční
soustavy- stavby
- úče|em
je
pod názvem,,Nedakonice,
rea|izované
smyčkaNN' Fryšták..
sm|ouvy
umístění
distribuční
soustavy- kabe|NN.
Náhradaza zřízení
věcnéhobřemeneby|asjednánave výši500'-Kč.
By|odo|oŽeno
Vyrozumění
o provedeném
vk|adudo katastrunemovitostí
ve věci
sp.Zn.V-510612015-7
11.
obec Nedakonice
uzavře|adne dne 14. 12. 2015 sm|ouvuo
zřízení
věcného
břemeneč'oT-0't4330030567/001
s E. oN Distribuce,
a.s.
Předmětemsm|ouvyje zřízenía vymezenívěcnéhobřemene
pod|e$ 25 odst. 4 energetického
zákona osobnís|uŽebnosti
energetického
vedeníd|e tohoto zákona na pozemkuparc' č. 198212v katastrálnímÚzemí
(LVč'1).
Nedakonice
oprávněný je v|astníkem
a provozovate|em
distribuční
soustavy - stavby
pod názvem,,Nedakonice'
rea|izované
smyčkaNN, Geryšeť.-úče|em
sm|ouvy
je umístění
distribuční
soustavy- kabe|NN.
Náhradazazřízenívěcného
břemeneby|asjednánave výši1 000'00Kě.
By|odo|oŽeno
Vyrozumění
o provedeném
vk|adudo katastrunemovitostí
ve věci
právníúčinky
sp. Zn. v-1055112015-711vk|aduke dni 16.12.20í5,zápis by|
proveden
dne6. 1.2016
Dá|e obec Nedakoniceuzavře|adne 14. 12. 2015 sm|ouvuo
zřizenívěcného
břemeneč.oT-014330035041/001
s E' oN Distribuce,
a.s'
Předmětemsm|ouvyje zřízenía vymezenívěcnéhobřemene
pod|e$ 25 odst. 4 energetického
zákona osobnís|uŽebnosti
energetického
I4
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vedenÍd|etohotozákonana pozemkuparc.č.PK 566/1v katastrálním
území
(LVč.1).
Nedakonice
oprávněný je v|astníkem
a provozovate|em
distribuční
soustavy - stavby
je
pod názvem,,Nedakonice,
rea|izované
NN,
sm|ouvy
smyčka Šupka..úče|em
umÍstění
distribuční
soustavy- kabe|NN'
Náhradaza zŤízení
věcného
břemeneby|asjednánave výŠi
1 000'00Kč.
By|odo|oŽeno
Vyrozumění
o provedeném
vk|adudo katastrunemovitostí
ve věci
právníÚčinky
sp. Zn. v-10541l2015-711vk|aduke dni 16.12.2015'zápis by|
proveden
dne6. 1.2016
Pozemkyzatižené
věcnýmbřemenemby|yevidoványna ana|ytickém
účtu
0301
k úČtu
03'1Pozemky.
Kontro|aupozorňuje,
Že o věcnýchbřemenechnebyloúčtováno
ke dni nabytí
právního
účinku
zápisu

Zveřejněné
záměryo

Záměrobce na prodejnemovitého
majetku- pozemkup'č. ,116/3
o výměře25
m2 by| zveřejněnod 4. 12.2015 do 20. 12.2015' Rada obce rozhod|ao
zveřejnění
záměruna prodejdne 30. 11.2015,zastupite|stvo
schváli|ozáměrna
odprodej
nemovitého
majetkudne21. 12.2015

Dokumentace
k veřejným
zakázkám

obec Nedakonicerea|izova|a
V roce 2015 4 veřejnézakázky ma|éhorozsahu.
Rea|izacezakázek ma|éhorozsahuse řídi|aSměrnicíč' 112014o veřejných
zakázkáchma|ého
rozsahua dodatkem
č.1 účinného
od 15.5. 2015.
Ke kontro|e
by|yvybrány

nakládání
s
majetkem

obec potěšívelice, rozveselenéNedakonice (dětskéhřiště)
Rea|izacizakázky ma|éhorozsahuvČetnězpracováníŽádostio dotaci
zajiŠt'ova|a
firmaRegiozonas.r.o'Z|ínna zák|adé
sm|ouvyo poskytování
sluŽeb
uzavřené
dne ,12.2.2015.
Dne 7. 5. 2015 by|azveřejněnaVýzva k podánínabídkyna zakázkumalého
rozsahuč' Mz 312015-Projektje rea|izovánV programuPodporaobnovya
rozvojevenkovaMMR ČRv roce2O15.
Dne 7. 5. 2015 by|yd|e podacÍho
archuČesképoštyzas|ányvýzvy k podání
nabídky3 firmám.Lhůtapro podávánínabídekby|astanovenana 20. 5. 2015
,15.00
proběh|o
hodin'otevíráníobá|ek
dne20.5.2015v 15 hodin.
D|e Protoko|uo otevírání
obá|eks nabídkamiby|yve stanoveném
termínu
posuzovánÍ.
doruČeny
3 nabídky
neby|avy|ouČena
ažádnánabídka
z da|Šího
Starostaobce jmenova|dne 20.5.2015 č|enya náhradníky
komise pro
posouzení
a hodnocení
nabídek.
D|ezprávyo hodnocení
nabídekby|okritériem
č. 1 nabídkovácena. Hodnocenyby|y 3 před|oŽené
nabídky,vybrána by|a
nabídkas nejniŽŠí
nabídnutou
cenou ve výŠi46'1 500'00 Kě bez DPH
(558415'00Kčvč.DPH)'S vybraným
uchazečem
by|adne 18.6'2015uzavřena
sm|ouvao dílo (schvá|enazastupite|stvem
dne 18' 6. 2015).V před|oŽené
před|oŽené
sm|ouvěo dí|oby|av čl.|V uvedenacena- odpovÍda|a
nabídce'
Sm|ouvao dí|o201512s vybranýmuchazečem
Dřevoartik|,
spo|' s r'o. by|a
u z a v ř e n ad n e 1 8 . 6 . 2 0 1 5 ( s c h v á | e nzaa s t u p i t e l s t v e
om
bcedne 18.6.2016
usnesením
č-4N12015).
- do|oŽeno
fakturouč'v KDF 308 od firmyDřevoartik|
s. r.o.Ve
výŠi
558415'00Kčvč.DPH
Nákup LED svítidelpro obnovuveřejnéhoosvětleníVýzva k
podání nabídkyna veřejnou zakázku ma|éhorozsahu č. Mz1l2015 by|a
zveřejněnaod 5. 3. 20í5do 19-3- 2015na Úřednídesceobce.
D|epřed|oŽených
doručenek
by|ydne 5. 3. 2015os|oveny3 firmyk před|oŽení
nabídky.
TermínpropodánínabÍdek
by|stanoven
na 18.3'2015 v 10.00hodin'
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proběh|o
otevÍránÍ
obá|eks nabídkami
dne 30.3- 2015ve 21.00hodin.Všechny
před|oŽi|y
os|ovené
firmy
dne 17. 3. 2015 nabídky.1 nabídkaby|avyřazenaz
- chybějící
podpisy.Jediným
důvodu
nekomp|etnosti
kupnísm|ouvy,
neoriginá|nÍ
firmy
hodnoticím
kritériem
by|anejniŽší
nabídková
cena.Komisevybra|anabídku
Fi|áks.r.o.s nejniŽšÍnabídnutou
cenou125723,00
Kčbez DPH.
Sm|ouvas vybranýmuchazečem
by|auzavřenadne 9. 4. 2015.Zveřejněnadne
9' 4' 2015na webové
stránceobce'
- do|oŽeno
fakturou
č.v KDF 122odfirmyFi|áks'r.o'Ve výši152 125'00Kčvč.
DPH
Vnitřnípředpis a
směrnice

V roce2015doŠ|o
ke změnám:
-schvá|ení
- Úiinná od í. 1.2015,
pop|atcích
ozv č' 112015,
o místních
schvá|ena
usnesením
č.3Nl2015na zasedání
Zo dne 14-5.2015.
-schvá|ení
- účinná
Směrniceč-2|2015,ke správěa vymáhánípoh|edávek
od
15'5. 20'15'schvá|ena
usnesenÍm
č-3Nl2015na zasedáníZodne 14.5.2015,
-schválení
změnySměrniceč.1|2014- Dodatekč'1 ze dne25.6. 2014- účinná
.15.
20,15'
od
5.
schvá|enausnesenÍm
č' 3Nl2015 na zasedáníZo dne 14. 5.
2015.
- úČinná
-schvá|ení
přístupu
Směrniceč.112015
o svobodném
k informacím
od
1.2' 2015,schvá|ena
na zasedání
Ro dne 12.1. 2015'
usnesením
č.4114.18
-schvá|ení
Směrniceč.3|2014Pracovní
řád - Účinnáod 1. ,1.2015, schvá|ena
usnesením
č.4114-18
na zasedání
Ro dne12' 1.2015
-Dodatekč
1 k' v n i t ř nsím ě r n i cči . 2 1 2 0 1- v4 n i t ř n íp | a t o v ý p ř e d p i s - ú č i n n1ý.o d
7.2015,
-Směrniceč-412015
Podrozvahová
evidence- účinná
od í ' 6' 2015,
- Směrniceč-512015
odepisování
d|ouhodobého
majetku- Účinnáod 1' 1. 2015.
-Směrniceč.312015
Vedeníúčetnictví
a oběhúčetních
dok|adů
- Směrnice č. 612015 Zásady poskytování náhrad cestovních výdajů
zaměstnancům

Výsledky kontro!
zřizených
organizací
Zápisy z jednání
rady věetně
usnesení

V roce 2015 neby|a provedenakontro|ave zřízenéorganizaci ZŠ a MŠ
Nedakonice.

Zápisyz jednání
zastupitelstva
včetněusnesení

V roce2015se uskutečni|a
obecní Úřad vŽdy informova|o místě, době a navrŽenémprogramu
připravovaného
zasedánÍzastupite|stva
obce vždy a|espoň 7 dnů před
zasedánímv sou|adus $ 93 zákona č. 12812000
Sb., v p|atném
znění.o
průběhu
zasedánízastupite|stva
by|pořízenzápis,ktenýby|podepsánstarostou,
místostarostou
a ověřovate|i,
mimo zápis ze dne 4. 3- 2015a zápis ze dne 18.
6. 2015.K zápisůmze zasedáníby|ydo|oŽeny
výpisyz unesenía prezenČní
|istiny'
V usnesení
ze dne4.3.2015chybělypodpisy.

Zprávy o plnění
přijatýchopatření
(zák.42012004
sb.,
320/2001
Sb.,
apod.)

Písemnáinformaceo přijetíopatřeník nápravěchyb a nedostatků
uvedených
Ve Zprávé č. 218l2014lKŘ o výs|edkupřezkoumáníhospodařenÍobce
Nedakoniceza rok 2014 by|apřezkoumávajÍcÍmu
orgánudoručenadne 19. 6.
2015.Závěrečný
Účetobce byl schvá|enzastupite|stvem
obce dne ,18.6.2015,
kontro|a
konstatuje
í$ 13 zákonač.42012004
dodrŽen
Sb., v p|atném
znění.
Zpráva o plněnípřljatýchopatřeníby|azas|ánapísemněpřezkoumávajÍcímu
o r g á n ud n e1 9 .6 . 2 0 1 5 .

V roce2015se uskutečni|o
12 schůzíRady obce Nedakonice. K zápisůmze
prezenční
schůzeradyobceby|ydo|oŽeny
|istiny
a výpisyusnesení.
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PeněŽnífondy
obce(FRB,
sociá|ní,apod.)pravidlatvorby a
použití

obec Nedakonicemě|av roce 2015 zřízeny2 penéŽní
fondy(Sociá|ní
fond a
ku|turní
fond),kterév prvnímpo|oletí
roku 2015 neby|yčerpány,ani neby|
vytvořenpřídě|.

Sociálnífond (419100)

V

době

přezkumuby|ad|e vyjádřenístarostya místostarosty
dí|čího
SměrnicetýkajícÍ
přídě|u,
fondu(pravide|
Sociá|ního
čerpání
atd.)v rozpracovanosti.
Pro Sociá|nífond by| zřízensamostatnýúčetu Komerční
banky,a.s. č. 863980360207/0100'
ktenýk 31. 12.2015vykazova|
zůstatek
na ana|ytickém
Účtu
2 3 6 . 0 1 0v0e v ý Š i 0 ' 0K0č '
Kontro|a
okruhuÚčtu4,19100.
p o č á t e čsntía vk 1 . 1 . 2 0 1 5
+ tvorba ve výŠi
- čerpáníve výŠi

25 006'95Kč
0 ' 0 0K č( 4 1 91 0 1 )
660'00Kč(MD 4190102)
=
14 346'95Kě
V roce20í5 by|očerpání
soc' fondupouzena pop|atky.
Na zák|aděusneseníč.
14114-18
z jednánírady obce dne 30. 11.20,15 by|o schvá|enozruŠení
bankovního
učtuvedeného
u KB a.s.,na kterém
by|yvedenyprostředky
sociá|ní
fondua převodtěchtoprostředků
na zák|adní
běŽnýúčet.
Do|oŽenby| výpis č. 12 z Účtu86.398036020710100,
vedenýu KB a.s. , d|e
peněŽníprostředkyve výŠi24 346,95 Kč na
kteréhoby|ypřevedenyveŠkeré
běŽnýúčet
obce.
Kontro|aupozorňuje,
Že přestoŽeby|oschvá|enozruŠení
Účtu,na kterémby|y
samostatněvedeny prostředkySoc. fondu nebvlo schváleno zrušeníSoc.
fondu.

(4í9180)
Kulturnífond
Pro
Ku|turnífond by| zřízen samostatnýúčetu Komerčníbanky, a.s. č' 43560700267l0100'
kteý k 31. 12. 2015 vykazova|zůstatekna ana|ytickém
Účtu
236.0180ve výši57 680'28Kč,ověřenona e|ektronický
výpisč,.12ze dne 3í.
12.2015.
p o č á t e čs n
t aÍvk 1 . 1 . 2 0 1 5
74 703,28Kč
+tvorbave výši
0,00Kč(Da|4'190180)
- čerpánÍve
výši
17 023,00Kč(MD4190180)
= konečnýstav k 31. 12. 20í5 ve výŠi57 680'28 Kě odpovída|
zůstatku
bankovního
úČtu
ku|turního
fondu.
Činnost
Kontro|eby| před|oŽen
Zápis z jednání kontro|níhovýboru zastupitetstva
kontrolníhoa
obce Nedakoniceze dne í2. 1.2015. D|e před|oŽeného
zápisu by|a na
finaněníhovýboru programukontro|adodrŽování
právníchpředpisůobecnímúřadem'Mimo jiné
poskytování
by|otaképrojednáváno
výhodzaměstnancům
obecníhoúřadudle
před|oŽené
dokumentace,
tzv. sociá|nífond. Všichnitři č|enové
kontrolního
výboru nesouh|asi|is poskytovánímjakéhoko|ivp|nění z před|oŽené
dokumentace.
Za rok 2015nebyl předIoŽenŽádnýZápis z jednánífinaněníhovýboru.
Právo provádění Provedenoukontro|ou
hospodaření
obce se obec nezbavujeodpovědnosti
za
dalšíchkontrol
právoprovádění
správnostúčetních
dok|adů
a neníomezeno
da|Ších
kontrol.
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Uěetnízávěrka

B.
l.

Účetnizávěrka obce Nedakonicesestavenak 31. 12. 2014 by|aschvá|enav
sou|adus $ 84 odst. 2 písm.b) zákona č,.12812000Sb. a vnitřnísměrnicíi.
112013,
zastupitelstvemobce dne ,18.6- 2015 usnesenímÓ. 4Nl2015 z |Y.
veřejného
zasedáníZo. Do|oženbyl i protoko|o schva|ování
Účetnízávěrkyze
d n e1 8 . 6 . 2 0 1 5 .

Zjištění
Předmět přezkoumání,u něhožnebyla nalezena chyba či nedostatek
peněŽních
Zákonč.42012004
operace,týkající
se tvorbya pouŽití
sb. s 2 odst.1 písm.b) finanční
fondů.
činnostiÚzemního
Zákon č. 42012004Sb. s 2 odst. ,1písm.c) nák|adya výnosypodnikate|ské
celku.
se sdruŽenýchprostředků
Zákon Ó. 42012004
Sb. s 2 odst. 1 písm.d) peněŽníoperace,týkající
vynak|ádaných
na zák|aděsm|ouvymezi dvěma nebo víceúzemními
ce|ky,anebo na zák|adě
sm|ouvy
s jinýmiprávnickými
nebofyzickými
osobami.
Zákon č.42012004
Sb. s 2 odst. 1 písm.e) finanční
operace,týkající
se cizíchzdrojůve smyslu
právních
předpisů
o účetnictví'
z
Zákon č,.42012004
sb. s 2 odst' 1 písm'f) hospodaření
a nak|ádání
s prostředkyposkytnutými
prostředkyze zahraničí
poskytnutými
Národníhofondu a s da|Šími
na zák|adě mezinárodních
smluv.
ZákonÓ. 42012004
vztahůke státnímu
sb' s 2 odst.1 písm.g) vyÚčtování
a vypořádánífinančních
rozpočtu,
k rozpočtům
krajů,k rozpočtům
obcí,k jinýmrozpočtům,
ke státnímfondůma k da|Ším
osobám.
Zákon č' 42012004sb. s 2 odst.2 písm.a) nak|ádánía hospodařenís majetkemve v|astnictví
Územního
ce|ku.
Zákon Ó. 42012004Sb. s 2 odst.2 písm.b) nak|ádánía hospodaření
s majetkemstátu,s nímŽ
hospodaří
územní
ce|ek'
Zákon č. 42012004sb. s 2 odst. 2 pÍsm.c) zadáváni a uskutečňování
veřejnýchzakázek, s
přezkoumaných
pod|ezv|áŠtního
právního
předpisu.
výjimkou
Úkonůa postupů
orgánemdoh|edu
Zákonč-42012004
sb. s 2 odst'2 písm'd) stavpoh|edávek
a závazkůa nak|ádání
s nimi.
Zákonč.42012004
sb' s 2 odst'2 písm.e) ručení
za závazkyfyzickýcha právnickýchosob'
Zákon č.42012004
Sb. s 2 odst' 2 písm.f) zastavovánímovitýcha nemovitých
věcíve prospěch
třetíchosob.
Zákonč.42ol2oo4Sb. s 2 odst.2 písm.g) zřizovánívěcnýchbřemenk majetkuúzemního
ce|ku.
Zákonč.42012004
sb' s 2 odst.2 písm.h) Účetnictví
vedenéúzemním
ce|kem.
Zákonč-42012004
sb. s 9 Kontro|anak|ádání
s příspěvkem
a se svěřenýmmajetkem.
Při díIčímpřezkoumánÍ hospodaření byly zjištěny následujÍcÍméně závažné chyby a
nedostatky:
pravid|ech
Zákon č' 25012000
rozpočtů,
ve zněnípozdějŠích
Sb.' o rozpočtových
územnÍch
předpisů.
$ 3 odst. 1 RozpočtovÝvÝhled nebyl sestaven na základě uzavřenÝch smluvních
vztahŮ a přijatých závazkŮ: resp' nebyl sestaven zpravidla na období 2 - 5 let
po roce, na kteÚ byl sestavenročnírozpočet. Rozpočtovývýh|edna
následuiících
_
roky2011 2016 neby|sestavenv souladus ustanovením
$ 3 zákona 250/2000sb.'
po roce,na ktenýse sestavujeroční
v p|atném
znění'tedy na 2 aŽ 5 |etnás|edujících
rozpočet.
NENAPRAVENO

lll. Při konečném přezkoumánÍ hospodařeníbyly zjištěny chyby a nedostatky, Keré nemají
závažnost nedostatkituvedených v$ í0 odsÍ.3 zákona č.420/2004Sb. pod písmenemc):
Předmět:Zákon č,.42012004sb. s 2 odst. 1 písm.a) plněnípříjmůa výdajůrozpoČtu
včetně
peněŽních
prostředků.
operací,týkajících
se rozpočtových
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ČÚs zot - 710 (s 36 odst.1 zákonao Úletnictví).
ČÚs zot bod 6.2. a 6'4. ÚzemnícetekneÚčtovat
k okamŽikuuskutečnění
Účetního
přÍpadupři převodech vlastnictvÍk nemovitÝmvěcem, kterépodléhalyzápisu do
katastrunemovitostÍ.o věcnýchbřemenechneby|oÚčtovánoke dni nabytíprávního
Účinku
zápisu
Čus zot bod 6.2. a 6.4. Územnícelek neÚčtoval
k okamžikuuskutečnění
Účetního
případu při převodech vlastnictvík nemovitýmvěcem' kterépodléhalvzápisu do
k datu
katastrunemovitostí. obec při zařazenípozemkup' č. 566/6 neÚčtova|a
případu,
uskutečnění
Účetního
coŽneby|o
v sou|adu
s ČÚs Č,.701.
Byly zjištěnychyby a nedostatkyuvedenév $ 10 odsÍ.3 písm.c) zákona ě.420/2004 Sb.:
Předmět:Zákon č. 42012004sb. s 2 odst. ,1písm.a) p|něnípříjmůa výdajůrozpočtuvčetně
peněŽních
prostředků'
operací,
týkajících
se rozpočtových
pravid|ech
Zákonč.25012000
rozpočtů,
ve zněnípozdějších
Sb', o rozpočtových
územních
předpisů.
$ 15 odst' 2 Nebyla prováděna kontrola hospodařenízřízených a založenÝch
právnickÝchosob. obec neproved|a
kontroluzřízenýchPo ZŠa uŠ tvedakonice.
uskutečnit
rozpočtové
opatření. Kontrolou
$ 16 odst.2 Nebylasplněnapovinnost
výkazuFin 2-12M za 1212015
by|ozjištěno,
Že doŠ|o
k překročení
závazného
ukazate|e(jakozávaznýukazate|by|schvá|enodPa - viz. schvá|enýrozpočet)
na
straněvýdajů:
.s 2229- skutečnost
ve výŠi
rozpoČet)
ve výši6 000'00Kč
6 207,00Kč'UR (upravaný
-s 3,1í1 - skutečnost
ve výŠi
780345'00'UR ve výŠi
735768'00Kč
-s 6399- skutečnost
ve výŠi
686090'00Kč'UR ve výŠi
30 000'00Kč

c.
I.

Závěr
odstraňování chyb a nedostatků

Při přezkoumánÍhospodařeníza předchozíroky nebylyzjištěnychyby a nedostatky,případnětyto
chybya nedostatkvbvlv napravenv.
ll.

Při přezkoumánÍ hospodařeníobce Nedakoniceza rok 2015

byly zjištěnychyby a nedostatky, kterénemajízávažnost nedostatkůuvedených pod písm. c)
f$ í0 odsť'3 písm.b) zákona č.420/2004sb.].
Byly zjištěnychyby a nedostatky,spočívající
v [$ 10 odsÚ.3 pÍsm.c) zákona č.420/2004sb.]
c1) v porušení
rozpočtové
kázně nebo ve vznikusprávního
de|iktupodlezákona upravujícího
pravid|aÚzemníchrozpočtů
rozpočtová
působnosti
c4) překročení
lll.

Nebylazjištěnarizika dle $ í0 odsú.4 pÍsm.a) zákona č.420/2004sb.

lV. Při přezkoumáníhospodařeníobce Nedakoniceza rok 2015
By|yzjiŠtěny
d|e$ 10 odst.4 písm'b) nás|edujícíukazate|e:
poh|edávek
a) podí|
na rozpočtu
Územního
ce|ku

1,15 o/o

b) podí|závazkŮna rozpoČtu
Územníhoce|ku

3,31 o/o

c) podÍ|
zastaveného
majetkuna ce|kovém
majetkuúzemního
ce|ku

6,69 %
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chráněnýdokument

Nedakonicedne 1. dubna2016

lÚq
)

Ing.Jana Brázdi|ová
pověřenýřízením
přezkoumánÍ
kontro|or

/

(,!

ri
'7--\i*-

|ng.ZuzanaSvobodová
kontrolor

podpis

'.'......'.'...,.......)

Tato zpráva o výs|edkupřezkoumáníhospodařeníobsahuje i výs|edkykonečného
dí|čího
přezkoumání.
JaromírK|ečka, starostaobce Nedakonice,proh|ašuje,
Že v kontro|ovaném
obdobíúzemní
ce|ekneruči|
svým majetkemza závazky ýzickýcha právnickýchosob, nezastavi|movitýa nemovitý
majetek,neuzavře|
směnnousm|ouvu
a sm|ouvu
o výpůjčce
týkající
se nemovitého
majetku,
sm|ouvu
o přijetínebo poskytnutí
úvěrunebo půjčky,
sm|ouvuo převzetíd|uhunebo ručite|ského
závazku,
sm|ouvu
o přistoupeníkzávazku
a sm|ouvu
o sdruŽení,
nekoupi|ani
neproda|
cennépapíry,
ob|igace,
pouze veřejnézakázky ma|éhorozsahu($ 12 odst. 3
neuskutečni|
majetkové
vk|ady,uskutečni|
zákonač.137/2006Sb.).
JaromírK|ečka, starostaobce Nedakonice,se dnem seznámenís návrhem zprávy vzda|
moŽnostipodatk návrhuzprávy písemné
stanoviskodo 30- ti pracovních
dnůod předánínávrhu
zprávya poŽáda|o předáníkonečného
znénízprávyo výs|edkupřezkoumání
hospodaření
Územního
jejíhoprojednání
při schva|ovánízávěrečného
ce|kuza úče|em
Účtu.
Zprávupřevzala s obsahemby|seznámendne 1,4. 2016
JaromírK|eěka
starosta

.1x obdrŽí:
obec Nedakonice
,1x obdrŽí:
KrajskýÚřadZ|ínského
kraje,odborinterního
auditua kontro|y,
oddě|ení
kontro|ní
Poznámka:
'13odst.1 písm'b) zákonač,42ot2oo4Sb., povinen
Územníce|ekje ve smysluustanovení
$
přijmoutopatřeník nápravěchyb a nedostatkŮuvedenýchv tétozprávéo výs|edkupřezkoumání
hospodaření
a podato tom písemnouinformacia to nejpozdějido í5 dnůpo projednání
tétozprávy
spo|use.závěrečným
účtem
v orgánechÚzemnÍho
ce|ku.
Uzemníce|ekje dá|eve smys|uustanovení
Sb., povinen
$ 13 odst.2 zákonač,.42012004
podle ustanovenÍ
vinformacích
písm.
13
odst.
1
b)
téhoŽ
zákona
|hůtu,
uvést
ve
kterépodá
$
přís|uŠnému
přezkoumávajícímu
orgánupísemnouzprávuo p|něnípřijatýchopatřenía v této|hůtě
přís|uŠnému
přezkoumávajícímu
orgánuuvedenou
zprávuzas|at.
Nesp|něním
těchtopovinností
se Územníce|ekdopustí
správního
de|iktupod|eustanovení
$ 14 odst.
'1písm.b) a c) zákonač,.42012004
Sb. a za to se u|oŽíÚzemnímu
ce|kupod|eustanovení
$ 14 odst.2
zákonač'42012004
Sb' pokutado výše50.000,00Kč'
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