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o výsledku přezkoumáníhospodaření
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za rok 2012

Přezkoumáníse uskutečni!o
ve dnech:
4.12.2012-7.12.2012
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samosprávných
ce|kůa
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svazkůobcí.

Místoprovedenípřezkoumání:
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pověřenýřízením
kontro|or
přezkoumání:
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Bc. Jana Bí|ková
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:

Krajský úřadZlínskéhokraje
tř. TomášeBati2|, Po Box 220
't6t
90 ztin

JiříSmělík
MarieNáp|avová
Bc. Kami|aNovotná

IČ 7089|320
tel.:577043206,fax 577 043202
e-mail:posta@kr-zlinsky.cz,
www.kr-zlinsky.cz

Přezkoumanépísemnosti
Druh písemnosti
Návrh rozpočtu

Popis písemnosti
Návrhrozpočtu
na rok2012by|zveřejněnna úřednídesce obce od
1.12,2011do 21.12.2011a na e|ektronické
Úřednídesceod 6. 12.
2011 do doby dí|čí
kontroly(4. 12. 2012).NavrŽenépřtjmya výdaje
.11335000'-Kč.
ve výŠi
Kontro|a,konstatuje
nedodrŽení
$ 11 odst.3 zákonač.250/2000Sb.,
v p|atném
znění'
o rozpočtovÝch
oravid|echÚzemníchrozpočtů'
Návrh rozpočtu
musíbýt zveřeiněnnelméně,15dnůpřede dnem
na zasedánízastupite|stva
obce na Úřednídesce
ieho orojednánÍ
přístup
(e|.úřednídeska).
a zoůsobem
umoŽňuiícídá|kový
vyznačitdatumzveřeinění
Kontro|adoooruěujena návrhurozpočtu
podoběna úřednídesce.tak
a datumseimutí.
a to iak v k|asické
podoběvčetněpodpisuodpovědnéosoby a razítka
v e|ektronické
obce.

Pravidla
provizoria

na rok 2012by|schvá|endne 15. 12.
rozpočtovéhoVzh|edemk tomu,Že rozpočet
2011, neřídilo se hospodařeníobce v roce 2012 pravidIy
provizoriad|e ustanovení
rozpoětového
$ 13 zákona č,25012000
pravidlech,
v p|atném
Sb.,o rozpočtových
znění.

Rozpoětová opatření

Změnyschvá|eného
rozpočtu
by|yprováděnyformourozpočtových
opatření (dá|e Ro) Do 31. 12.2012 by|y schváleny
zastupitelstvemobce 3 změny rozpočtu.
í. Ro schválenousnesenímé,.10Nl2012
dne 20. 6.2012
- přUmyivýdajenavýšeny
o 382 í70,-Kč
2. Ro schválenousnesením
č;,1,|Nl2012
dne 13.9.2012
- př|jmyivýdajenavýšeny
o 157500,-Kč
3. Ro schválenousnesenímé.12NI2012dne 13' ,|2.2012
- přUmynavýšeny
o 1 860 200'-Kě a výdajenavýŠeny
o 1 146000'Kč
Ro doš|ok navýšenífinančníchprostředkůna straně př,ljmů
prostředků
na straněvýdajů
o 2 399 870'-Kča navýšenífinančních
o 1 685 670,. Kč' Ce|kem by|y př|jmy navýŠenyna částku
na částku11 566 670'- Kě.
13 759 870,- Kě a výdajenavýŠeny
k 31' 12'
Změnyby|yzanesenydo výkazuF|N 2-12M sestaveného
2012bezrozdílů.

Rozpoětovývýhled

obec mě|a sestavenýrozpočtovývýhled V programuKEo na
o b d o b í2 0 1 1 . 2 0 , | 6 v s o u | a d u$ 3 z á k o n a Ó , 2 5 0 1 2 0 0 0s b . ,
pravid|echúzemníchrozpoětů.obsahova| Údaje
o rozpočtových
věetněsp|átek
o příjmechrozpoětuvčetnědotací,výdajíchrozpočtu
prostředků.
d|h.půjčených

Schválený rozpočet

Rozpočetna rok 2012 schváIilo zastupite|stvo
obce usnesenÍm
č.j.
7Nl2011 dne 15. 12. 20í2. Schvá|enépř-limyi výdaje ve výši
11 335 000,. Kě. Na straně výdajůby|y zahrnutysplátky d|.
přijatýchpůjčených
prostředků
ve výŠi
1 479 000'. Kč (po|.8124).
k 31.12.
Úoaje oytyzanesenydo výkazuF|N 2.12 M sestaveného
2012bez rozdí|ů.

Stanovení
ukazatelů

rozpočtu
na rok 2012 by|yschváleny neinvestiční
závazných Ve schvá|eném
(dá|ePo).
organizacím
zřízeným příspěvkyzřizenýmpříspěvkovým

organlzacrm

Mateřskéškole Nedakoniceve výši550 000'. Kč (s 3í11 po|.
5331).Změnourozpočtu
ě. 3 navýšenpříspěvek
o,100000'-Kč.Do
31. 12,2012 zas|áno Po celkem 562 686,- Kč (tj. 86,57 o/o).
Zastupite|stvo
obce dne 19. 4.2012 schvá|i|opřevedenívýsledku
hospodařeniPo za rok 2011ve výšiíí3 906'94Kč do rezervního
fondua částku30 000,.Kčdo fonduodměn.Kontrolaproběh|ana
pří|ohu
rozvahyPo - tvorbarezervního
fondu,ve stejnévýši.
Zák|adniškole Nedakoniceve výŠi530 000'. Kč (s 31í3 po|'
5331)'Změnou rozpočtu
č' 2 navýšenpříspěveko 92 000,- KČ
příspěvek
a změnourozpočtu
Č.3 navýšen
o 21 000,-Kč.Do 31' 12.
2012 zas|ánoPo ce|kem627 241'- Kč,(tj.97'55 %).Zastupite|stvo
pouŽití
výsledku hospodařeníPo
obce dne 19.4. 2012 schvá|i|o
zarok2011vevýši35942,49Kčna Úhraduztrátz minulých
období.
příspěvkuby|opříspěvkovým
Yýše závaznéhoukazate|ea zvýŠení
organizacímsdě|eno Ústně, je|ikoŽ ředite|éPo jsou ě|eny
zastupitelstva
Obce Nedakonice.
Kontro|aupozorňuje
d|e ustanovení
$ 32 ost. 5 písm.c) vvh|ášky
p|atném
provedení
předpisuzávazkuna
č.410/2009Sb'. v
znění'na

zároveňorovéstúpravuÚčtového
rozvrhu.
Dá|e kontro|adoporučulerozpočtovat
finančníorostředkyzřízení
přísoěvkové
orqanizaci- Zák|adníško|aNedakonicena s 3117
''Prvnístupeňzák|adních
ško|'..
Závěrečnýúčet

Návrh závěrečnéhoúčtuobce Nedakoniceza rok 20.11 by|
vyvěšen na úřednídesce od 6. 6. 2012 do 20, 6. 2012 - kontro|a
konstatulenedodrŽení
$ 17 odst' 6 zákona č. 250/2000Sb..
v p|atném
znění'návrhzávěreěného
Účtumusíbýtna Úřednídesce
vyvěšen nejméně po dobu 15 dnů před prolednáním
v zastupite|stvu,na
e|ektronickéúřednídesce od 2. 6. 2012.
Zpráva o výs|edkupřezkoumáníhospodařeníobce by|avyvěŠena
na e|' úřední
desce v p|ném
zněníod 15.6.2012. Závěrečný
účet
obce Nedakoniceby| schvá|en dne 20' 6' 20,12 usnesením
ě. 10A//20í2
bez patřičného
výroku.
porušení
Kontro|a
konstatuje
Sb.'
$ 17 odst.7 zákonač.250/2000
pravid|echúzemních
o rozpočtových
rozpočtů'
v p|atnémznění'
je|ikoŽprojednánízávěrečnéhoúčtuneby|o uzavřeno zákonem
stanoveným
vyiádřením'
a to bez vÝhradnebos vÝhradami.
Kontro|adoporučujena návrh závěrečnéhoúčtuvčetnězorávy
o vÝsledku přezkoumáníhospodařeníobce vvznačit datum
podoběna úřední
zveřejnění
a datumsejmutÍ.
a to jak v k|asické
podobě s oodpisem odoovědnéosoby
desce tak v e|ektronické
a razítkaobce. Dá|e kontro|akonstatuje.
Že na Úřednídesce můŽe
být návrh závěrečného
Účtuzveřelněn v uŽšímrozsahu včetně
přezkoumání
závěruzprávyo výs|edku
hospodaření.

Bankovnívýpis

Ke kontro|e
by|ypřed|oŽeny
výpisyk 31. 12.2012.
bankovní
Jednalose o:
1. Zák|adnÍběžný úěet u Komerčníbanky č. 4626721/0100zůstatek
k 31, 12.2012ve výši1 978 022,94Kč (d|edenníhovýpisu
ě,.223,strana1)odpovída|
zůstatku
na účtu
23í 010v h|avní
knize;
2. Béžnýúčetu ceskomoravskézáruČní
a rozvojovébanky a.s.,
č'35462001
0414300- zůstatekk 31, 12. 2012 ve výŠi28 277,65Ké'
(d|evýpisuč.1212012)
zůstatku
odpovída|
na účtu
231 015 v h|avní

knize;
3. BéŽný účetsociálního fondu u Komerčníbanky č' 86- zůstatek
3980360207/0100
k 31. 12.2012 ve výši49 624,40Ké
(d|evýpisuč.30 strana1) odpovída|
zůstatku
na Účtu236 100
v h|avní
knize,
4. BěŽný účetkuIturníhofondu u Komerčníbanky č. 43- zůstatek
56070026710100
k 31. 12' 2012 ve výši189 226,70Kč,
(d|edenníhovýpisuč.19 strana1) odpovída|
zůstatku
na Účtu236
180v h|avní
knize:
5. Úvěrový účetu Českomoravské
záručnía rozvojové
bankya.s.,
- zůstatek
k 31. 12.2012 ve výŠi1 538 100'00Kč (d|evýpisu
ě.112013)
odpovídalzůstatku
na úětu
451 100v h|avníknize;
6. Uvěrový účetu Komerčníbanky ě. 27-631861,1597/0100
zůstatek
k31.12'2012ve výši50 000'.Kč (d|evýpisuč.12 strana
2) odpovídaI
zůstatku
na Účtu45,1160v h|avní
knize;
7. Uvěrový úěet u Komerčníbanky č. 35-24485155710100
zůstatek
k 31' 12' 2012ve výŠi
779800,00Kč(d|evýpisuč.1 strana
1zroku2013)odpovída|zůstatku
na účtu
451200v h|avníknize.
Dohoda
o
odpovědnosti

hmotné Kontro|e
by|ypřed|oŽeny
následující
dohodyo hmotné
odpovědnosti
se zaměstnanci
obce Nedakonice
uzavřené:
. pod|epracovní
sm|ouvy
ze dne 1. 2. 1996,
- pod|epracovní
sm|ouvy
ze dne 1. 9. 1984,
- podlepracovnísm|ouvy
ze dne 15.3. 2010,
- podlepracovní
sm|ouvy
ze dne 1. 9. 2008'
- pod|epracovní
sm|ouvy
ze dne 1. 1. 2002,
. podlepracovní
sm|ouvy
ze dne 1. 12. 1996,
Dohody o hmotné odpovědnosti byly uzavřeny v souladu
s $ 252 zákona é.26212006
Sb., v platnémznění.Dohodybyly
podepsány
zaměstnancem
i zaměstnavate|em
dne 3. 10.2011'

Evidencemajetku

Majetekobce je evidovánV programuKEo. Předmětemkontro|y
by|ypřírůstky
a úbytkyna ÚČtech,
kterése uskutečni|y
V roce 2012 nebylyzjištěnynedostatky.
Úeet otg '.ostatnídtouhodobýnehmotnýmajetek.'ve výŠi596
809'- Kč (oprávkyve výši 179 064,- Kč na účtu079) - nebylo
úětovánoo přírůstku
ani úbytku.
Úeet ozt ,'Stavby..ve výŠi127 3o2 956,32Kč (oprávkyve výŠi
29 928 254,86Kě na účtu
081). přírůstek
ve výŠi408 601,00Kč
(doprava- si|nice,
přípojky).
vodovodní
Ubytekve výŠi
46 680,04Kč
(doprava-chodník).
Úeet ozz ..Samostatnémovitévěci.. Ve výši 4 497 488,01 KČ
(oprávkyve výŠi1 997 218,00Kč na účtu
082) - přírůstekve výŠi
346 861'60Kč(mu|čovač
EL|TE Ll,15,vysí|ací
zařízení,
startovací
autom.,
KD-opona).
Úeet o28 .,Drobný dIouhodobý hmotný majetek.. Ve výši
3191 0'17'51Kč(oprávkyv p|névýŠina účtu
088)- přírůstek
ve
výŠi328 256,40Kč (např' pračkas|EMENs' koberec,notebook
Lenovo,hIiníková
vitrína,
vysí|ací
anténa).
Úoytet ve výŠi56 9oo,ponorné
Kč(např'kance|ářská
Žid|e,mobilníte|efon,
čerpad|o).
Úeet ogt ..Pozemky..ve výŠi17 691 373,27Kč- přírůstekve výŠi
92 030 Kč(na zák|aděkupníchsm|uvz roku2012).

Úeet ogz .,KuIturnípředměty..ve výši40 686,00 Kč - nebylo
ani Úbytku'
úětovánoo přírůstku
dI. nehmotnýmajetek..vevýši24 074,00
Úeet o+t ..Nedokončený
Kč- nebyloÚčtovánoo přírůstku
ani Úbytku.
dI. hmotnýmajetek''ve výŠi676 784,90
Úeet olz ''Nedokončený
ve výŠi656 297,24Kča úbytekve výši577 705,14
Kč- přírůstek
Kč.
Úeet oog ..DluhovécennépapírydĚené do spIatnosti..ve výši
7 928000'00Kč- evidoványakcieSVAK.
Úeet o0g .,ostatnídl. flnaněnímajetek',ve výši97 000,00Kč evidoványakcie ZEAS Nedakonice,a's. (získányz dědického
řízení).
Úeet goz ..Jiný drobný dtouhodobýhmotný majetek,.ve výši
201 094'93Kč- evidovánmajetekv operativníevidenci.
Úeet gos ..ostatnímajetek',ve výši14 228 204,27Kč - evidován
majetek Po (na účtu903 ve výŠi34 487,05 - drobný majetek
předanýZŠ,
MŠ,
na Účtu903O21vevýŠi6710635,50Kč- majetek
na Účtu9o3 o28 ve výši7 210 335,ooKě - majetekZŠ,na Účtu903
Kč- MŠa ZŠpozemky).
031ve výši272746,72
na stavyv h|avníknizea rozvaze
Stavymajetkuby|yodsouh|aseny
- bez rozdílu.
za období1212012
Evidencepohledávek

pohledávky.
k 3í. 12' 2012následující
obec Nedakonice
evidova|a
Dlouhodobépohledávkyevidovalaobec na Účtu469 .,ostatnídI.
poh|edávky,.ve
paníPechové.
výši55 456'00Kč- půjčka
Krátkodobépohledávky evidova|aobec ve výŠií 075 238'35 Kě
na ÚČtech:
311'.odběrate|é''
ve výši242445' 00 Kč
- odběrate|ské
faktury44 176,00Kč,hrobovámísta65 350'00Kč'
vodné,
vodoměra nájemné
z bytů132919'00Kč
stočné,
poskytnuté
ve výŠi
263 35B'35Kč
3,l4''Krátkodobé
zá|ohy''
- zá|ohana spotřebue|ektřiny
a p|ynu
poh|edávky
z h|avníčinnosti.'ve
výŠi24
500'00Kč
3í5.'Jiné
- za TDo a znečiŠtěníovzduŠí
ve výŠi
540435'00Kč
388''Dohadné
účty
aktivní''
- s|uŽbybyty
kr.poh|edáVky'.
Ve výšia500'00Kč
377''ostatní
- Šipu|ová
- Škoda
Stavy poh|edávekby|y odsouh|asenyna stavy v h|avníknize
a rczvazeza období1212012.bez rozdílu.

Evidence závazkil

k 31. 12.2012nás|edující
závazky.
obec Nedakonice
evidova|a
D|ouhodobézávazky evidova|aobec ve výši2 546 272,00Kč na
Účtu:
451'.D|ouhodobé
Úvěry.'vevýši2 367 900'00Kč(evidovánúvěrna
náročnosti,
vodovod,ÚvěrKD sníŽení
energetické
úvěrna byty)'
ve výŠi
452 ''Přijaténávratnéfinančnívýpomoci d|ouhodobé,,
178372,00Kč(půjčka
sFŽP - byty212,půjčka
sFŽP - byý a).

Krátkodobézávazky evidova|aobec ve výŠi1 326 872,35Kě na
účtech:
přijaté
324,,Krátkodobé
zá|ohy,,
ve výŠi
540 435'00Kč
- byty- s|uŽby
331''Zaměstnanci''
ve výŠi
257 154,00KÓ
336''Zúětování
SZ a ZP,,ve výši127863'00Kč
s institucemi
přímé
342,,Jiné
daně''ve výši32 476,00Kč
- daň sráŽkováa zá|ohová
hodnoty''
ve výši60167'00Kč
343''Daňz přidané
období''
ve výši43570'00Kč
384''Výnosypříštích
- hroby
pasivní''
389''Dohadné
ÚČty
ve výši263358'35Kč
- dohadel.energiea plynu
závazky,,vevýŠi1 849'00Kč
378 ''ostatníkrátkodobé
- sráŽkypojiŠtění
Stavyzávazkůby|yodsouhlaseny
na stavyv h|avní
knizea rozvaze
za období
1212012.
bez rozdílu.
Faktura

Došléfaktury - by|y za|oŽenyv šanonechspo|ečněs vydanými
fakturami.
KaŽdádoŠ|á
fakturaby|aopatřena|ikvidačním
|ístkem.
Na
|ikvidačních
|ístcích
by|zaznamenánpředpiszávazkus rozpočtovou
sk|adboupři Úhradě faktury'By|a provedenakontro|apřiřazené
rozpočtové
skladby- účetní
dok|ad990 aŽ 1062,bez nedostatků.

Hlavníkniha

H|avníkniha byla sestavena V programu KEo za období
prosinec/20l2
ze dne4. 3.2013.

lnventurnísoupis majetku
závazkú

S účinností
od '1. '10' 2012 mé|aobec zpracovanou..Směrnici
č. 412011- vydání č. 2 k provedeníinventarizacemajetku
a závazkttk 31. 12".Starostaobce vydaldne 31. 10.2012,,Přikaz.
Plán inventur,'na rok 2012, který obsahova|termínprovedení
inventarizacea sloŽeníinventarizační
komise (í HIK' 3 DIK).
lnventarizaění
zápis h|avníinventarizační
komise by| podepsán
č|eny
h|avnÍ
inventarizační
komisea obsahova|
seznamČ|enů
dí|čích
inventarizačních
komisí.Zápisy dílčíchinventarizačních
komisí
majetku(např.
byIy doIoŽenypodIe umístěníinventarizovaného
ku|turnídům,
dí|na,
bytyKD č.p.450'důmč.p. í31,dům
umě|ecká
č.p' 216,důmč.p. 232,důmč' p. 8, důmč.p. 143,MPS' ŽPs,
dechováhudba,knihovna,
důmč.p. 42, sběrnýdvůr,obecníúřad,
atd.).
pod|eumístění
(např.
lnventurnísoupisy majetkuby|yvyhotoveny
budovaobecního
Úřadu,hasičská
zbrojnice)
a by|ypodepsányč|eny
komisí s uvedením data provedení
dí|číchinventarizačních
inventarizace.Protoko|yo převedenínebo vyřazenímajetkuby|y
podepsány osobou odpovědnou za evidenci majetku.
zápisu hlavníinventarizační
komise by| dá|e
K inventarizačnÍmu
do|oŽenpřeh|edmajetku(d|eana|ytické
evidencena majetkových
přírůstky
a Úbytky V roce 2012 a koneČnýzůstatek(za
účtech),
syntetický
účet)
k 31.12.2012.

Kniha došIýchfaktur

Kniha doš|ýchfaktur by|a vedena V programuKEo se vŠemi
(čÍs|o
faktury,
ná|eŽitostmi
dle ustanovení
$ 13 zákona o úěetnictví
datum přijetí'dodavate|,variabiInísymbo|,fakturovanáčástka,
sp|atnost,
texta datumÚhrady).Do 3í' 12. 2012 by|ozaevidováno
_
faktur(evidovány
ce|kem556dodavatelských
by|ypodč,.712001
712556).Do 31. 12- 2012 byly uhrazenyvšechny dodavatelské
faktury,odsouhlaseno
na HUK za období1212012a rozvahuza
o b d o b1í2 1 2 0 1 2 '

Kniha odeslaných faktur

Kniha vydaných faktur by|a vedena se všemi ná|eŽitostmi
dIe
(pořadové
ustanovení$ 13 zákona o účetnictví
čís|o,
ěís|ofaktury,
název odběrate|e,fakturovanáčástka, datum sp|atnosti,datum
Úhrady a text). Za rok 2012 by|o vystavenoce|kem 67 faktur,
zaevidoványby|ypod č. 2012001_ 2012071(fakturyč.2012008,
2012038'2012053a 2012058by|ystornovány)'

Mzdová agenda

Kontro|eby|y před|oŽenymzdové tisty zaměstnancůoÚ, osob
pracujících
na zák|adědohodo pracíchkonanýchmimo pracovní
poměr a č|enů
Mzdové|istyby|y zpracováványv
zastupite|stva.
programuKEo. obsahova|yosobníčís|a,jménaa příjmení,
u
zaměstnancůp|atovoutřídu a p|atovýstupeň, platovýtarif, výši
příplatku,
případněčástkuvyp|acenou
za ostatníosobní
osobnÍho
nák|ady,
výŠi
u zastupite|ů
odměnza výkonfunkce.
V roce 2012 zaměstnávalaobec Nedakonice 11 zaměstnanců
(h|avníúěetní,mzdová Účetní,Účetní-matrikářka,
2x zedník,
pracovník,
provozn
íe|ektrikář,
technický
uk|ízečka,
správcehřbitova,
prostranství.
údrŽbář
Čov a uk|ízeč
veřejného
přezkoumáníbv| ziiŠtěnnedostatekpři započítávání
Při dí|čím
praxeu zaměstnanců
zaoočitate|né
celkové
s osobnímčís|em
00001
a 00006.Vzh|edemk tomu.Že se na zaměstnanceÚSC vztahule
zákoník práce a nařízenív|ády č' 564/2006Sb'. o p|atových
poměrechzaměstnanců
ve veřejnýchsluŽbácha správě.v p|atném
znění'musíobec d|eustanovení
$.122 a 123 zákonač.26212006
znění.praxi přepočítat
Sb. zákoníkpráce, v p|atném
a zařadit
zaměstnancedo správnéhop|atového
stupně.\Lplípae|ěpreplatku
p|atupak zaměstnavate|
rozhodned|e ustanovení
Q 262 o výši
poŽadované
náhradyŠkody'
V roce 2012by|odle mzdových|istůzaměstnancům
obce vyp|aceno
na p|aty2 486 445,00Kč.D|e výkazuF|N 2 _ 12 M by| uveden
rozdíl,ktenýbyl dohIedána zdůvodněn.

odměňování
zastupitelstva

PokIadnídoklad

členůByla provedenakontro|aodměňování ě|enů zastupitelstva za
obdobíleden aŽ prosinecroku 2012 porovnánímmzdových|istůs
''PřÍ|ohou
č'1 k nařízenÍv|ády
č.3712003
Sb.,o odměnáchza výkon
předpisů.
funkceě|enům
zastupitelstev,
ve zněnÍpozdějŠích
V uvedeném
obdobíby|yvyp|áceny
odměny:
- uvolněnému
uvo|něnému
místostarostovi,
starostovi,
třem č|enům
rady, předsedůmfinančního
výboru, předsedovi
a kontrolního
komisepro ku|turu
finančního
výboru,
a sport,č|enům
a kontro|ního
č|enůmkomise pro ku|turua sport. Na odměnách členům
zastupite|stva
obce Nedakonice
by|od|emzdových|istů
za rok2012
vyp|acenoce|kem1 093 914'00 Kč. D|e výkazu F|N 2 _ 12 M
uvedenrozdi|,ktenýbyldohledána zdůvodněn.
prostředků
Příjmya výdajefinančních
v hotovostiby|y do|oŽeny
příjmovýmia výdajovýmipok|adnímidok|ady vyhotovovanými
programemKEo. Cís|oványjsou jednou číse|nou
řadou. V roce
2012 by|ovystaveno 2 399 pokladníchdokladů(č.100001aŽ
paragony,
pok|adním
102399).
K výdajovým
dok|adům
by|ydo|oŽeny
cestovnípříkazy a da|Ší.Příjmy byly dok|ádány čís|ovanými
řady
stvrzenkami.By|a provedenanamátková kontrolačíse|né
stvrzenek(H 7755731- H 7755750,O 0240001- O 240229).
Číse|nářada neby|a přeruŠena.Stvrzenky by|y vzorně V
pos|oupnosti
příjmové
na|epené.
Účetniobce na jednot|ivé
b|oky
uved|ana přednístranučís|a
stvrzeneks ce|kovým
soultem příjmů
za kaŽdýb|ok.Na pomocnémpapíruby|y dá|e vedeny vŠechny
pouŽitéb|okys ce|kovoučástkoua pomocnývýpočetce|kových

příjmů
pok|adního
za určité
období.V případěstornapříjmového
dok|aduby|akopiestvrzenkyv pok|adním
b|okuza|oŽena.Neby|y
zjištěny Žádné nedostatky. Namátkovoukontro|ouby| prověřen
převodhotovosti
prostředky
z pok|adny
na bankovní
Finanční
v
účet.
denvýběruz pok|adny
odvedeny.
na běŽnýÚčet.
2 8 .1 2 . 2 0 1 2
zPKnaBU
90 821'00Kč
1 7 .1 2 . 2 0 1 2
zPKnaBÚ
50 000'00Kč
3 0 .í 1 . 2 0 1 2
zPKnaBÚ
60 000'00Kč
2 2 .1 1 . 2 0 1 2
zPKnaBÚ
í00000'00Kč
Převod hotovostiz bankovního
účtudo pokladnyobce nebyl ve
druhépoloviněrokuuskutečněn.
P|atyby|yzaměstnancům
vyp|ácenybezhotovostně
na osobníúčty,
pouze výjimečně
by|a vyplacenaodměna z dohody o provedení
prácepřes pok|adnu.
Nedostatkyneby|yzjištěny.
pok|adní
Ručnězpracované
výdajové
dok|adyby|yv kontro|ovaném
prostředků,
finančních
h|avníÚčetní
obdobípodepsánypříjemcem
a
(starostou
obce).
správcemrozpočtu
pok|adní
Příjmové
dok|ady,kteréby|ykoncemkaŽdého
a výdajové
měsícezpracovávány
v PC, obsahova|y
rozpisrozpoČtové
sk|adbya
přezkoumáníby|a provedenakontrola
Při závěrečném
účtování.
správnostirozpočtové
sk|adbyza měsíc|istopada prosinec2012
(pok|adnídok|ady 102141 aŽ 102339)' vPD ě. 2274' 2374
neobsahova|
1,1odst.1 písm.c) zákonač563/1991
d|eustanovenÍ$
v p|atném
znění.informacio ceně za měrnou
Sb., o účetnictví,
mnoŽství.
Jinénedostatky
neby|yzjiŠtěny.
a vyjádření
iednotku
By|a provedenanamátkovákontro|a
výpočtůcestovníchnáhrad.
Nebylyzjištěnynedostatky.
Pokladníkniha (deník)

Příloha rozvahy

Pok|adní
deníkby|zpracovávánprogramemKEo. Počáteční
stav k
na Účet261 HUK za období
31.12.2012čini|
0'. Kč.odsouh|aseno
1212012.
Konečnýzůstatekpok|adní
hotovosti byl kaŽdý měsíc
převedendo poěáteěního
stavu nás|edujícího
měsíce.
Ke kontro|ebyla předložena''Příloha.'sestavena za období
1212012
v programu
KEO dne20.2.2013.
V částiA. 4 by| uvedenna podrozvahovém
Účtu902 'Jinýdrobný
d|ouhodobý
hmotnýmajetek''ve výši 201 094'93 Kč (evidován
majetek''ve
majetekv operativní
evidenci)a na Účtu903 ''ostatní
výši14 228 204,27Kč (evidovánmajetekpředanýPo). V částiG.
d|ejednot|ivých
druhů.
Stavbya v částiH. Pozemkyby|yč|eněny
na ustanovení
Kontro|a
upozorňuie
$ 7 odst.5 zákonač' 563/1991
jednotkaje povinnauvést
v p|atném
znění'účetní
Sb'. o Účetnictví.
informacio pouŽitých
účetních
metodách'oopřípaděo odchy|kách
as
od těchtometodpod|eodstavce2 s lejichřádnýmzdůvodněním
situaci a
uvedenímjejich vlivu na majeteka závazky' finanční
jednotky.
vÝsledekhospodaření
účetní

Rozvaha

''Rozvaha''
Ke kontro|e
by|apřed|oŽena
sestavenák 31. 12' 2012v
programu
KEo ze dne 20. 2.2013.Aktivave výšií29 989 194,78
Kčodpovídalapasivům.stá|á aktivaby|ave výši162 101 645'01
Doš|oke korekcistá|ýchaktivo 35 295 554,37Kč na
Kč (brutto).
Účtu019' 021, 022 a 028. Výsledek hospodařeníroku 2011 by|
převeden na účet432 ''Nerozdě|ený
zisk' neuhrazená ztráta
|et.'ve
výši4676361'09Kě.
minu|ých
účet432 dIe zůstatku
KontroIadoporučuie
ana|ytickyrozč|enit
Iet.
iednot|ivých

Úetov1irozvrhp|atnýpro rok 2012 by| sestavenv programuKEo.
Kontro|aupozorňuiena dop|něnínázvůjednot|ivých
ana|ytických
potřebnémk zaÚčtování
případů
všech účetních
Účtův č|enění
(např.3'1'1'314.349.403'432'419atd.).

Uětový rozvrh

.,Výkazpro hodnoceníplněnírozpočtu
Yýkaz pro hodnoceníplnění Ke kontro|e
byl před|oŽen
k 31.12.2012v programu
KEo.
rozpočtu
FlN 2.12M',sestavený
Kontro|ou
výkazuby|ozjiŠtěno,
Že skutelnéce|kovépř'jmy obce po
příjmů
(konso|idace
konso|idaci
ve výši593 083'34 Kč)k 3í. .12.
í3 375 599'40Kč,coŽ by|o10'1'7B% UR. Z tohodaňové
2012čini|y
přtjmyve výŠií2 080 397'09 Kč, nedaňovépříjmyve výŠi238
732,71 Kč' přijatétransferyve výŠi1 649 552,94Kč a kapitá|ové
příjmy
ve výši0'00 Kč.
(konso|idace
výdajů
Skutečné
ce|kové
výdaje obce po konso|idaci
ve výŠi593 083'34Kč)k 31' 12. 2012 čini|y
9 940 872,43Kč,coŽ
by|o90,80% UR. Z toho běŽnévýdajeve výši8 997 111,77Kča
kapitá|ové
výdaje ve výši 1 536 844,00 Kč (např. projektna
chodníky,sběrný dvůr,zatep|eníbudovy ško|y,stroje . hasiči,
pozemky atd.). Namátková kontro|akapitálových výdajů byIa
provedena
u $ 3745po|.6122ve výŠi
70 176,00Kč- jedna|ose o
pořízenímu|čovače
EL|TA (doloŽenofakturouč. 121712195)'
do
majetkuobcezařazenodne6.6.2012 na Účet022040.
K31.12.2012skonči|o
hospodařeníobce
s k|adnýmsaIdempříjmů
a výdajůpo konso|idacive výŠi3 434 726,97 Kč. Závazné
ukazatelena straněvýdajů
nebylypřekroěeny.
po konso|idaci..".............
Sa|dopříjmů
a výdajů
..'3434726,97Kč
+ poč.stavÚčtů
k 1. 1. 2012.'.'.......
.'628170'36Kč
- sp|átky
(po|.8124)...'.'.
..
..-1 473852'00Kč
úvěru
- mzdové
(po|'8901)..
nák|ady
343893'64Kč
= konečný
k 3'1. 12. 2012.......'......2
245 í5í'69 Kč
stav účtů
odpovída|
součtuzůstatku
Účtu231 a 236 v rozvazea h|avníknize
za období1212012.
Kontro|eby| před|oŽen..Výkazzisku a ztráty,,sestavenza obdobÍ
1212012programemKEO ze dne 20. 2. 2013. Obec vykazuje
hospodářskoučinnost.
Náklady z hlavníčinnostice|kemve výši
9 279 432,31KČ a výnosy z hIavníěinnosti ce|kemve výŠi
13 359 004'69 Kč. Náklady z hospodářské činnosti ve výŠi
4 004 478,75 Kč a výnosy z hospodářské činnosti ve výši
3 573774,38Kč.VýsledekhospodařeníběŽného
Účetního
obdobÍ
ve výŠi3 648 868'01Kč odpovída|
výs|edkuhospodařenÍ
na účtu
493v rozvazeza období12|2012.

Yýkaz zisku a ztráty

Byla provedenakontro|a
vazbyvýnosových
Účtůz danía pop|atků
příjmovými
po|oŽkami
(Účet681, 682' 684 a 686) s jednot|ivými
Účetníhovýkazu F|N 2-12 M' kontrolou nebyIy zjištěny
nedostatky.
Rozvaha

zřizených

příspěvkovýchorganizaci

Ke kontrole by|y před|oŽenyrozvahy zřízených příspěvkových
- sestavené
organizací
za období1212012'
í. MateřskáškolaNedakonice
pasivům.Stá|á
Aktivave výŠi6 712 978'53 Kč nettoodpovída|a
aktivave výŠi5 975 992,12Kč netto.V pří|ozerozvahyv částiF.
by|yu vŠech
fondůuvedenypočáteční
stavy,pohybyv danémroce

a konečné
zůstatky'
2. Zák|adni škola Nedakonice
pasivům.Stá|á
Aktivave výši5 916 517,25Kč nettoodpovída|a
aktivave výŠi5 404 082'80 Kč netto.V pří|ozerozvahyv ČástiF'
by|yu vŠech
fondůuvedenypočáteční
stavy,pohybyv danémroce
a konečné
zŮstatky.
Výkaz
zisku
a
ztráty Ke kontro|eby|y před|oŽenyvýkazy zisku a ztráty zřízených
příspěvkových příspěvkových
zřizených
organizacíza období12|2012.
sestavené
organizací
1. Mateřská škola Nedakonice
h|avní
činnost
Nák|adyce|kem
3 7B0 073,89Kč
Výnosy ce|kem
3 865 790'23 Kč

hospodářskáčinnost
4 8 33 1 8 ' 5 8K č
514 649'00 Kč

Výs|edekhosp.
85 716'34Kč
31 330.42Kč
součetve výši 117 046,76 Kčodpovída|účtu493 v rozvaze.
2. Zák|adníškola Nedakon ice
o hospodářskéěinnostineby|oúčtováno.

4 303497'56Kč
4 335753'99Kč
32 256,43Kčodpovída|
účtu
493 v

Nák|adyceIkem
Výnosy ceIkem
Výs|edekhosp.
rozvaze.

Zřizovací
listina 1. ZYizovací
|istinaMateřskéškoly Nedakonice
ze dne 2. ,|2.2002.
organizačních sloŽek a V č|.V. by| Vymezenmajetekve v|astnictví
zřizovate|e,
kteý by|
příspěvkových organizací,bezp|atně
předánorganizací
do správyv ce|kové
účetní
hodnotě839
odpisový plán
620,72 Kč (budova+ pozemky)a ve výŠi593 321,0,1Kč (ostatní
majetek)'V č|. V||. by| Vymezen okruh dop|ňkovéčinnosti
(stravování,
hostinskáčinnost,zflmovékrouŽky'pranía Žeh|ení
oděvů, organizování veřejných akcí sportovně-ku|turního
charakteru).
Dodatek é,.2 ze dne 25. 9. 2009 by| vyhotovenv
návaznostina nove|izacizákona Č,.250|2000Sb., o rozpočtových
pravid|ech
územních
rozpočtů.
Čl.v' zni nově:Vymezenímajetku,
čl.V|.znínově:Vymezenípráva povinností
ke svěřenému
majetku,
pravid|ahospodaření'
příspěvkové
č|.V|l|.zní nově: Hospodaření
č|.|X.znínově:Závěrečné
organizace,
ustanovení.
Dodatekě. 3 ze
d n e1 9 . 4 . 2 0 1 2
. hodnotanemovitého
majetkuse navyŠuje
zhodnocení
o technické
(zatep|ení
a nováokna)o 5 470 854,-Kč.Ce|kovávýŠenemovitého
majetku6 032 461'-Kč.K v|astnímu
hospodaření
se předává nově
pořízenýnemovitýmajetek(výměníková
stanice,boj|erya tepe|né
čerpad|o)v
ce|kové
výši678174,40Kča budovač.p.42ve výši225
219,-Kčby|apřevedenazpět do majetkuobce.Zastupite|stvoobce
schválilo dne 19. 4. 2012 usnesením
č,.9N12012odpisový pIán
Mateřskéško|eNedakonicena rok 2012- odpisy V roce 2012 ve
výŠi152 265'- Kč - kontro|aproběh|ana zůstatekúčtu551 v
rozvaze,bez nedostatků.
2. Zřizovací|istinaZákladníškolyNedakoniceze dne 2. 12.2012.
V č|.V' by| vymezen majetekve v|astnictví
zřizovate|e,který by|
předánorganizacido správyv ce|kové
bezp|atně
hodnotě3
účetní
237 346 Kč(budova+ pozemky)a ve výši592 875,26Kč (ostatní
(stravovánÍ,
majetek),
v č|.V|l.by|vymezenokruhdop|ňkové
činnosti
vzdě|ávací
kuzy, z$movékrouŽky,obchodnÍ
činnost,
organizování
veřejnýchakcísportovně-ku|turního
charakteru).
Dodatek é. 1 ze
dne 25. 9. 2009 byl vyhotovenv návaznostina nove|izacizákonač'

10

pravid|echÚzemníchrozpočtů.
25012000Sb., o rozpoětových
Č|.V.
zní nově: Vymezenímajetku,č|.V|. zní nově: Vymezenípráv a
povinností
ke svěřenému
majetku,pravid|a
hospodaření,
čl.V|||.zní
nově: Hospodařenípříspěvkové
organizace,č|' lX. zní nově:
Závěrečné
ustanovení.
Dodateké.2 ze dne 19. 4. 2012 - hodnota
(zatep|ení
nemovitého
zhodnocení
majetkuse navyŠuje
o technické
majetku6
a nová okna)o 3 090 561,-Kč.Ce|kovávýŠenemovitého
107 955'. Kč.K v|astnímu
hospodaření
se předává nově pořízený
nemovitý majetek (Ekoso| zařízení)Ve výši 1 102 380,. Kč.
Zastupite|stvoobce schválilo dne '19.4' 2012 usnesenímě.
9Nl2012 odpisový p!án ZákladníŠko|eNedakonicena rok 2012.
odpisy V roce 2012 ve výŠi63 024,- Kč,. kontro|aproběh|ana
zůstatekÚčtu551v rozvaze,bez nedostatků.
Darovacísmlouvy
Darovací
sm|ouvynebylypředmětem
kontro|y.
Dohodyo pracovníčinnosti V roce 2012 neuzavřela obec NedakoniceŽádnou dohodu
o pracovníčinnosti.
Dohodyo provedenípráce

práce.
mnoŽství
obec uzavře|av roce2012ve|ké
dohodo provedení
VŠechny
uzavřenédohody obsahovaly předepsanénáleŽitostioznačenízaměstnavate|e,zaměstnance, pracovní úko|' rozsah
úkolu,odměnu a datum uzavřenídohody' VětŠinadohod o
provedení
práce by|auzavřenas dobrovo|nými
hasiči.Dohodyby|y
uzavírányopakovaně(čtvrt|etně).
Dohody o provedenípráce by|y
práce,pomocné
práce
dá|euzavřenyna Úk|idknihovny,
insta|atérské
pro obec, na doruěenívo|ebníchhlasovacích|ístků,údrŽbu
přezkoumání
webovýchstránekobce a da|Ší.
od dí|čího
obce jsou
vypracovávány
výkazy práce, podlenichŽjsou odměnyvyp|áceny.
Za činnost
volebníkomise by|ov roce2012 vyp|acenoce|kem14
886'00Kč.
D|e mzdových|istůbylo za rok 2012 vyp|acenona dohodácho
provedenípráce a odměny č|enům
vo|ebníkomise ce|kem237
356'00 Kč. D|e výkazu F|N 2-12 M by| zjištěn rozdí!,který byl
dohledána řádně zdůvodněn.

Pracovní smlouvy věetně By|a provedena kontro|a pracovníchsm|uv uzavřených se
pIatovýchvýměrů
zaměstnanciobce.V pracovních
sm|ouváchby|yuváděnypovinné
informaceve smys|uustanovení$ 37 zákona č. 26212006Sb., v
p|atném
znění- tj. údajeo dé|cedovo|ené,
údajo výpovědních
|hůtách,Údaj o pracovnídobě a je]ímrozvrŽení'P|atovévýměry
obsahova|y název zaměstnavate|e,titu|' jméno a příjmení
zaměstnance,přeh|edzákonů,d|e nichŽby|izaměstnancizařazeni
platovoutřídu,p|atový
do p|atových
třída stupňů,
datumúčinnosti,
praxe,p|atovýtarif,případněstanovenou
stupeň,doba započtené
výši osobního příp|atku,veIikost úvazku, podpisy zástupce
povinné
zaměstnavate|e
informace.
Ve všech
a zaměstnance
a da|Ší
osobních
náp|něpráce.
spisechzaměstnanců
by|ynovědo|oŽeny
Smlouvy a dalšímateriály
přiiatýmúče|ovým
dotacím

obec Nedakonicedo 31. 12.2012 přija|anás|edující
transfery:
po|.411í ve výši 23 200,.Kč na zajištěnívýdajův souvis|osti s
konáním
vo|ebdo SenátuPar|amentu
ČRa do zastupite|stev
krajů,
Přijetídotaceby|ozanesenov rámci rozpočtového
opatřeníě,.3, Uz
98193.
Čerpánína odPa 6115 by|o uvedenoVe výši 23 417,90Kč
násIedovně:
.
po|. 5021 odměny č|enům
vo|ebníkomise - ve výŠi14
886.00Kč.
- drobnýnákupve výši306'90Kč'
po|.5131nákuppotravin
- ve výŠi
po|.51392x tonery,1Oba|íků
papíru
5 525'00Kč'
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po|.5,169úprava
programu
1 303'00Kč'
v PC - ve výŠi
- ve výŠi
po|.5173cestovné
501'00 Kč'
- ve výŠi
po|.5175pohoŠtění
896'00Kč.
Kontro|oujednot|ivých
se čerpánífinančních
dok|adůtýkaiících
prostředků
Že obec NedakonicezaÚčtova|a
na vo|bybylozjištěno'
pod po|oŽkou
HP CM2320orig.CC530B
5139dva tonery(Cartridoe
v hodnotě2 430'00Kča CartridgeHP CM 2320orio.CRG-7.18CMY
papíruv hodnotě
v hodnotě2 345'00Kč)a 10 ba|íků
kance|ářského
povo|ený
(VPD č.
750'00Kč.Dá|eby|ořekročen
|imitna občerstvení
mě|býtzakouoenpouzeieden
1972_ 306.90Kč)Pro zaiištěnívo|eb
papíru.Tím doŠ|o
kance|ářského
k
tonera maximá|něpět ba|íků
prostředků
finančních
v
neoprávněnému
čerpání
státníhorozpočtu
vÝši2 809.00Kč(3 026.90- 217.90Kč).obec překroči|a
ce|kové
z vlastních
zdroiů.
ce|kovou
dotacio217'90Kč'kterouuhradi|a
po/'4112na výkonstátnísprávy ve výši527000'-Kč
pol.4íí6ve výši347710Ké
z toho278 169'44Kč- se jedna|oo průtokovoudotaci pro
Zš, z toho ÚZ 32533123- 236 444,16 Kč, Úz 32133123_ 41
725,44 Kě' Přijetídotace by|o zaneseno v rámci rozpočtového
č.312012
ze dne 13.12'2012;
opatření
z toho69 000'00Kč- se jedna|oo ,,Dohoduo vytvoření
pracovních pří|ežitostí
v rámci veřejně prospěšných prací ě.
z Úřadu práce UherskéHradiŠtě'
Přijetídotace
ZUH.VN.36t2o12"
opatřeníč,.212012ze dne 13.
bylozanesenov rámcirozpočtového
9.2012,
- pol-4121ve výši20 000'. Kě
přijetíÚče|ové
města UH na
neinvestiční
dotacez rozpočtu
ze dne 22. 6' 2012 na
zák|aděsm|ouvyÓ. 2012l0467/EKo-RF
provozu místníknihovny.
úhradu
nák|adů
spojenýchse zajištěním
výŠi
18 315'00Kč.
na odPa 33,14
v ce|kové
Do 3'1.12.2012čerpání
opatřeníč' 2
Přijetídotace bylo zanesenov rámci rozpočtového
zastuoite|stva
usnesenÍm
obceč' 11lvl2012ze dne 13'
schvá|eného
9.2012;
po/,4122ve výši139000'-Kě
KÚzr na
z toho úče|ová
neinvestiční
dotacez prostředků
pokrytímimořádnýchvýdajůvznik|ýchv souvis|ostis obměnou
poŠkozených
věcnýchprostředků
Po - č.sm|ouvy
a spotřebovaných
dotaceby|o
Dt24B0t2o12lKH
ve výŠi
9 000,00KÓ, Úz 98009.PřijetÍ
zanesenov rámcirozpočtového
opatření
Č'3 ze dne 13. 12' 2012;
KÚZK na
neinvestiční
dotacez prostředků
z toho úče|ová
_ č.
sboru dobrovolnýchhasičů
výdajespojené
s činnostíjednotky
ve výŠi30 000'00 Kč,Uz 14004.Přijetí
sm|ouvyD|1798|2012/KH
opatření
č.2ze dne 13.
dotaceby|ozanesenov rámcirozpočtového
9.2012:
přijetíneinvestiční
KÚzK- státnídotace
dotacez prostředků
pro jednotkypoŽárníochranyobcí- č.sm|ouvyDl0399l2012/KH
ve
výŠi
100000,00Kč,Úz 14004(|.po|'- 50 000,00Kč,||.po|.- 50
000'00 Kč)).Přijetídotace by|ozanesenov rámci rozpoČtového
o p a t ř e nčí. 2 z ed n e1 3 . 9 . 2 0 1 3 .
byly nás|edující
smlouvy týkajícíse převodu
Smlouvy o převodu maietku Předmětemkontro|y
2012.
(koupě, prodej, směna, majetku,kteréobec uzavřelav roce
převod)
obec Nedakonicejako kupující
sm|ouvy
a) Kupnísmlouvauzavřenadne 19. 3' 2012,předmětem
byly pozemky p. č. 3032117o výměře 177 m2 a p. ě. 985/4

t2

79 770,.Kč.Vk|ad
o výměře 156m2. Kupnícenastanovenave výŠi
práva zapsán v katastrunemovitostí
dne 5' 4. 2012 a právníÚÓinky
vk|aduvznik|yke dni 2. 4. 2012. Kupnísm|ouvaby|aschvá|ena
zastupitelstvem
Obce Nedakonice
dne '15.3.2012 a 16. 3. 2006.
Záměr ke koupipozemkuby|zveřejněnna úřední
desce obce od 1.
výdajobce na odPa 6171 pol.
3. 2012 do 15' 3. 2012.Kapitá|ový
6130 ve výši 79 770,- Kě, předpis nákupu pozemkuna účtech
pozemekve výŠi79 770,-Kčzařazendo majetkuobce na
0421321,
zap|acenodne 19. 3. 2012 do|oŽeno
Účetč.031 0300 (0311042),
V P D č '1 0 0 7 1 0 .
majetkuuzavřenadne 1' 5.
b) Sm|ouvao prodejiprivatizovaného
2012,předmětemsm|ouvybyl pozemekp. ě. 668/37o výměře 351
m2. KupnícenastanovenaVe výŠi
12 260'-Kč.odkoupenípozemku
č.8N12012dne 15. 3.
schvá|enozastupite|stvem
obce usnesením
2012' Kapitá|ový
výdajobce na odPa 617í po|.6130 ve výši12
260'- Kč.Předpis nákupupozemkuna Účtech0421321,pozemekve
výŠi12 260,. Kč zařazen do majetkuobce na Účetč' 031 0300
převodem'
(0311042),
zap|aceno
dne29. 3.2012bankovním
Smlouvy o přijetíúvěru

V roce 2012 neuzavřela obec Nedakonicenovou smlouvu
o úvěru.
obec Nedakonice
sp|ácínás|edující
Úvěry:
.t.od Komerěníbankya.s.,(č'Účtu35-244851557/0100)
na částku
í 300 000'-Kč.Sm|ouvao úvěruuzavřenadne 23. 12.2011,přqelí
obce dne 16' 11. 2011' zajiŠtění
úvěruschvá|i|ozastupite|stvo
investiění
neby|osjednáno.Předmětemsm|ouvyby|odofinancování
HUK byl
akce ''B.j.3 PB.PČBNedakonice,
č'p'42,,(byty) Kontro|ou
451 200 ve výši779 800'.
zjištěnzůstatekk 31. 12. 2012 na účtu
Kě - ověřenona výpisz úvěrového
ÚčtuČ.1 str. 1 z roku2013.V
roce 2012 obec uhradilasp|átkyve výŠi520 200,-Kč- ověřenove
výkazuF|Nna po|'8124.
2. od Komerčníbanky a.s., (Č.ÚÓtu 27-631861159710100)
na
částku1 000 000'-Kč.Sm|ouvao úvěruuzavřenadne í5. 5. 2009
na spo|ufinancování
akce sníŽeníenergetickénáročnosti KD
Nedakonice.
Kontro|ou
HUK by|zjiŠtěn
zůstatekk 3,|.12.2012 na
účtu
451 160 ve výŠi50 000'. Kě . ověřenona výpisz úvěrového
Účtuč. 12 str. 2. V roce 2012 obec uhradi|asp|átkyve výši300
000'00Kč- ověřenove výkazuF|Nna pol 8124.
3. čMZRB, a.s.,(č.2oo4- 2O64)načástku5127 ooo,.Kč.Sm|ouva
o Úvěruuzavřenadne í9. 8.2004 na vybudovánívodovodu v obci
Nedakonice.
Kontro|ou
HUK by|zjištěnzůstatekk 31. 12. 2012 na
451 í00 ve výŠi
í 538 100'.Kč- ověřenona výpisz úvěrového
účtu
Účtuč.112013.
V roce 2012 obec uhradi|a4 sp|átkypo 128 175,-Kč
(ce|kemsp|aceno512 700,- Kč)- ověřeno Ve výkazu F|N na po|.
8124.
na částku845 7oo,- Kč.
4. sFŽP (Úvěrovýúčet
č. 9o25.oo1lo7'10)
půjčky
Sm|ouvao poskytnutí
bezÚročné
uzavřenadne 21. 2.2005
na rekonstrukci
HUK by|
bývalého
m|ýnana bytovýobjekt.Kontro|ou
zjiŠtěn
zůstatekk 31. 12.2012 na úětu452 440 ve výŠií33 43í'.
Kč.V roce2012obecuhradilasp|átkyve výši96 000'-Kč- ověřeno
ve výkazuFlN na pol8124.
na částku224 75o,. Ké.
5. sFŽP (úvěrovýúčetč. 9o25oo1to710)
půjčky
Sm|ouvač.47160591o poskytnutí
úročné
uzavřenadne 24.
4. 2008 na vytápěníku|turního
domu a DPS v Nedakonicích
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Kontro|ou
HUK by|zjištěnzůstatekk31.12.
tepelnýmčerpadlem.
2012 na Účtu452 450 ve výŠi44 941'- Kč. V roce 2012 obec
uhradi|a
sp|átkyve výši44 952,-Kč- ověřenove výkazuFlN na po|.
8124.
V roce 2012 neuzavřeIaobec ŽádnouzástavnísmIouvu. Kontro|ou
by|a zjiŠtěnad|e ''Výpisuz katastrunemovitostí''
zástavní práva
sm|uvní
u budovyč.p. 236 ze dne 12.2.2007,budovyÓ' p.232 ze
dne 24. 4.2008, budovyč.p. 143 ze dne 19.2.2002, parce|yč'
303214ze dne 23.6. 2003a parce|yst č.266/1ze dne 2. 3. 2005.

Smlouvyzástavní

Kontroláupozorňuje
na dodrŽení
ČÚS č' 7O,1bod 4.2 písm.b). kdy
pro majetekzatíŽený
zástavnímprávem.
obecvytváříana|ytické
účty
přijatých Dne 29. 6.2012 by|na KrajskýÚřad Z|ínského
pouze
lnformace
o
krajedoručen
účet
obce Nedakonice
za rok2011.
opatřeních (zák. 420l2oo4 závěrečný
Sb., 320/2001
Sb., apod.)
Nebv|apodána písemnáinformacepřezkoumávajícímu
orqánu o
opatřeník nápravěchyb a nedostatků
uvedenÝchve zprávě o
ořUetí
výs|edkuořezkoumáníhospodařenído í5 dnů od oroiednání
závěrečného Účtu' Závěrečný Účet obce by| schvá|en
zastupitelstvem
obcedne20.6. 2012.
Vnitřnípředpis a směrnice

V Dodatkuč. 1 k vnitřnísměrnicitýkající
se finanční
kontro|y
by|y
stanovenykonkrétní
osoby pověřenéfunkcemipříkazceoperace,
včetněpodpisovýchvzorůd|e
správce rozpočtu
a h|avníúčetní,
26
zákona
32012001Sb.,
v p|atném
znění.
ustanovení
$
Výsledky kontrol zřizených Kontro|eby| před|oŽen'.Protokol o výs|edku veřejnosprávní
kontrolyna místě'.ze dne 8.3.2013. Předmětemkontrolyby|a
organizací
období roku 2012
namátková kontro|ahospodaření'účetního
MateřskéškoIyNedakonice.
11 zasedánírady obce (dne 19.1.'13.
Zápisy z jednánírady včetně V roce 2012se uskutečni|o
2 . ,2 9 .3 . ,1 4 .5 . ,1 1 .6 . ,1 0 .7. , 6 . 8 . ,2 7. 8 . ,9 . 1 0 . ,5 . 1 1 .a 2 6 . 1 1 .
usnesení
2012).K zápisůmze zasedáníradyby|ydo|oŽenyprezenění|istinya
výpisyz usnesení.
Zápisy
z
zastupitelstva
usnesení

jednáni V roce 2012 se uskutečnilo
5 veřejných zasedání zastupitelstva
včetně o b c e( d n e1 5 .3 . ' 1 9 .4 . , 2 0 '6 ' , . 1 39' . a 1 3 .1 2 . 2 0 1 2 )K. z á p i s ů m
ze

|istinya výpisyz
zasedánízastupite|stva
by|ydo|oŽenyprezenční
usnesení.Zápisyze zasedánízastupite|stva
obsahova|ypředepsané
v sou|adus s 95 zákona č,.128|2000Sb., o obcích,v
ná|eŽitosti
p|atném
znění.

fondy - sociá|ní
fond a
PeněŽní fondy obce (FRB' obec mě|av roce 2012zřízeny2 peněžní
pravidla ku|turnífond.
sociá|ní, apod.)
í. sociálnífond (419100)
tvorby a pouŽití

Rady obce Nedakonice
ze dne 19. 1.2012 by|sníŽen
Usnesením
přídě|do sociá|ního
fondu pro rok 2012 ze 20Ána 1o/oz ročního
objemuprostředkůna p|atya odměny.Hrubémzdy za rok 2012
by|a
čini|y
3 337 084'00Kč(z toho1%.33 370,84Kč).Skutečnost
v pracovnímpoměru
vypočítána
d|e mzdových|istůzaměstnanců
(starostaa místostarosta).
zastupite|ů
obec si do
včetněuvo|něných
přídělunezapočíta|a
zaměstnance,kteréhopřija|ado pracovního
pří|eŽitostí......
poměruna zák|adě,,Dohody
o vytvořenípracovních
Uherské
HradiŠtě.
uzavřenous Uřademoráce
kde senioři mohou
obec vytvoři|atzv. osobníÚčtyzaměstnanců,
s pracovním
úvazkem.1,00
čerpat
SF ve výši250'-Kč,zaměstnanci
přídě|
s pracovním
Úvazkem0,75
ve výši2 893'47Kě a zaměstnanci
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přídě|ve
výši2170,12
Kč.Sociá|nífond
by|ěerpánpod|epoŽadavků
zaměstnancůna příspěvkyna obědy zaměstnanců,vitamíny,
na kulturní
akce.
regenerace-masáŽe
a vstupenky
Kontro|a
Účtu4í9 100:
počáteční
60 314'87Kč
stavk 1. 1. 2012
+tvorbave výši
41 647,23Kč,
- čerpání
ve výŠi
52 337,70Kč
= konečný
zůstatku
stav k 31. 12' 2012 49 624,40Kě (odpovída|
fondu)
bankovního
Účtusociá|ního
Nedostatkynebyly zjištěny.
2. kulturní
fond (419180)
počáteění
196052'97KÓ
stavk 1. 1-2012
+ tvorbave výši
í0 683'93Kč
- čerpáníve
17 510,20Kč,
výŠi
= konečný
189 226,70 Kč (odpovída|
stavk 31, 12.2012
fondu).
zůstatku
Účtuku|turního
bankovního
Právo provádění dalšíchProvedenoukontro|ouhospodařeníobce se obec nezbavuje
kontro|
odpovědnosti
za správnostúčetních
dok|adů
a neníomezenoprávo
provádění
da|Ších
kontro|.
B.

Zjlštěníz konečného přezkoumání

B. l, Předmět přezkoumání,u něhožnebyla nalezena chyba či nedostatek
peněŽních
se tvorbya pouŽití
Zákonč,42012004
Sb. s 2 odst.'1písm.b) finančnÍ
operace,týkající
fondů
Územního
Zákon č. 42012004
sb. s 2 odst' 1 písm.c) nák|adya výnosypodnikate|ské
činnosti
celku
se sdruŽenýchprostředků
Zákon Ó. 42012004sb. s 2 odst. í písm.d) peněŽníoperace,týkající
vynak|ádaných
na základěsm|ouvymezidvěmaa víceúzemními
ce|ky,anebona zák|aděsm|ouvy
nebofyzickými
osobami
s jinýmiprávnickými
Zákon Ó. 42012004
operace,týkající
se cizíchzdrojůve smys|u
sb. s 2 odst' 1 písm.e) finanČní
právních
předpisů
o účetnictví
z
Zákon č.42012004
Sb. s 2 odst. 1 písm.f) hospodaření
a nak|ádánís prostředkyposkytnutými
prostředkyze zahraničí
poskytnutými
na zák|adě mezinárodních
Národníhofondu a s da|Šími
smluv
Zákon č. 42012004sb. s 2 odst. 2 písm.a) nak|ádánía hospodařenís majetkemve v|astnictví
Územního
ce|ku
Zákon ě. 42012004sb. s 2 odst. 2 písm.b) nakládánía hospodařenís majetkemstátu,s nímŽ
hospodaří
Územníce|ek
veřejnýchzakázek, s
Zákon č. 42012004sb. s 2 odst. 2 písm.c) zadáváni a uskutečňování
přezkoumaných
právního
předpisu
výjimkou
Úkonůa postupů
orgánemdoh|edupod|ezv|áŠtního
Zákonč''42012004
a závazkůa nak|ádání
s nimi
sb. s 2 odst'2 písm'd) stav poh|edávek
za závazkyfyzickýcha právnickýchosob
Zákonč.42012004
sb. s 2 odst.2 písm.e) ručení
Zákoně. 42012004
Sb. s 2 odst.2 písm.g) zřizovanívěcnýchbřemenk majetkuÚzemníhoce|ku
vedenéúzemním
Zákonč.42012004
sb. s 2 odst.2 písm.h) účetnictví
ce|kem
B.lI. Při přezkoumánÍ
byly zjištěny chyby a nedostatky,kterénemajÍzávažnost nedostatkit uvedených v $ í0 odsÍ.3
zákona č.420/2004
Sb' podpísmenemc).
včetně
Předmět:Zákon č. 42012004sb' s 2 odst. 1 písm.a) p|něnípříjmůa výdajůrozpoČtu
peněŽních
prostředků
operací,týkajících
se rozpočtových
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předpisů
Právnípředpis:Zákonč.26212006
Sb.,zákoníkpráce,ve zněnípozdějŠÍch
.
platové
123
Zaměstnanec
územního
celku
nebyl
zařazen
do
třídy
a platového stupně v
s
přezkoumání
souladu se zákonem. Při dí|čím
by|zjištěnnedostatekpři započítávání
ce|kové
praxeu zaměstnanců
započitate|né
s osobnímčís|em
00001a 00006.Vzh|edemk tomu,Že se
poměrech
zaměstnanceUSC vztahujezákoníkprácea nařízení
v|ádyč' 56412006
Sb., o p|atových
,122a
zaměstnanců
ve veřejnýchs|uŽbách
zněnÍ,musíobecd|eustanovení
a správě,v p|atném
$
123 zákona č. 26212006sb. zákoník práce, v p|atnémznění, praxi přepočítata zařadit
zaměstnancedo správnéhop|atového
stupně.V případěpřep|atkup|atupak zaměstnavate|
poŽadované
náhradyŠkody.
rozhodned|eustanovení
$ 262o výŠi
Předmět:Zákon Ó. 42012004
sb. s 2 odst.2 písm.f) zastavovánímovitýcha nemovitýchvěcíve
prospěchtřetíchosob
PÉvnípředpis:ČÚs zot - 708(s.36odst'1 zákonao Účetnictví)
cus 701 bod 4.2. písm. b) - Uzemní celek nevytvořil analytické účty,případně nezajistil
jinými nástroji pro členěnísyntetických tičtťlmajetekzatíženýzástavnímprávem.
byly zjištěnychyby a nedostatkyuvedenév $ 10 odsÚ. 3 písm,c) zákona č.420/2004sb.
Předmět:Zákon č. 42012004sb' s 2 odst' 1 písm.a) p|něnípříjmůa výdajůrozpočtuvčetně
peněŽních
prostředků
operací,týkajÍcích
se rozpočtových
Právnípředpis:Zákon č.25012000Sb., o rozpoitovýchpravid|echÚzemníchrozpočtů,
ve znění
pozdějŠích
předpisů
$ 11 odst. 3 - Návrh rozpočtunebyl zveřejněn nejméněpo dobu 15 dnů přede dnem jeho
projednánÍv zastupitelstvu územníhosamosprávnéhocelku. Návrh rozpočtuobce
na rok2012by|zveřejněnna Úřednídesceod 1. 12.2011do 21. 12.2011a na
Nedakonice
e|ektronické
ÚřednÍ
desceod 6. 12.2011do 4. 12.2012'Rozpočet
bylschvá|en
Zo dne15' 12'
2012.
Předmět:Zákonč.42012004
sb. s 2 odst.1 písm.g) vyÚčtovánÍ
a vypořádání
finančních
vztahůke
státnímu
rozpočtu,
k rozpočtům
krajů,
k rozpočtům
obcí,k jinýmrozpočtům,
ke státním
fondům
ak
da|ším
osobám
pravid|ech
rozpočtů,
Právnípředpis:Zákon ě' 25012000
Sb., o rozpočtových
územních
ve znění
pozdějŠÍch
předpisů
$ 22 odst. 1, 2,3 . Územní celekneoprávněněpoužilpeněžníprostředky, Kontro|ou
jednot|ivých
prostředků
finančních
na volbyby|ozjištěno,
dok|adů
týkajících
se čerpání
Že obec
podpo|oŽkou
HP cM2320orig.CC530Bv
Nedakonice
zaúčtova|a
5í39dvatonery(Cartridge
hodnotě2 430,00Kča CartridgeHP CM 2320orig.CRG-718OMYv hodnotě2 345,00Kč)a 10
papíru
povo|ený
kance|ářského
v hodnotě750'00Kč.Dá|ebylpřekročen
|imitna
ba|íků
(VPD č.1972_ 306'90Kč)Pro zajiŠtění
vo|ebmě|býtzakoupenpouzejedentonera
občerstvení
pět ba|íků
papíru.
maximá|ně
kance|ářského
Tímdoš|ok neoprávněnému
čerpánífinančních
prostředků
státního
rozpoČtu
v ce|kové
výši2 809'00Kr (3 026'90_ 217,90Kč).obec překroči|a
ce|kovou
dotacio 217,90Kč,kterouuhradi|a
z v|astnÍch
zdrojů.
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c.

Závěr

C. l. odstraňování chyb a nedostatků
přezkoumáníhospodařeníbvlv zjjštěnynásledující
ménězávaŽnéchvbv a nedostatky:
1' Při dílčím
Zákon ě' 42012004sb., o přezkoumáváníhospodařeníÚzemníchsamosprávnýchce|kůa
předpisů'
dobrovo|ných
svazkůobcí,ve zněnípozdějŠích
s 13 odst. 1 písm.b) Nebv|apodána
přijetí
písemnáinformacepřezkoumávajícímu
ooatřeník nápravěchvb a nedostatků
orgánuo
přezkoumání
závěrečného
ve zprávěo výs|edku
hospodaření
do 15 dnůod proiednání
uvedených
Účtu. NENAPRAVENo
závažnéchybya nedostatkv:
bvlv ziištěnynásledující
pravid|echúzemníchrozpoČtů,
ve znění pozdějŠích
Zákon ě,' 25012000Sb', o rozpočtových
předpisů,
v sou|aduse
závěrečného
účtu
neby|ouzavřenovyiádřením
$ í7 odst.7 Projednání
zákonem. NENAPRAVENo
2. Při přezkoumáníhospodařeníza předchozíroky bvlv ziištěnvnásleduiícíménězávažnéchyby a
nedostatkv.
předpisů,
osob
Zákoně,'32012001
Sb', o finanční
kontro|e,
ve zněnípozdějŠích
$ 26 Nepověření
kontroly
funkcípříkazceoperace,správcerozpočtu
a h|avníúčetníVe směrnicitýkající
se finanční
nebylystanovenykonkrétní
osoby pověřenéfunkcemipříkazceoperace,správce rozpočtua hlavní
ÚčetnívčetněpodpisovýchvzorŮdle $ 26 zákona 320/2001sb. NAPRAVENo. Zákon č,.25012000
pravidlechÚzemníchrozpočtů,
předpisů,
ve zněnípozdějších
Sb., o rozpočtových
$ 26 Zřizovací
listinaorganizační
s|oŽkyneobsahova|astanovenéná|eŽitosti. Protokolyo navýšeníhodnoty
nemovitého
majetkuze dne 2. 1.2012 byly zřízenýmpříspěvkovýmorganizacímGŠ a M9 předán
majetekpořízenýV roce 2011 (technickézhodnoceníbudov)- nebylaprovedenazměna zřizovací
listiny ani převod majetkunebyl schválen zastupitelstvemobce. NAPRAVENo, odpisovy plán
dlouhodobéhomajetku nebyl zřizovatelemu příspěvkovýchorganizacíschválen, přesto bylo o
by|přenesendo výkazuF|N 2odpisechu obou Po Účtováno.NAPRAVENo Schvá|enýrozpočet
podobě. KontrolouvýkazuFin 2-12 M za období6/2011bylo zjištěno,Že ve
12 M v od|išné
sloupcischválenýrozpočetbyly celkovépříjmyve výši10.988.280,00Kč (dle usneseníze dne 16.
12. 2010 schváleny celkové příjmy ve výši 10'839'000,00 Kč) a celkové výdaje ve výši
9.855.630,00Kč (dle usneseníze dne 16. 12. 2010 schváleny celkové výdaje Ve výši
10,839.000,00
Kč).NAPRAVENo. bylyziištěnynásledující
závaŽnéchvbva nedostatkv:
pravid|echÚzemníchrozpočtů,
Zákon č' 25012000Sb., o rozpočtových
ve znění pozdějších
předpisů,$ 17 odst. 1 Nebv|zpracovánzávěrečnÝÚčet. Závěrečnýúčetza rok 2010 nebyl
předpisů'
zpracován' NAPRAVENo. Zákonč' 12812000
Sb., o obcích,ve zněnípozdějších
$ 85
převodu
písm.a) Zastupite|stvo
věcí'včetně
bytů
obce nerozhod|o
o nabytía převodunemovitých
a nebvtovýchprostor. Nákup pozemkŮ do majetkuobce nebyl schválen zastupitelstvemobce,
schválilajej pouze Radaobce na svémzasedánÍdne 17,3.2011. NAPRAVENO. Vyh|áškač.
27012010sb.' o inventarizacimajetkua závazkŮ,$ 7 odst.2 SkutečnÝstav nebvl při dok|adové
inventuřeověřen pod|einventarizačních
evidencí. Nebylaprovedenadokladováinventuravšech
pohledávek a závazkŮ k 31' 12' 2011 ke zjištěnískutečného
stavu, nebyl zjištěnskutečnýstav
veškerého
majetku(např.bankovníúčty,
cennépapÍM - nebylyvyhotovenysoupisyk 31. 12.2011
NAPRAVENO.
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C Il. Při přezkoumání hospodařeníobce Nedakoniceza rok 2012
byly zjištěnychyby a nedostatky,kterénemajízávažnost nedostatkůuvedených pod písm.
c) [$ 10 odsÚ. 3 písm.b) zákona č.420/2004sb.].
Byly zjištěny chyby a nedostatky, spočívající
v [$ 10 odsÚ' 3 pÍsm.c) zákona č.420/2004

só.'

cl) v poruŠení
rozpočtové
kázně
překročení
působnosti
ď)
při dí|čím
přezkoumání
nedostatků
zjištěných
c5) neodstranění
C. lll. Nebyla zjištěnarizika dle $ í0 odsÚ' 4 písm.a) zákona ě.420/2004 sb.
C, lV. Při přezkoumání hospodaření obce Nedakonice za rok 2012
By|yzjištěnyd|e $ 10 odst.4 písm.b) nás|edujÍcí
ukazate|e:
'1,05 o/o

a) podí|poh|edávekna rozpočtuÚzemníhocelku

15,09 o/o

b) podí|závazkŮ na rozpočtuÚzemníhoce|ku

4,60 o/o

majetkuna ce|kovémmajetkuÚzemníhoce|ku
c) podí|zastaveného
Nedakonicedne 29.4.2013

#t

Mgr.PavlínaDúbravová
přezkoumáni
kontrolorpověřenýřízením

podpis

fr,/4
nó

Bc. Jana Bí|ková

4

podpis

kontrolor

Tato zpráva o výs|edkupřezkoumáníhospodařeníobsahuje i výs|edkykonečného
dí|čího
přezkoumání.
Že v kontro|ovaném
Jiří Smě|íkstarostaobce Nedakoniceproh|aŠuje,
obdobíúzemníce|ek
nehospodaři|s majetkemstátu, neruči|
svým majetkemza závazky fyzickýcha právnickýchosob,
nezastaviI
movitýa nemovitý
majetek,
směnnousm|ouvu
a sm|ouvu
o výpůjěce
týkající
se nemovitého
majetku,
úvěrunebopůjčky,
sm|ouvuo poskytnutí
sm|ouvuo přijetíneboposkytnutí
dotace,sm|ouvu
o převzetí
d|uhuneboručite|ského
závazku,sm|ouvuo přistoupeníkzávazku
a sm|ouvuo sdruŽení,
pouze
nekoupiIani neprodalcennépapíry,obIigace,neuskuteČniI
majetkové
vk|ady'uskutečniI
veřejné
zakázkyma|ého
rozsahu($ 12 odst.3 zákonač.137/2006
sb').
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Zprávupřevza|a s obsahemby|seznámen dne 29.4. 2013

/3'tk:

Jiří Smě|ík
starosta

(

ooaoi"

1 x obdrŽí:
obec Nedakonice
1 x obdrŽí:
KrajskýúřadZ|ínského
kraje,odborKance|ářředitele,oddě|ení
kontro|ní
Poznámka:
Územníce|ekje ve smys|uustanovení
$ 13 odst.1 písm.b) zákona é.42ot2oo4Sb., povinen
přijmoutopatřeník nápravěchyb a nedostatků
uvedenýchv tétozprávě o výsledkupřezkoumání
hospodaření
a podato tom písemnouinformacia to nejpozdějido 15 dnůpo projednání
tétozprávy
spo|use závěrečným
účtem
v orgánechúzemnÍho
ce|ku.
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