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A.

Přezkoumanépísemnosti

Druh písemnosti

Popis písemnostl

Návrh rozpočtu

Návrh rozpočtuobce Nedakonicena rok 2013 by| zveřejněnv souladu
pravid|ech
s ustanovením
Sb., o rozpočtových
$ í1 odst.3 zákona č.250/2000
Územních
rozpočtů,
v p|atném
znění,na Úřednídesceobceod 28. 11.do 14.12.
podobě.
2012,ve stejném
termínui v e|ektronické

Pravidla
rozpočtového
provizoria

Vzh|edemk tomu,Že rozpočetna rok 20í3 by| schvá|enzastupite|stvem
obce
před 1.1.2013,neřídllose hospodaření
obce Nedakonice
do dobyschvá|ení
pravidly rozpoětovéhoprovizoriad|e$ 13 zákona č.25012000
rozpočtu
sb.'
pravid|ech
o rozpočtových
územních
rozpoČtů,
v p|atném
znění'

Rozpočtová
opatření

Změny schvá|eného
rozpočtu
by|yprováděnyformourozpoětovýchopatření
(dá|ejen Ro)' V roce2013zastupite|stvo
obce (dá|ejen Zo) schvá|i|o
3 změny
rozpoětu.
1. Ro schválenoZo dne 27.6.20,|3usnesením
č,.15Nl2013
- př|jmyi výdajenavýŠeny
o 85 500 Kč
2. Ro schválenoZo dne 26.9. 2013usnesením
é.16Nl2013
- přtjmynavýšeny
o 703 000 Kč,výdajenavýŠeny
o 700 000 Kča financování
(po|.8124)navýŠeno
o 3 000 Kč
3. Ro schválenoZo dne 18.12.20í3usnesenímč.17Nl2013
- přUmynavýŠeny
o 2 966000 Kč'výdajenavýšeny
o 1 244 000 Kča financování
(po|.8115 a8124)navýŠeno
o 1 722000 Kě
prostředků
Ro doŠ|o
k navýŠení
finančních
na straněpříjmů
o 3 754 500 Kča na
straně výdajůo 2 029 500 Kč. Ce|kem by|y příjmynavýŠeny
na částku
16 127 500 Kč a výdajenavýšenyna částku13 178 500 Kč.Změny byly
zanesenydo výkazuFlN 2.12M sestaveného
k 31. 12.2013bez rozdílů.

Rozpoětový
výhIed

obec Nedakonicemě|azpracovanýrozpočtový
výhled d|ejednotlivých
odvětví
($) včetněÚhrad sp|átekna období 2012 . 20í5 v sou|adus ustanovením
pravid|echÚzemníchrozpoÓtů,
$ 3 zákona Č,.25012000Sb., o rozpočtových
v p|atném
znění.Dá|emě|aobeczpracovaný
P|án investicna rok 2014.2018,
ktený by| schvá|en zastupite|stvem
obce dne 12, 12' 2013 usnesenÍm
č.17N12013.

Schválený
rozpoěet

Rozpočetna rok 2013 by| schvá|enzastupite|stvem
obce dne í3. 12. 2012
př|jmyve výŠi12 373 000
usnesením
č.12Nl2012'jako přebytkový.Schvá|ené
Kč'výdajeve výŠi11 149 000 Kča přebytekve výši1 224 000 Kč(po|.8124),
kteqýbude použit k úhradě spIátek dl. přijatýchpůjčených
prostředků.
Počátečnístav
bankovního
k 1. 1.20í3čini|
účtu
224515í,69Kě. Schvá|ený
rozpočet
příjmové
by|neprod|eně
rozepsánv podrobném
členění
na jednot|ivé
i
po|oŽky
výdajové
p|nění
a je uvedenve s|oupciI Výkazupro hodnocení
rozpočtu
FtN2-'12M.
Kontro|a
upozorňuie'
Že rozpočet
obcena rok2013bylschvá|enjako přebytkový'
s tím.Že přebytekbudepouŽitk Úhraděsp|átekd|.přijatých
prostředků
v souladu
s ustanovením
Sb'. v o|atném
znění.
s 4 odst.4 zákonač.250/2000

Stanovení
závazných
ukazatelů
zřizeným
organizacím

Ve schvá|eném
příspěvky
rozpočtu
na rok 2013 by|yschváleny neinvestiční
zřizeným příspěvkovýmorganizacím(dá|ejen Po).
Mateřskéškole Nedakoniceve výši 570 000 Kč (s 3111 po|.5331).Změnou
rozpočtu
č. 212013by| přÍspěvek
o 150 000 Kč navýšen(písemné
oznámení
zas|ánodne 23' 10. 2013)' Kontro|ou
výdajovéěásti rozpočtuuvedeného
v
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do konceroku
výkazeF|N2-12M (po|.5331)'by|neinvestičnípříspěvek
úěetním
2013zas|ánve výŠi681740 Kč(tj.94'69%).Zastupite|stvo
obce dne 18.4. 2013
usnesením
č.14Nt2o13schvátitopřevedenívýsIedkuhospodařeníMŠza rok
proběhnena'.Pří|ohu''
2012vevýši87 046'76Kě do rezervního
fondu (kontro|a
VH ve stejnévýŠi)
a ve výŠi
30 000'00Kč
ČástD. - tvorbafonduze z|epšeného
zastupite|stvo
obce
do fondu odměn.odpisový p|án MS na rok 20í3 schvá|i|o
dne 13. 12.2012usnesením
č.12Nl2012ve výši97 884 Kča dne 12. 12.2013
p|ánuna rok 2013 ve výŠi104286
usnesením
ě' 17Nl2013změnuodpisového
prověři|a
ve výši104
Kě (kontro|a
ročnÍ
odpisyna Účet55,1''odpisyd|. majetku''
286 Kč- nebyly zjištěnynedostatky).
Zák|adníškole Nedakoniceve výši 600 000 Kě (s 3117 po|'5331) Změnou
rozpočtuč. 112013,212013a 312013by| příspěveko 98 000 Kč navýŠen
(písemné
výdajové
části
oznámenízas|áno
dne28' 6. a23.10. 2013).Kontro|ou
rozpočtu
v účetním
výkazeF|N 2-12 M (po|'5331)'by|neinvestiční
uvedeného
příspěvekdo konce roku 2013 zas|án ve výŠi699 020 Kč (tj 100'.15%).
pouŽití
výsledkuhospodařen
íZš za
Zastupite|stvo
obcedne 18.4. 2013schvá|i|o
rok 2012 ve výši32 256,43Kč na úhraduztrát z minu|ýchobdobí.odpisový
plán ZS na rok20'13schvá|i|o
zastupite|stvo
č.
obcedne 13.12.2012usnesením
prověři|a
roční
12N12012
ve výŠi
55 440 Kč(kontro|a
odpisyna Účet551 ''odpisy
ve výŠi
d|.majetku''
55 440 Kč- neby|yzjištěnynedostatky).
Výše závaznéhoukazatele by|o příspěvkovým
organizacímsděleno ústně,
je|ikoŽředite|é
Po jsouč|eny
Zastupite|stva
obce Nedakonice.
poruši|a
č' 410/2009Sb''
obec Nedakonice
$ 32 odst.5 písm.c) vyh|áškv
v p|atném
znění.tímŽe neúčtova|a
v|ádním
o závazcíchk vybranýmmístním
- závazekvůči
institucím
Po nebv|účtován
na Účtu349xxxx.
Rada obce neschvá|i|a
Účetní
závěrkyobcízřízenýchpříspěvkovÝch
organizací
k rozvahovému
sestavených
dni d|eustanovení
s $ 102 odst'2 oísm.q) zákona
v p|atném
znění'
č.12812000
Sb..o obcích,
Závěrečnýúčet

Návrh závěreěnéhoúětuvčetnězprávyo výs|edkupřezkoumání
hospodaření
obce Nedakonice
za rok2012by|vyvěšenna úřední
desceobce od .tí.6. do
podobě.Závěreě,ný
2.7 . 2013,ve stejném
termínu
i v e|ektronické
účet
spoIu se
zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce by| schválen
zastupite|stvemobce dne 27.6. 2013 usnesenímÓ' 15Nl2013,a to bez
výhrad. Kontro|a konstatujedodĚení s 17 zákona č. 25012000 sb.,
pravid|ech
rozpočtů,
v p|atném
znění.
o rozpočtových
územních

Bankovnívýpis

V roce2013Účtova|a
obecna 8 bankovníchúětech:
. ě. 4626721/0.t00
vedenýu KB (ZBÚ) - zůstatek
ěini|5 999 992,ooKč (v HUK
231 0010)a by|ověřenna dennívýpis
224,
č.
strana111,
- č.3546200104/4300
vedenýu Českomoravské
záruční
a rozvojové
bankya.s.
(BÚ) - zůstatek
čini|
29 588,74Kě (v HUK 231 0015)a by|ověřenna výpisz účtu
č,.1212013,
. č.94-231372,|t0710
vedenýu Črua(BÚ) - zůstatek
353 251,56Kě (v HUK
čini|
231 0017)a bylověřenna výpisz Účtuč,.10 ze dne 31. 12.2013.
Součty
všechAU souhlasi|y
na rozvahusU 231v ce|kové
výši6 382 832'30Kč.
. ě. 86.398036020710,|00
vedený u KB (sociá|nífond) - zůstatekčini|
34 844,87Kč(v HUK 236 0100)a bylověřenna dennívýpisč.27 strana1l1,
- ě. 43.560700267/0í00
vedený u KB (ku|turnífond) . zůstatekčini|
146957'38Kč(v HUK 23601B0)a by|ověřenna dennívýpis
č.17 strana111.
Součtyzůstatků
obou AU souhlasi|yna rozvahu SU 236 v celkovévýŠi
181802'25Kč.
- é.27.6318611597/0100
vedenýu KB (ÚvěrovýÚčet)- zůstatekčinil0'. Kě
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(v HUK 4510160)a by|ověřenna výpisč.3 ze dne6. 3. 2013'
- č,.35.244851557/0100
vedený u KB (ÚvěrovýÚčet)- zůstatekěini| 0'. Kč
(v HUK 4510200)a by|ověřenna měsíční
výpisč.5 strana1/.1.
- úvěrovýÚčet u Ceskomoravskézáručnía rozvojové banky - zůstatek
451 0100ve výšií 025 400'00Kč ověřenona výpis
v rozvazea v HUK na účtu
č.412013
ze dne 31'12.2013.
s os.
dohodyo hmotnéodpovědnostise zaměstnanci
Dohoda o hmotné Kontro|e
by|ypředloŽeny
zaměstnanci
dne 3. 10.2011'Uvedení
odpovědnosti
č.1, č' 204,č''6, Č.3 aě.74 uzavřené
a za
zboŽí,ceniny,zásobymateriá|u
za svěřenéhodnoty,
tj.hotovost,
odpovídají
hodnoty,s nimiŽpři výkonusvé funkce přijdoudo styku.Dohodyo hmotné
odpovědnostiby|y uzavřeny v souladu s $ 252 zákona č,.26212006sb.,
v p|atném
znění.
Evidence majetku Majetekobce Nedakoniceje evidovánV programuKEo. Drobnýd|ouhodobý
nehmotný
majetekje evidovánna Účtu0í8 v ceně od 7 000 Kčdo 60 000 Kě a
ceně od 3 000 Kč
hmotnýmajetekna úětu028 při pořizovací
drobnýd|ouhodobý
do 40 000 Kč.
Předmětemkontrolybyly zaÚčtované
dle HUK přírŮstkya Úbytky s porovnáním
skutečného
stavu dte inventurníhosoupisupodteinventárníchčísel(dálejen lQ,
V roce 2013 - byly zjištěny nedostatky viz níže.
kterése uskutečnily
Úeet otg ..Drobnýdl. nehmotnýmajetek.'vevýši33 880,00Kč (oprávkyv p|né
ve výŠi
výŠi
na účtu
078)- přírůstek
33 880,00Kč(|Č85 - wwwstránkyPROF|
verze).
Úeet otg ..ostatníd|. nehmotnýmajetek..ve výŠi596 809,00Kč (oprávkyve
o přírůstku
ani úbytku.
výŠi
238752,00Kčna Účtu079). neby|oúčtováno
Úeet ozt ',Stavby..ve výŠi127 218 017,98Kč (oprávkyve výŠi31 887 785,48
ve výši644958,70Kč(|Č87 dětskéhřištěve výši98
Kčna účtu
o81)- přírůstek
přípojky
ve výŠi195 488,í0 Kě; |Č52 parkoviŠtě
755,ooKč;|Č88 vodovodní
ve výši128860,00Kě;|Č77
u rybníků
u KD ve výši43613,ooKč;|Č53 chodník
- sběrnýdvůr,trvaléodnětípůdyve výŠi18 585'60 Kě
technické
zhodnocení
na ÚČtu
02,1d|eHUK ve výši
a stavební
Úpravyve výši.159657'00Kč).Přírůstek
ve výši644 958.70
inventurnjho
soupisu
644 957'94Kč.navýšenÍ
maietkud|e
Kč.kontro|a
konstatuie
rozdílve výši0.76 Kč.Ubytekve výŠi729 896'28Kč jednalose o přeřazeníkontejnerů
na účet
022 070.
Úeet ozz..Samostatnémovitévěci.. ve výŠi5 227 384,29Kč (oprávkyve výši
ve výŠi729 896,28Kč - kontejnery
2 383 899'31 Kč na účtu082) . přírůstek
přeřazenyz Účtu021.
Kč(oprávkyv p|né
ve výŠi
3 219 42,|,09
Úeet ozg ..Drobnýdl. hmotnýmajetek..
Žid|e'
ve výŠi
í5í 599'98Kč (např.2x kance|ářská
výŠi
na Účtu088)- přírůstek
přístroj,
zařizení,gymnastický
nive|ační
testerbankovek,křovinořez,hydrau|ické
můstek,kalovéčerpad|o,
kuchyňskálinka, motorovápi|a,startovacívozík)'
Ubytek ve výši 123 196,40 Kč (např. rotavátor,mikrov|nátrouba,čerpad|o
Ferm).
septiku'AKU vrtačka
í7 905 702,12Kč- přírůstek
ve výši267 714,52Kč
výŠi
Úeet ogt ..Pozemky..ve
geom.p|ánu).Úoytet<
(koupěpozemkuazařazeníz důvodu
ve výŠi
53 385,67Kč
(prodejpozemků).
Úeet ogz ''Ku|turnípředměty.. ve výŠi40 883,00 Kě . přírůstekve výŠi
í97,00 Kč (zařazena reprodukce''Kar|ůvmost.', reprodukce''V po|ích'.
z podrozvahy).
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Úeet o+t ',Nedokončený
dI.nehmotnýmajetek..vevýši24 074,00Kč. územní
p|án.
Úeeto+z,'Nedokončený
dl. hmotnýmajetek.'vevýŠi60'1
o8o,30Kč(evidován
p|ocharybníky,zdravotní
např. chodníku si|nice,u|. NádraŽní,odpočinková
středisko,
dětskéhřiště).
Úeet 063 ,.Dluhové cenné papíry dĚené do spIatnosti.. Ve výŠi
7 928000'00Kč- evidoványakcieSVAK.
Úeet oog ,.ostatnídI.finaněnímajetek..
ve výŠi
97 000,00Kě - evidoványakcie
zEAs Nedakonice,
a.s' (získány
z dědického
řízení).
Úeet goz .'Jiný drobný dl. hmotnýmajetek.'ve výši231 263,05Kč- drobnýdl.
hmotnýmajetekevidovaný
do 3 tis.Kč.
Úeet gog ',ostatnímajetek..ve výŠi14 159 553,22Kč - majetekpředán do
správyPo.
Evidence
pohIedávek

obec Nedakoniceevidovalak 31. 12.2013 následujícídruhy pohledávek kontrola proběhla na dokladovou i nventarizaci.
Dlouhodobépoh|edávkyobecneevidovala.
Krátkodobépoh|edávkyve výŠi
636793'38Kčna Účtech:
311 ''odběrate|é''
ve výŠi
vodoměr,nájemné
313825'86Kč- vodné,
poskytnuté
314''Krátkodobé
zá|ohy''
ve výši353608'82Kč
3'15''Jinépohledávky
z h|avní
ve výši25 250,00Kč- TDo za rok2010činnosti''
2013
příštích
381''Nák|ady
ve výŠi
í 525,00Kč
období'.
poh|edávky''
377''ostatní
krátkodobé
ve výši4500,00Kč- Škoda
Šipu|ová
Stavy pohledávekby|yodsouh|aseny
na stavyv HUK a rozvazesestavené
za
- nebylyzjištěnyrozdí|y.
období1212013

EvidencepopIatkůobec Nedakonice
pop|atky:
v kontro|ovaném
obdobívybírá
pop|atcích,
platnév roce 2013
obec na zák|aděp|atné
ozv č.3|2012o místních
vybíra|apop|atkyza drŽenípsůa za provozsystémushromaŽd'ování,
sběru,
přepravy,
třídění,
vyuŽívání
a odstraňování
komuná|ních
odpadů.
VýŠepop|atkůby|a stanovenanás|edovně:za prvníhopsa čini|pop|atek
psa téhoŽdrŽite|ečini|pop|atek
80,00 Kč/rok,
za druhéhoa kaŽdého
da|šího
rovněŽ80'00 Kč. Poplatkyza domovníodpad činil500,00Kč/rokna osobu.
podrobnější
Vyh|áška
obsahova|a
informace
k osvobozeníaÚ|evámz pop|atků.
obec evidujemístnípop|atkyručněv tzv' ,,Sborníku..,
která obsahuječís|o
popisnéa jménodrŽite|epsa, datum úhradya ce|kovouzap|acenoučástku
v danémroceD|eevidenceby|ov roce20í3občanyuhrazenoze psů19 200' 00
Kč.Výšesouh|asi|a
s účtem
606 0302v HUK a po|.1341ve výkazuF|N2-12 M
za rok 2013. Za provoz systému,shromaŽd'ování
sběru, přepravy by|o d|e
uhrazenoce|kem739 792,00Kč'Výšesouh|asi|a
s po|.1340 ve
,,Sborníku.....
výkazuF|N 2-í2 M a s Účtem606 0301 v HUK. obec evidova|aza domovní
odpadpoh|edávky
ve výši17 750,00Kč,odsouh|aseno
s účtem
315 0003v HUK
za období1212013
Evidence závazktt obec Nedakoniceevidovalak 31. 12.2013 následující
závazky:
Dlouhodobézávazky evidova|aobec ve výši,|077753'00Kč na účtu:
451 ''D|ouhodobé
Úvěry.ve výši1 025400'00Kě (evidovánúvěrna vodovod).
452 ,,PřijaténávratnéfinanČní
výpomocid|ouhodobé,'
ve výši 37 431'00 Kč
(evidována
finančnívýpomoc
na byty- m|ýn).
459 ''ostatníd|.závazky''ve výŠi14 922,00Kě - kauce
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Krátkodobézávazky ve výŠi
1 331 951'42Kě,na účtech:
321',Dodavate|é''
ve výši5 000'00Kč
přijaté
324,,Krátkodobé
zá|ohy,,ve
výŠi451
015'60Kč
ve výŠi
331 ''Zaměstnanci''
256 432,00KÓ
336'.Zúčtovánís
institucemiSZ
aZP,,vevýŠi
134921'00Kě
přímé
342,,Jiné
daně'.ve výši32040'00Kč- daň zá|ohováa sráŽková.
343''Daňz přidané
hodnoty''
ve výši75 277,00Kě
384''Výnosypříštích
období''
ve výŠi
21 790'00Kč
389''Dohadné
Účtypasivní'.
ve výŠi
353608'82Kč- dohadel.energiea p|ynu.
378 '.ostatníkrátkodobézávazky,,ve výši 1 876'00 Kč - spořenía zákonné
pojiŠtění
za zaměstnance.
Stavy závazkůbyly odsouh|aseny
na stavy v HUK a rozvazesestavenéza
období1212013.nebylyzjištěnyrozdÍly.
Faktura

Vydanéfaktury za rok 2013 by|yza|oženy
v samostatné
s|oŽce.K vystaveným
přiřazenírozpočtové
fakturámby|yvypracovány
|ístky.
o
zaÚčtování
a
,,|ikvidační
sk|adbyvčetněpodpisupříkazceoperacea správcerozpočtu,
h|avníÚčetní
ve
smys|u zákona č, 32012001Sb,, o finanční
kontro|e,v p|atnémznění.obec
vystavi|afakturunapřík|ad
firmě EKo-KoM a NEOMA za tříděnýodpad,za
pronájemku|turního
domu,firměLaksymazarozborypitnévody,h|áŠení
místním
rozhlasemapod.
Doš|é
fakturyza rok2013by|yza|oŽeny
v samostatných
šanonech'KaŽdádoš|á
fakturaby|aopatřena.'|ikvidaěním
|ístkem''
s předpisemzávazku a rozpočtovou
sk|adboupři Úhraděfakturya podpisempříkazceoperace,správcerozpočtu
a
h|avníÚčetní
ve smys|uzákonaě,'32012001
v p|atném
Sb., o finanční
kontro|e,
znění.U Íakturproběh|anamátkovákontro|apřiřazenírozpočtové
sk|adbyza
měsícsrpena září2013(odč.dok|.13-001-00319
do č'dok|'13-001-00414
a za
prosinec
od dok|'č.13-001.00583
do dok|.č'13-001-00636)'
přezkoumání
Při dí|čím
po|oŽky
by|aúčetní
obce upozorněna
na pouŽívání
5499
''ostatníneinvestiční
transferyobyvate|stvu''
u úhradze Sociá|níhofondu.
příspěvkva
Nesprávněby|apřiřazenapo|oŽka5,192''Poskytnuté
neinvestiční
.13.001.006,t9.
- příspěvkyna
náhrady.'
u dok|adů
13-001-00584.
13-00,1-00629
- SF masáŽe.13-00,t-00583
- vit'dop|ňkv.
obědynebo,l3-001-00585

Hlavníkniha

Hlavníkniha bylasestavenaV programu
KEO-Wza období1212013
ze dne 5. 3.
2014 a obsahova|aobratya zůstatkyjednot|ivých
za období
analytickýchúčtů
|edenaŽ prosinec2013. ZŮstatkysyntetickýchÚětův hlavníknize odpovídaly
zůstatkům
syntetických
účtů
v |ozvazeza období1212013.
Kontro|a
doporučuje
zůstatek
na účtu
021 0700ve vÝši98 755 Kč- dětskéhřiště
StavbypřeÚčtovat
na ana|ytický
Účet02.106xx'

lnventurní
soupis obec Nedakonicemě|a zpracovanou,'Směrnici é. 41201í. vydání číslo
majetkua závazkú 2 k provedení inventarizace majetku a závazkit k 31. 12." s Účinností
od '1.'1.2012.
Plán inventurna rok 2013obsahova|
inventarizace
termínprovedení
a s|oŽení
jednah|avní
inventarizačnÍch
komisí- by|ajmenována
inventarizační
komisea tři
inventarizační
dí|čí
komise.Starostaobce vyda|dne 14. 11.2013 - příkaz
k provedenÍ
inventarizace
lnventarizační
zápis h|avníinventarizační
komiseby| podepsánč|enyvŠech
inventarizačních
komisí.Zápisy dí|čích
inventarizačních
komisíby|ydo|oŽeny
pod|e umístění
inventarizovaného
majetku(např. obecníúřad,sběrný dvůr,
hřbitov,pozemky,hasičský
sbor,MŠ+ ZŠpodrozvahová
evidence,ku|turní
dům,
vodníhospodářství,
Čov, doprava+ místníhospodářství,
zdravotní
středisko,
knihovna,
MPS, dechováhudbaNedakoňanka,
Žps, důmč.p'42, bytyč.p.450,

Klasifikace:
chráněnýdokument

d ů mč . pB. ,d ů mě . p . 2 3 2d, ů mč . p2. 1 6 ,d ů mč ' p í. 4 3 ) .
lnventurnísoupisy majetkuby|y vyhotovenypod|e umístění(např. budova
obecního úřadu, hasičská zbrojnice) a byly podepsány č|eny dí|čích
inventarizačních
komisís uvedenímokamŽikuzahájenía ukončení
inventury.
Protoko|y o převedení nebo vyřazení majetku by|y podepsány osobou
odpovědnou
za evidencimajetku.
K inventarizačnímu
zápisuh|avní
inventarizační
komiseby|dá|edo|oŽenpřeh|ed
majetku(d|e ana|ytické
evidencena majetkovýchÚčtech),přírůstky
a Úbytky
V roce2013a konečný
zŮstatek(zasyntetický
Účet)k 31.12.2013.
K o n t r o |uao o z o r ň u iŽee. u s y n t e t i c k éÚhčot u3 1 4 . 3 8 ' 13' 7 7 . 3 2 4 . 3 3 í . 3 3 6 . 3 4 2 '
pří|ohy
343.384,389.378 neby|ydo|oŽeny
inventurního
soupisud|eustanovení
č.27012010Sb.. o inventarizaci
maietkua závazků'
$ B odst.3 vyh|áŠky
v p|atném
znění.
Kniha došlých
faktur

Kniha došlýchfakturza rok20í3 by|azpracovánaV programuKEO-W dne27'
1.2013 se všeminá|eŽitostmi
(čís|o
dle ustanovení
$ 13 zákona o Účetnictví
faktury,variabiIní
symbo|,názevdodavate|e,
|Čododavate|e,
text,datumpřijetí
faktury,datum sp|atnosti,
datum Úhrady,fakturovanou
částku,výŠiuhrazené
částkya případný
nedop|atek
faktury).
Do 3'1'12.2013by|ozaevidováno
ce|kem
636 dodavate|ských
faktur (č. 13-001-00001- 13-001-00636)'
obec d|e
předloŽeného
prvotních
seznamu,,Přeh|ed
dok|adů
nezap|acených..
neuhradi|a
3
fakturyanevrátila
1 přep|atek_vŠevce|kovévýši5
000'00Kč,ztoho2 fakturyv
celkovévÝši4143.00 Kč bv|ysp|atné
v roce 2013.celková výše odpovídala
úětu321000v HUK za období1212013.

Kniha odeslaných
faktur

Kniha odeslaných faktur by|a vytisknutadne 29. 1. 2013 a obsahova|a
předepsanéná|eŽitosti(čís|ofaktury,název odběrate|e,|Čo, text fakturace,
datum vystavení,datum sp|atnosti,datum Úhrady fakturovanoučástku,
uhrazenoučástku,případněnedop|atek).
V roce20,13vystavi|a
obec ce|kem87
faktur (pod č.13-002-00001- 13-003.00087)'
obci neby|ouhrazeno9
odběrate|ských
fakturve výŠi
23 503,00Kč- odsouh|aseno
na seznam,,Přeh|ed
prvotních
dokladůnezap|acených..,
kteý by| součástíinventarizace.
S h|avní
účetní
knihounebv|omoŽnozůstatek
ověřit.nebot'obec Účtujeo hospodářské
činnosti
dohromady
s h|avní
činností.
Kontro|a
doooručuje
Účtovat
o hospodářské
prokazate|nosti.
činnostioddě|eně'a to z důvoduneien |epŠí
sebekontro|y
i
kontrolv.

Mzdová agenda

Kontro|eby|ypřed|oŽeny
mzdovélisty zaměstnancůoÚ, osob pracujících
na
poměra č|enů
zák|adědohodo pracíchkonanýchmimopracovní
zastupite|stva
za období|edenaŽ záfí2013.obci Nedakonice
zpracováváp|atyzaměstnankyně
s osobnímčís|em
204 v programuKEo. Mzdovélistyobsahova|y
osobníčís|a,
jménaa příjmení,
p|atovou
u zaměstnanců
třídua p|atovýstupeň,platovýtarif,
případněčástkuvyplacenouza
výŠiosobníhopříp|atku
v ko|once,,příp|atky'.,
ostatníosobnínák|ady,u zastupitelů
výŠiodměn za výkon funkce.obec v
kontrolovaném
obdobízaměstnáva|a'13zaměstnanců:
os' čís|o
00006. h|avní
Účetní,
os. čís|o
00204- mzdováúčetní,
os. čís|o
00001 účetní-matrikářka,
os.
čís|o00009 - zedník, os. číslo00120 - zedník,os. čís|o00003 - technický
pracovník
KD, os, čís|o
00004- uk|ízečka,
os. čÍs|o
00105- provozní
e|ektrikář,
os. čís|o00055 - provozář,os. čís|o00074- ÚdržbářČoV, os. ěís|o00207 prostranství,
uk|ízeč
veřejného
os. čís|o
00.105- provozníe|ektrikářa os. čís|o
_
222 hasič'
Nevyčerpaná
dovo|enázaměstnancůobce se řídíp|atným
zákoníkempráce'
By|aprovedena
kontro|a
zůstatků
dovo|ené
k 31, 12. 2013.Zaměstnankyni
s os.
Čís|em
00001zbývá6 pracovních
dní,os' čís|em
00003zbývá6 pracovních
dní,
os. č.00004zbývá8 pracovních
dní,os. č.00006zbývá 8 pracovní
dní,os. č.
00009zbývá 11 pracovní
dní,os. č.00074zbývlí 2 pracovní
dny,os. č.00105
zbývá10 pracovnÍ
dní,os. č.00120 zbývají
4 pracovní
dny,os' ě. 00204zbývá9
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je
pracovní
dnÍ,os. č,00222zbývá 1 pracovní
den, D|esdě|enímzdovéúčetní
přezkumuhospodaření
dovo|enároku2013k termínu
obce (tzn.20.5.2014),aŽ
na drobné
výjimky'
vyčerpaná.
Zaměstnanciobce v sou|adus ustanovením
$ 96 zákona č' 26212006sb.'
práce),v p|atném
(zákoník
znění,evidujísvoji odpracovanoudobu, nedostatek
nebyIzjiŠtěn'Pro opuštěnÍ
místapracoviŠtě
s|ouŽilypropustky,při čerpání
dovo|ené
by|yvypisovány
dovo|enky'
Za p|atyv kontro|ovaném
mezdza
obdobíby|od|emzdových|istů
a rekapitu|ace
období1212013
vyplacenoce|kem2 655 569'00Kč.Vyp|acenávýšena po|oŽce
5011 za rok 20í3 riní 1 762.123,00Kč.Rozdí|ve výši894 446,00 Kč by|y
p|atyv hospodářské
vyp|acené
činnosti.
Nedostatky
neby|yzjiŠtěny.
odměňování
členů
zastupitelstva

By|a provedenakontro|aodměňováníčlenůzastupitelstva za rok 2013
porovnáním
mzdových|istůs ''Pří|ohou
č' 1 k nařízení
v|ádyč.3712003Sb'' o
předpisů.
odměnáchza výkonfunkceč|enům
ve zněnípozdějších
zastupite|stev'',
V uvedenémobdobí by|y vyp|áceny nás|edujícíodměny 15 ě|enům
zastupitelstvaobce: - uvo|něnému
starostovi(os. ě. 00002)a uvo|něnému
(os.č.000167)'třemčlenům
místostarostovi
rady(os' č.00020'00021a 00216)'
předsedůmfinančního
výboru(osobníěís|a00133 a 00168)'
a kontro|ního
předsedovikomisepro ku|turua sport(osobníč.00211),č|enům
finančního
a
kontro|ního
výboru,
č|enům
komisepro ku|turu
a sport(osobní
č.000í5,00017,
00031' 00053'00095'00210a 000,19).
odměnyby|ystanoveny
ve správnévýŠi.
Vzhledemk tomu'Že v průběhu
roku 2013 nedoŠ|o
k Žádnýmzměnám č|enů
zastupite|stva'
souh|asi|a
vyp|acenávýšeodměn d|e mzdových|istů(1 090
800'00Kč)s po|'5023.
Kontro|ou
ěerpánídovo|ené
uvo|něných
č|enů
zastupite|stva
by|ozjiŠtěno,
Že k
31. 12.2013 zůstáva|o
1'1dní i místostarostovi
starostovi
9 oracovních
dní.
RovněŽuvoIněnízastupitelé
roku20í3v současné
dovo|enou
dobědočerpávají.

Pokladnídok|ad

Pokladnídok|ady obce Nedakonicejsou vedenyv šanonechsouběŽněpro
přtjmyi výdajea jsoučíslovány
chrono|ogicky
od poěátkuúěetního
obdobíjednou
prostředků
čÍse|nou
řadou.Příjmya výdajefinaněních
v hotovostiby|ydo|oŽeny
příjmovými
pok|adními
a výdajovými
vyhotovovanými
ručně.
dok|ady
je
případuna příslušné
Konkrétní
zaúčtování
účetního
Účty,paragrafa po|oŽku
uvedenov ''Protoko|u
o zaÚčtování'',
ktenýje vyhotovován
vŽdyke konciměsíce.
Účetnizápisyby|yprováděnypřeh|edně
zaručující
a způsobem
trva|ost
účetních
je zřejmé,Že by|aprovedenafinaněníkontro|ave smys|u
dok|adů.
Z dokladů
zákonač,32012001
Sb., o finanční
kontro|e.
přes pokladnuby|ydo|oŽenyprvotními
Výdajeprop|ácené
dok|ady(paragony,
prodejkami za hotové,
cestovními příkazyapod.).
Příjmyby|y dok|ádányčís|ovanými
stvrzenkami.By|a provedenanamátková
kontro|a
číse|né
řadystvrzenek(od 0289475- 290706)- Únor20,13,číse|ná
řada
- stvrzenkyby|yvzorněvzestupněna|epené.
neby|apřeruŠena
V pok|adněby|
rovněŽdo|oŽenstornovanýpříjmovýpok|adnídok|adč. 0290564- TDo (1
580'00Kě)'Neby|yzjištěny
Žádnénedostatky.
pouzema|á
P|atyby|yzaměstnancům
vyp|ácenybezhotovostně
na osobníúčty,
částp|atůby|avyplácenahotově,např' 1' 8. 2013 by|yz pok|adnyvyp|aceny
p|atyv ce|kové
výši17 943'00Kč- p|atyza měsícčervenec.
Nedostatky
neby|y
zjištěny.
přezkoumání
Při dí|čím
kontro|a
by|aprovedena
správnostirozpočtové
skladby
- 13-70í-01623).
za měsíc září 2013 (pok|adní
dok|ady13-701-0,1493
Rozpočtová
sk|adbaby|apřiřazenasprávně.Kontro|oubv|ozjiŠtěno'
Že čís|a
pok|adních
dok|adů
by|av pok|adním
deníkuodliŠná
od číse|na iednot|ivých

K|asifikace:
chráněnýdokument

pok|adních
na
vvŠŠí'
neŽčís|a
v pok|.deníkuby|ao jednočís|o
dok|adech.
Čís|a
dok|adech.
Chybavznik|apři přechoduna novÝprogram.
iednot|ivých
známky).
roce nakupova|a
ceniny(poŠtovní
obec Nedakonicev kontro|ovaném
204 v pomocném
zaměstnankyně
s os. čís|em
Nákupi výdejceninodepisovala
zůstatek
známek2013,' K 31' 12' 2013čini|
cenind|eknihy606'00
sešitě,,Kniha
v rozvazea HUK za období1212013.Nedostatky
Kč a souh|asi|se zůstatkem
neby|yzjištěny.
nacháze|vse mezi
neby|yvedenysamostatně.
Dok|adyz hospodářské
činnosti
dok|advh|avní
činnosti
obce.
Pokladní kniha
(deník)

V roce2013ved|aobecpok|adníknihuelektronickypomocíprogramuKEO-W.
a pok|adnídok|adyv něm
Pok|adnídeníkobsahova|předepsanéná|eŽitosti
jednousouvis|ou
řadou.V kontro|ovaném
číse|nou
zaznamenané
by|yoznačeny
aŽ 13-701dok|adů(č. .13-701-00001
roce by|o vystaveno2431 pok|adních
k31.12.
konečný
zůstatek
zůstatek
k 1. 1. 2013by|nu|ový,
002431).Počáteční
Účtu261 0100
výšia souh|asi|
se zůstatkem
2013 by|rovněŽvykázánv nu|ové
''Pok|adna.'
Konečné
zůstatkypok|adní
v ťozvazea HUK za období1212013.
stavův nás|edujícím
hotovostiza kaŽdýměsícby|ypřeváděnydo počátečních
měsíci.
Namátkouby|aprovedenakontro|apřevodůfinaněníhotovostiz pok|adnyna
běŽnýúčet:
z PK naBU
d n e0 5 .0 2 . 2 0 1 3
60 000'00Kč
110 000'00Kč
zPKnaBÚ
dne07.02.2013
60 000'00Kč
zPKnaBÚ
dne08. 02.2013
zPKnaBÚ
d n e1 2 . 0 2 . 2 0 1 3
90 000'00Kč
prostředky
Finanční
vydané
z pok|adny
by|yve stejnýdenvloŽenyna Účet.

Příloharozvahy

,.Příloha..sestavena
k 31. 12.2013V programuKEo-W
Kontro|e
by|apřed|oŽena
Účetních
ze dne 17' 2. 2014.V částiA. 3. by|yuvedenyinformaceo pouŽitých
metodách.V částiA. 4. by| na účtu902 ..Jiný drobný dl. hmotný majetek..
ve výŠi231 263,05Kč (majetekv operativní
evidenci)a na
evidovánzůstatek
Účtu903 ..ostatnímajetek..ve výŠi14 159 553,22Kč (majetekpředanýPo a
zástavamajetku).
V části''F' Dop|ňující
informace
k fondům
účetníjednotky,'
by|uvedenpočáteční
fondu
ve
výši
181
802,25KČ.V části
a konečný
stav
stav fondu,tvorba,čerpání
''G. Stavby''by|yč|eněnyd|e jednot|ivých
druhůa v části',H. Pozemky,.d|e
jednot|ivých
příslušných
zůstatkům
ana|ytických
Účtů
021a 031
typů. odpovída|y
v HUK.

Rozvaha

..Rozvaha.'sestavenak 3,1. 12. 2013 V programu
Ke kontro|e
byla před|oŽena
KEO-W ze dne 7' 3' 2014.Aktiva ve výši 132 367 421,83 Kč odpovídala
pasivům.Stá|áaktivaby|ave výŠi162 892251'78Kč(brutto).
DoŠloke korekci
stálých aktiv o 37 763 737'88Kč na účtu
0.18'019,021,022a 028.Výs|edek
hospodařenÍ
roku 2012 by| převedenna Účet432 0xxx''Výs|edekhosp. min.
účetních
období',
ve výŠi3 648 868'01Kčv sou|adus CUS č.701 bod č.6.2
a 6.3.

před|oŽila,,Směrnici
Úěetn.ctvíostatníobec Nedakonice
č,'3t2o11..účinnou
od í. 11' 2011 a

3!i[""XJ'!liffl".:il"#;t]:,?iTJ'"."J;T''l,,l"
provádÍodpisování
prostřednictvím
rovnoměrných
čtvrt|etních
odpisů.
iednotka
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je d|esměrnicestanovena
Zůstatková
ve výŠi
cenad|.majetku
5 %'
mě|a
zpracovaný,,Účetní
obec
odpisovýp|ánpro rok 20't3..vprogramuKEo'
pod|etříd,obsahova|
odpisovýp|ánby|rozdě|en
dá|einformaci
o doběŽivotnosti,
název majetku,jeho umístění,
oprávkyk 1. 1., výšiměsíčních
odpisůa výŠi
roěních
hodnotu.
odpisůa zůstatkovou
v ce|kovévýŠi2 247 555,89Kč odpovída|y
SoučtyvŠechinterních
dok|adů
činnost
a
součtuúčtu
55'1ve ''Výkazuziskua ztráty,,zah|avní
a hospodářskou
HUKza období1212013.
neby|yzjištěny.
Nedostatky
Učtovýrozvrh

Účtov1i
rozvrhptatnýpro rok 2013 by|sestavenV programuKEo-W a obsahoval
názvyjednot|ivých
ana|ytických
a syntetických
účtů.
Kontro|a
na $ 78 vyh|ášky
znění.kdy
upozorňuje
č.4í012009
Sb.' v p|atném
Účetníjednotkasestavíúčtový
rozvrh'v němŽ uvede syntetické'ana|ytické
a
příoadů,kteréb|íŽe
podrozvahové
Účtvpotřebnék zaÚitovánívšechÚčetních
specifikuje'
tak aby odpovída|v
věcnéa obsahovénáp|ni(např.účet
021 012.1.
0210122,349Oxxx,432
0xxxatd.).

..Výkazpro hodnoceníplněnírozpočtuFlN 2.12 M..
Výkaz pro
Ke kontro|e
by|před|oŽen
pInění sestavenýk 31.12.2013v programu
hodnocení
ze dne 12.2. 2014.
rozpočtu
Kontro|ouvýkazu by|o zjištěno,Že skutečnécelkové př'jmy obce po
příjmů
konsolidaci(konso|idace
ve výši547 840'80Kč)čini|y
í6 978 963'í4Kě
. coŽ by|o 109'00% UR. Z toho daňovépřtjmyve výši 14 988 944'69 Kč'
přtjmyve výŠi
nedaňové
337027,45Kč'přijaté
transfery
ve výŠi
1 498 002'80Kč
a kapitálovépřUmyve výši 702 829,00 Kč - jedna|ose o př|jmyz prodeje
pozemků'
Skutečné
ce|kovévýdajeobce po konsolidaci(konso|idace
výdajů
ve výŠi
547
840'80Kč)čini|y
10 083 076,70Kě - coŽ by|o79'84% UR. Z tohoběŽnévýdaje
ve výŠi
10 036 160'40Kča kapitá|ové
výdajeve výŠi
594757,10KÓ.
Ke konciroku20.13skonči|o
hospodařeníobce se sa|dempříjmů
a výdajůpo
konso|idaci
ve výši6 895886'44Kč.
S a | d op ř í j maův ý d a j p
ůo k o n s o | i d a c i . . . . . . . . . . . . . .8. .9.5' .8.8' .6. .' 4' 64K č
+ p o Čs.t a vÚ č t ů
k 1 .1 . 2 0 1 3 . . ' . . . . . . . .
.....2245151'6
K 9č
- sp|átkyÚvěru(po|.8124)..'.'.....
1 483 441'00Kč
.1092962'58Kč
. hosp'činnost
(po|.890í)..
= k o n e č n ýs t a v ú č t ů
k 31. 12.2013'............5
. .6. .4. 6
. 63 4 ' 5 5K č o d p o v í d a |
součtu
zůstatku
na účtu
231 a236v rozvazea h|avní
knizezaobdobí1212013.
Kontro|a
upozorňuie'
Že nak|ádánís
obecním
maietkem(nákup.prodei.pronáiem
pozemků.
atd.)se zač|eňuje
na $ 3639''Komuná|ní
rozvojjinde
s|uŽbva územní
nezařazené,,.
Výkaz zisku a
ztráty

Kontro|eby| před|oŽen,.Výkaz zisku a ztráty,, sestaven k 3'1. 12' 2013
v programu KEO-W ze dne 7. 3. 2014. Obec Nedakonice vykazuje
hospodářskoučinnost.
Nák|adyz h|avníčinnosti
ve výši10 765 084'28Kč,výnosyz h|.činnosti
ve výŠi
17 657 441,84Kča výsledekhospodařenÍ
za h|.činnost
ve výši6 892 357'56Kě.
Nák|adyz hospodářské
činnosti
ve výŠi
4 550 127,19Kě, výnosyz hosp.ěinnosti
- 2 303
ve výši2246 474,06Kča výsledekhospodařeníza
hosp.činnost
ve výŠi
6 5 3 ' í 3K č .
Součetvýs|edkuhospodaření
za h|.a hosp.činnostve výŠi4 588 704,43Kě
odpovída|
výs|edku
hospodaření
na účtu
493v rozvazeza období1212013.
Kontro|aupozorňuje'Že hospodářskáčinnostie iiŽ něko|ikátÝrok ve ztrátě'
Je|ikoŽobec disponujeveřejnÝmmajetkema nakládás veřejnýmiprostředky.
musíbýthospodaření
obceefektivní'
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Byla provedenakontrolavazby zaÚčtovánívýnosovýchÚčtŮz danÍa poplatkŮ
(Účet681, 682, 684, 686 a 688) s jednotlivýmipříjmovýmipoložkamiúčetnÍho
výkazu FlN 2-12 M, nebyly zjištěny nedostatky.Výnosy ze sdí|enýchdanía
pop|atků
za rok2013v celkovévýši14 í84 432'69Kč.
zůstatkynákladůa výnosůza
Ve výkazuzisku a ztrátynebvlyvykázánykonečné
minu|é
Účetní
obdobív sou|adus ustanovením
s 5 odst.2 oísm.b) vyh|áŠky
zněnÍ.
č.410/2009
Sb.'v p|atném
Rozvaha
zřzených
příspěvkových
organizací

.'Rozvaha,,
organizacesestavenék
zřízenépříspěvkové
Kontro|eby|apřed|oŽena
3 1 .1 2 . 2 0 1 3 .
í. Mateřskéško|aNedakonice- aktivave výŠi6 778 531,08KČodpovída|a
pasivům.Stá|áaktiva(netto)ve výši6 026 806'12Kě. Doš|oke korekcistá|ých
021,022a028. ZůstatekběŽnéhoúčtu(SU
aktivo 1 612 058,51Kčna účtech
Kč
zůstatek
úětuFKSP (SU 243) činil9 372'08 Kč.V
241) čini|453 971,69 a
,'Pří|oze''
potřeb,Fondrezervní
a sociá|ních
v částiF. byl uvedenFondkulturních
stav fondu, tvorba fondu,
a |nvestiěnífond u fondůby| s|edovánpočáteČní
fondua koneČný
stavfondu.
čerpání
2. Zák|adni škola Nedakonice . aktivave výŠi5 819 838,66 Kě odpovídala
pasivům.Stá|á aktiva(netto)ve výŠi5 348 642,80Kč.DoŠ|o
ke korekcistá|ých
018,021,022a 028.ZůstatekběŽnéhoúčtu
aktivo 3 322 993,84Kčna účtech
(SU 241)čini|
9 518,25Kč.
449 749,56Kča zůstatekúčtuFKSP (sU 243)Čini|
a sociá|níchpotřeb,Fond
V ''Pří|oze''
v částiF' by| uvedenFond ku|turních
stav fondu,tvorba
rezervnía |nvestiční
fond u fondůby| s|edovánpočáteční
fondu,čerpání
fondua konečný
stavfondu.

Yýkazzisku a
ztráý zřizených
příspěvkových
organizací

Ke kontro|eby| před|oŽen.'Výkaz zisku a ztráty,, zřízenépříspěvkové
organizace
sestavenýk 31.12.2013.
činnost.
í. MateňskáškolaNedakonice(dá|ejen MŠ)vykazujehospodářskou
4
ve výŠi
ve výši3 864 091,00Kč,výnosyz h|.činnosti
Nák|adyz h|avní
činnosti
za h|'činnost
ve výši206469'37Kč.
hospodaření
070560,37Kča výs|edek
ve výši490 499,44Kč,výnosyz hosp'činnosti
Nák|adyz hospodářské
činnosti
za hosp' činnostve výši 19
ve výši509 629'00 KČa výs|edekhospodařenÍ
129'56Kč.
za h|avnía hospodářskouěinnostve výši225
Součetvýs|edkuhospodaření
493 .'Výs|edek
hospodaření
běŽného
598'93 Kč odpovída!zůstatkuna účtu
v rozvaze'
účetního
období''
vládníchinstitucíz transferů..
by|o
Na Úětu672 ..Výnosyvybranýchmístních
zaúčtováno
ce|kem3 408 326'00Kč.
ce|kem507 609'00Kč
Na účtu
602 ,.Výnosyz prodejesluŽeb..by|ozaÚčtováno
(Ško|né
a stravné).
Na účtu
ce|kem2110 822,00Kč.
521 ..Mzdovénáklady..by|ozaÚčtováno
2.Zák|adniško|aNedakonice(dá|ejen ZŠ)nevykazujehospodářskoučinnost.
4 366 555'08Kča výs|edek
Nák|adyve výŠi4 245 839'64Kč,výnosyve výŠi
zůstatkuna Účtu493 ..Výsledek
hospodaření
ve výŠi120 715,44Kč . odpovída|
íhoobdobí..v rozvaze.
hospodaření běžnéhoúčetn
by|o
v|ádníchinstitucíz transferů..
Na Účtu672 .'Výnosyvybranýchmístních
zaÚčtováno
ce|kem4 232 017'00Kě.
Na Účtu52í ,'Mzdovénáklady..by|ozaÚčtováno
ce|kem2 539 149'00Kč.

Zíizovacílistina
organizačních
složeka
příspěvkových
organizací,

Do 30. 9. 2013 neproved|aobec Nedakonicezměnu zřizovacích|istin,v
p|atnosti
|istinypříspěvkových
od .1.1 2003
zůstávají
zÍizovací
organizacíÚčinné
včetně
uzavřených
dodatků'
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odpisový p|án

1. Mateřská škola Nedakonice, příspěvková organizace by|a zřízena
ze dne 19.9. 2002.V č|ánku
V' je
usnesením
zastupite|stva
obce č.j.68712002
Vymezen majetek Ve v|astnictvízřizovatele' kteý by| bezplatně předán
organizaci do správy v ce|kovéÚčetníhodnotě839 620'72 Kč (budova+
pozemky)a ve výši593 321,01Kč(ostatní
majetek).
V Ó|ánkuV||.by|Vymezen
okruh doplňkové činnosti (stravování,hostinskáčinnost,zájmovékrouŽky,
praní a Žeh|eníoděvů,organizováníveřejnýchakcí sportovně-ku|turního
charakteru).
Dodateké.2 ze dne 25. 9. 2009 by|vyhotovenv návaznostina
nove|izacizákona č. 25012000sb.' o rozpočtovýchpravidlech Územních
rozpoČtů.
Č|.V. znínově:Vymezenímajetku,č|.V|' znínově:Vymezenípráva
povinností
ke svěřenémumajetku,pravid|ahospodaření,
č|.V|||.zní nově:
příspěvkové
Hospodaření
ustanovení.
organizace'č|'|X. zní nově:Závěrečné
Dodatekč.3 ze dne 19.4.2012 - hodnotanemovitého
majetkuse navyšujeo
technickézhodnocení(zatep|ení
a nová okna)o 5 470 854,-Kč.Ce|kovávýše
nemovitého
majetku6 032 461,.Kč.K v|astnímu
hospodaření
se předávánově
pořízenýnemovitýmajetek(výměníková
stanice,boj|erya tepe|néěerpad|o)v
celkovévýŠi678 174,40Kč a budovač.p.42 ve výši 225 2,19'-Kč by|a
převedenazpětdo majetkuobce.
2. Zák|adni škola Nedakonice' příspěvková organizace by|a zřizena
usnesenímzastupite|stva
obce č'j'68712002
ze dne 19, 9. 2002.Vč|ánkuV. je
Vymezen majetek Ve v|astnictvízřizovate|e,kteý by| bezp|atně předán
organizaci do správy v ce|kovéÚčetníhodnotě3 237 346 Kč (budova+
pozemky)a ve výŠi592875,26Kč(ostatní
majetek),
v č|.V||.by|vymezenokruh
vzdě|ávacíkuzy, zájmovékrouŽky,obchodní
doplňkovéčinnosti(stravování,
činnost,
organizování
veřejnýchakcísportovně-ku|turního
charakteru)'
Dodatek
ě. 1 ze dne 25. 9. 2009 by| vyhotovenv návaznostina nove|izacizákona é.
pravid|echúzemních
25012000Sb., o rozpočtových
rozpočtů.
Č|.V. zní nově:
Vymezenímajetku,
č|.Vl. zní nově:Vymezenípráv a povinností
ke svěřenému
majetku,pravidIahospodaření'
č|'V|||.zní nově: Hospodařenípříspěvkové
organizace,
č|.|X' znínově:Závěrečné
Dodatekč.2 ze dne 19.4.
ustanovení.
2012 - hodnotanemovitlhomajetkuse navyŠuje
o technickézhodnocení
(zatep|ení
a nová okna)o 3 090 561,-Kč.Ce|kovávýŠenemovitého
majetku6
107 955'- Kč. K v|astnímu
hospodaření
se předává nově pořízenýnemovitý
majetek(Ekoso|zařízení)
ve výŠi1 102380'-Kč'

Dohody o
pracovní ěinnosti

V roce 2013 uzavře|aobec Nedakonice18 dohod o pracovníčinnosti(dá|ejen
DPČ).DPČ by|yuzavíránynapřík|ad
za práci Svazu dobrovo|ných
hasičů
a za
návštěvypřestár|ýchobčanů
a návŠtěvy
v domovechseniorů.Za DPČ by|ov
roce2013dle mzdových|istů
vyp|aceno
ce|kem.109510'00Kč.

Dohody o
provedenípráce

obec Nedakoniceuzavře|aV roce 2013 ce|kemse 12 zaměstnancidohody o
provedenípráce (dá|ejen DPP):Namátkouby|ozjištěno,
Že DPP by|yuzavřeny
práce pro obec,sečení
napřík|ad
na půjčování
knih,pomocné
a Úk|idové
trávy,
ÚdrŽbu |ávek a chodníkůpo obci, na dozor v Čov, vodovodnípráce,
vyhotovování
věncůna hřbitovapod.Za DPP by|ov uvedeném
obdobíce|kem
,151205'00Kč.
vyp|aceno
Dá|e patří do ostatníchosobníchnák|adůodměny č|enůmokrskových
volebníchkomisí(dá|ejen oVK):
V | e d n u2 0 , 1 3
v y p l a c e nvyc e | k o vvéý š9i 5 0 0 ' 0 0K č( o s .č .1 , 1 7 , 1 1 , 2 2 7 , 1 3 5 ,
práceza roznosvo|ebních
224)+ 11 483'00Kě za 2 dohodyo provedení
|ístků
a
příprava
pohoštění
proč|eny
repub|iky
oYK. Za odměnyna vo|byprezidenta
by|o
tedyvyp|aceno
ce|kem20 983'00Kč;
V říjnu2013by|yvyp|aceny
volebníkomise(os.č.4,204, 1,
odměnyčlenům
17, 11, 135,224 a 230)v ce|kové
výši'10900'00Kča 2 dohodyo provedení
práceza roznosvo|ebních
pro č|enyoVK ve výŠi11
|ístků
a přípravuobčerstvení
203,00Kč.Za odměnyčlenům
vo|ebních
komisído pos|anecké
sněmovnyby|o
vyp|aceno
ce|kem22 103'00Kč'
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Za ostatníosobnínák|ady(DPČ,DPP a oVK) bylo d|e mzdových|istůza rok
2013vyp|aceno
ce|kem303801'00Kě. D|epo|oŽky
5021čini|y
odměnyz ooN
ce|kem269 098'00Kč'Rozdí|ve výŠi
34 703'00bylyodměnyza hospodářskou
činnost.
Pracovnísmlouvy V roce 2013 uzavře|aobec Nedakonicepouzejedennovýpracovnípoměr(hasič
věetně pIatových _ os. čís|o222). Uvedená pracovnísmlouva obsahova|avšechnypovinné
výměrů
informace
d|eustanovení
rozvrŽení
$ 37 zákoníkupráce(údajo dé|cedovo|ené,
pracovní
doby,výpovědní
dobyapod').V pracovní
sm|ouvěby|rovněŽstanoven
p|atzaměstnance,
ktenýodpovídá6. platové
třídě,4. p|atovému
stupni.Ačko|iv
by|zaměstnancivystavensprávněp|atovývýměr,uvedIzaměstnavate|
výŠip|atu
i do pracovní
sm|ouvy.
P|atovývýměrnovéhozaměstnance
obsahova|potřebné
projehovystavenívsou|adus ustanovením
ná|eŽitosti
včetně
zdůvodnění
$ 136
odst.2 zákoníkupráce.
Smlouvya další obec Nedakonicepřijalav roce 2013následující
transfery:
materiá|yk
přijatýmúčelovýmpol. 4111 ve výši 54 300'00 Kč - neinvestiční
přijatétransferyze vŠeob.
pok|adní
dotacím
rozpočtu:
správystátního
- z toho dotace na zjiŠtění
výdajův souvis|osti
s konánímvo|ebprezidenta
repub|iky
ve výši27 200,00Kč.Čerpání
by|od|eÚčetnictví
uvedenona $ 61.18ve
výši27 458'00 Kč'Vratkaneby|aŽádná.Na výdajesouvisející
s konánímvo|eb
do pos|anecké
sněmovnypřija|aobectransferve výši27 100'00Kč.
- Přijetídotacena prezidentské
volbyby|ozanesenove schvá|eném
rozpočtu
a
upravenorozpočtovým
opatřenímč,.1t2013'Dotacedo Par|amentuČR by|a
přijatav rámcirozpočtového
opatřeníč'.312013;
- čerpání
prezidentských
vo|ebprobíha|o
správněna odPa 6'118 ve výši
27 458,00Kčpod UZ 98008.
- čerpání
vo|ebdo par|amentu
ČR správněna odPa 6114ve výŠi
30 398,48Kč
podUZ 9807'l:
Uznatelné
náklady:
- po|.502'1ve výši10 900'00Kč- odměnyoVK + .1DPP zaroznosvo|.|ístků
a
pohoŠtěníč|enů
úklidvo|ební
místnostive
výŠi
9 620'00Kč)a 1 DPP za přípravu
oVK ve výŠi
1 583'00Kč,ce|kem22103,00Kč,,
- po|.5139ve výši3 789'00Kč
- po|.5169ve výši2 647,48Kč
- po|.5173ve výši835,00
Kč(cestovné)
- po|.5175ve výši,1024'00Kč
Ce|kem:30 398,48Kč' Dotacena vo|bydo Par|amentu
ČR by|av p|névýŠi
vyčerpaná.
po|.4112ve výši435 000'00Kčna zajištění
výkonustátnísprávy
pol.4116ve výši 152 862'00Kč - ost.přijaté
neinvestiční
transferyze státního
rozpočtu
Jedna|ose o ,,Dohoduna vytvořenípracovníchpří|eŽitostí
v rámci veřejně
prospěšných
pracíč'zUH-vN-212l2013"
na dobuod 1.6. 20í3do 30. 11.2013
pracovních
pří|eŽitostív
prací
a ,,Dohodu
na vytvoření
rámciveřejněprospěšných
ě' zuH-v-23l2013"
na dobuod 17' 6. 2013do 30. 11.2013- dva p|népracovní
Úvazky.Přijetídotaceve výši152 862,00Kčbylozanesenoa schvá|enov rámci
rozpočtového
opatření
č,.212013
a upravenorozpočtovým
opatření
ě.312013.
po' 4,|22ve výši 308 ooo,oo- neinvestičnípřijatétransfery od krajů. ÚZ
14004
jednotkySDH. Dotace
Jednáse o neinvestiční
úče|ovou
dotacina akceschopnost
by|aposkytnutana základěSm|ouvyé.D|0404I20í3/KH
se Z|ínskýmkrajemve
výŠi100000'00Kč.Dodatkemč.1 k uvedené
sm|ouvěby|ačástkapovýšena
na
121 000'00Kč.Dotaceve výši100 000'00 Kč by|azanesenave schvá|eném
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rozpoČtu.
Dá|e by|a obci poskytnutaúče|ová
neinvestiční
dotace na zák|adě uzavřené
č'.Dl,|496l2013/KHna výdajespojenés činností
sborudobrovo|ných
',Sm|ouvy
hasičů
ve výŠi
18 000,00Kč.
obec na zák|adě,,Sm|ouvy
o poskytnutí
Úče|ové
neinvestiční
dotacez rozpočtu
přija|aza výdajevznik|éa uhrazenéV roce
Zlínského
kraječ.DI2254I2013/KH..
2013za uskutečněný
zásahjednotkySDH a na výdajevznik|é
a uhrazené
V roce
povahy169000'00Kč.
2013na věcnévybavení
neinvestiční
postupněve všechrozpočtových
Přijetídotacíby|oupravováno
opatřeních.
SmIouvyo dílo

Viz '.Dokumentace
k veřejnýmzakázkám,,.

Smlouvyo
převodu majetku
(koupě'prodej,
směna,převod)
Smlouvyo přijeti
úvěru

Zastupitelstvoobce dne 27. 6, 2013 schvá|i|o
usnesením
č. 15Nl2013kupní
smIouvuna nákup pozemkup'č.3711
o výměře510 m2 za dohodnutou
kupní
cenu25 500'-Kč.
obec Nedakonicedo 30. 9.2013 neuzavřeIanovou smlouvu o přijetíúvěru,
a|espláce|aúvěryna zák|adéuzavřenýchsm|uvzpředchozích|et.
1. od Komerční
bankya.s.,(č.účtu
35-244851557/0100)
na částku1 300 000,Kč. Sm|ouvao úvěruuzavřena dne 23. 12. 2011, přijetíúvěruschvá|ilo
zastupite|stvo
obce dne .16'11. 2011,zajištění
neby|osjednáno.Předmětem
sm|ouvyby|odofinancování
investiční
akce ''B.j'3 PB-PČBNedakonice,
ě.p' 42,,
(byty)Kontro|ou
HUK by|zjištěn
zůstatek
k 30. 9. 2013na Účtu45í 200 ve výši
0,. Kč- ověřenona výpisz Úvěrového
Účtuč'5 str.1/1z roku2013'zo dne 18,
4. 2013 schvá|i|ousnesením
é,.14N12013předěasnésplaceníúvěru. úvěr
doplacendne 30.4.2013ve výši650 996'62Kč.Do 30.9.2013uhradi|a
obec
sp|átkyve výši779800'00Kč- ověřenove výkazuF|N na po|,8124,
2. od Komerěníbanky a.s., (č.Účtu27.631861159710100)
na částku1 000
000,-KČ.Sm|ouvao Úvěruuzavřenadne 15.5.2009na spo|ufinancování
akce
sníŽeníenergetické
náročnostiKD Nedakonice.Kontro|ouHUK by| zjištěn
zůstatekk 30. 9. 2013 na účtu
451 160 ve výši 0,. Kě - ověřenona výpis z
úvěrového
Účtuč.3 str. 1/,1'Do 30' 9.2013 uhradi|aobec sp|átkyve výši50
000'00Kč- ověřenove výkazuF|Nna po|'8124,
3. ČMZRB,a.s., (č.2oo4. 2064)na částku5 127 ooo,-Kč'Sm|ouvao Úvěru
uzavřenadne 19' 8.2004na vybudování
vodovoduv obci Nedakonice'
Kontro|ou
HUK by|zjiŠtěn
zůstatek
k 30.9. 2013na účtu
451 100ve výšií 153390,00Kč,
kteý nesouhlasi|
se zůstatkem
ve výši'1 153 575,00Kč na výpisz úvěrového
Účtuč.312013,
rozdí|ve
výši185'00Kč.Do 30.9. 2013uhradi|a
ce|kemsp|aceno
384710,-Kč- ověřenove výkazuF|N na po|.8124.
4. sFŽP (Úvěrovýúčetě. 9o25.ooí/o710)
na částku845 7oo,-Kč.Sm|ouvao
poskytnutí
půjčky
bezÚročné
uzavřenadne21.2.2005 na rekonstrukci
býva|ého
mlýnana bytovýobjekt'Kontro|ou
HUK by|zjiŠtěn
zůstatek
k 30. 9' 2013na Účtu
452 440ve výši37 431,00Kě. Do 30. 9' 2013obec uhradi|a
sp|átkyve výŠi96
000'-Kč. ověřenove výkazuF|N na po|.8124'
5. sFŽP (úvěrovýúčetě. 9o25oo.t/o7í0)
na částku224 75o,-Kč.Sm|ouvač.
47160591o poskytnutí
Úročnépůjčky
uzavřena dne 24' 4' 2008 na vytápění
ku|turního
domua DPS v Nedakonicích
tepelným
Čerpad|em.
Kontro|ou
HUK by|
zjiŠtěn
zůstatek
k 30' 9. 2013 na úÓtu452450 ve výši 0,- Kč.Do 30. 9. 2013
obecuhradi|a
sp|átkyve výŠi
44 941,-Kč- ověřenove výkazuFlN na po|'8124'

Smlouvyzástavni V roce 2013 neuzavře|aobec Nedakonicezástavnísm|ouvu,a|e má zastavený
majetekna zák|aděuzavřených
smIuvz předchozích
|et.
obec NedakonicevytvořilaanalytickéÚčtypro majetekzatížený
zástavníprávem:
. Účet021 0121 . byty č'p.232 Účetníhodnota5 599 932,40 Kč (zástavní
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smlouvaze dne24.4.2008\:
- účet
hodnota15
031 0402- pozemekp.ě.266|1pod budovouč.p.232 Účetní
880'00Kč(zástavní
sm|ouva
ze dne2. 3. 2005);
- účet021 0122 - byty č.p.143 účetní
hodnota5 416 498'80 Kč (zástavní
sm|ouvaze dne 19.2.2002trvádo 15' 11.2021);
- účet
hodnota21 040,00
031 0402- pozemekp.č.3 podbudovouč.p.143účetní
Kč;
- Účet031 0302 - pozemekp.č.303214- orná půdaPadělkyúčetní
hodnota2
ze dne23.6' 2003)'
590'00Kč(zástavnísmlouva
Dokumentace
k veřejným
zakázkám

Do 30' 9. 2013 realizova|aobec pouzeveřejnézakázkyma|éhorozsahu.D|e $
,18odst.5 zákona č.13712006
Sb', o veřejnýchzakázkách,ve zněnípozdějŠích
předpisů,nenízadavatelpovinenpři zakázce ma|éhorozsahu postupovatd|e
výše uvedenéhozákona, je však povinendodrŽetzásady transparentnosti,
je
rovnéhozacházenía zákazudiskriminace.
Pro splněnívšechtěchtopodmínek
vhodnéstanovit,a to zpravidlainternímpředpisemzávaznýmpro všechnyosoby
jednajícíjménemzadavatele,základnÍpravidla, za kteých můŽebý,tveřejná
zakázka malého rozsahu zadána. Vzhledem k tomu, Že hodnota plnění
poskytnutého
na základě veřejnézakázky maléhorozsahumŮžebýt od 0 Kčdo 2
000 000 Kčbez daně z přidanéhodnotyv přÍpadědodávek a služeba v případě
stavebníchpracídokonceaž do 6 000 000 Kč bez daně z přidanéhodnoty,lze
doporučit,
aby tentointernÍpředpis stanovilpravidlapro zadávánív závislosti na
předpokládanéhodnotě předmětu veřejné zakázky malého rozsahu. obec
Nedakoniceneměla zpracované..Pravidla pro zadávání veřejnýchzakázek
ma|ého
rozsahu'''
Ke kontrolebyla vybránazakázka maléhorozsahuna akci ,,obec Nedakonice oprava střechy budovy obecníhoúřadu".
Lhůtapro podánínabídekby|astanovena
dnem22.3.2013do í0:00hod.Ve
stanovené|hůtě'přija| zadavatel 8 nabídek od uchazečů:
Pave| Kočenda,
Nedakonice;STAVBY VANTO, s.r.o.,Kunovice;KLEMPOS-STŘECHY,s'r.o.,
Březo|upy;
BYGG Moravia,s'r.o.,Po|eŠovice;
AM
STAK-D'spo|.s'r.o',Domanín;
zEsS' a.s' BorŠice;
STAVBY s'r.o',Nedakonice;
CGM Moravas.r.o.,BorŠice.
D|e ,.Zprávy o posouzení a hodnocení nabídekveřejné zakázky malého
rozsahu.'by|avyloučenanabídkafirmyAM STAVBY s.r.o.,Nedakonicepro
nesp|něnípoŽadavku- nedo|oŽení
sm|ouvyo dí|o podepsaná statutárním
zástupcem. z důvodu nejednotnostizas|aných po|oŽkovýchrozpočtůby|i
písemněvyzvánídne 30.4.2013 k dop|nění
Pro zas|ání
uchazeči
svýchnabídek.
po|oŽkových
dop|něných
rozpočtů
by|stanoven
termín
do 10.5'2013.Dne.1.1.5.
2013 by|o provedeno opakované vyhodnocení zas|aných dopIněných
po|oŽkových
rozpočtů
hodnotící
komisí.
Rada obce dne25. 3.2013urěilakomisi pro vyhodnocenínabídekve s|oŽení:
JiříSmělík'Ing.Zdeněkotrusina,Ing.Miros|avRokyta,Micha|ondřejkaa Pav|a
Rokytová.
D|e,,Záznamuo výběru vhodnéhododavate|..by|avybránafirma STAVBY
VANTO' s.r.o.,Kunovicez důvoduposkytnuté
záruky - 60 měsícůa nejniŽší
nabídkové
ceny.363 636'.Kčbez DPH.
Rada obcedne 3' 6. 2013schváli|auzavřenísmlouvy o dílos firmouSTAVBY
VANTO s.r.o.,Kunovice.Smlouvao dí|oby|a uzavřenadne í0. 6. 20í3'
předmětemsmlouvyby|ozhotovenístavby''obec Nedakonice-oprava
střechy
budovyobecního
úřadu'',
cenadí|aby|asjednánave výši440 000'-Kčvč.DPH
a ce|kovázáruka60 měsíců.
Sdělení zadavatele o výběru nejvhodnějšínabídky by|o zas|áno vŠem
uchazečům
dne30' 5.2013.
Dne 6' 8.2013 radaobceschvá|i|a
vícepráceve výš 214 258,-Ké,.
Ko ntrolo u byl o zj ištěno :
- ve schvá|eném
rozpočtu
na $ 617í pol. 5171 částka600 000,. Kč,změnou
rozpočtu
č.1 navýŠena
částkana710 000'.Kč
- fakturač.KVF3130032
od firmySTAVBYVANTO' s.r.o.,Kunoviceze dne 3í. 7.
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2013 vystavenana částku44o o0o,. Kč za opravu střechy budovy oÚ
(evidována
v KDF podč.13.001-00322)
d|ee|.BV č.129fakturazaplacenadne
6 . 8 . 2 0 1 3( v ý d anj a $ 6 1 7 1p o |5. 1 7 1 ) ,
- fakturač.KVF3í30034od firmySTAVBY VANTO,s,r.o'Kunoviceze dne 8. 8.
2013 vystavenana částku2,|4 258,. Kč za opravu střechy budovy oÚ
(evidována
v KDF podč.13-001-00332)
d|ee|.BV ě' 137fakturazapIacenadne
po|.
20.8.2013(výdajna
617,1
5171).
$
lnformaceo
přijatých
opatřeních(zák.
420t2004sb.,
320/2001
Sb.,
apod.)

uvedenýchve
Písemnáinformaceo přijetíopatřeník nápravěchyb a nedostatků
Zprávěč,'321l2012/KŘ
hospodaření
obce Nedakonice
o výs|edkupřezkoumání
za rok 2012 by|a přezkoumávajícímu
orgánu doručenadne 13. 5. 2013.
ZávěreÓnýúčetobce spo|use zprávou o výs|edkupřezkoumáníhospodaření
obcebylschvá|enzastupitelstvem
obce dne27.6. 20.13.

Výsledky kontrol
zřizených
organizací

Kontrola hospodařenípříspěvkovýchorganizacíby|aprovedenafinaněním
výboremdne 4. 3.2013 u Zák|adnÍ
ško|y.
Ško|y
a dne 8' 3. 2013 u Mateřské
Předmětemkontro|ybyla namátková kontrola účetního
období roku 2012 ''Protoko|em
do|oŽeno
o výs|edku
veřejnosprávní
kontro|y
na místě''.

Zápisy z jednání
rady včetně
usnesení

V roce2013se uskutečni|o
4. 3.,
12 schůzíRady obce Nedakonice(dne.13.2.,
2 5 .3 . , 1 4 .5 . , 3 .6 . , 1 0 .6 . ,6 . 8 . , 2 .9 . , 7 . 1 0 . 4
, . 1 1 . , 2 0 1. 1 .a 2 . 1 2 . 2 0 1 3 )K.
prezenční
zápisůmč.30 - 41 ze schŮzeradyobce by|ydo|oŽeny
listinya výpisy
usnesení.

Zápisy z jednání
zastupitelstva
včetněusnesení

V roce 2013 se uskutečni|a
5 veřejných zasedání Zastupitelstva obce
Nedakonice(dne24. 1.' 18.4,,27' 6., 26.9. a 12.12' 2013).obecníúřadvŽdy
programupřipravovaného
informova|
zasedání
o místě,době a navrŽeném
zastupite|stva
obce vŽdy a|espoň7 dnů před zasedánímv sou|adus $ 93
zákonač.12812000
Sb., v p|atném
znění.o průběhu
zasedánízastupite|stva
by|
pořízenzápis, ktenýby| podepsán starostou,místostarostou
a ověřovate|i.K
zápisůmze zasedáníby|ydo|oŽeny
výpisyz unesení
|istiny.
a prezenční

Kontro|a
Že d|eustanovení$
13 odst',1písm'b) zákonač.42012004
upozorňuie.
Sb., se písemnáinformaceo přiietíopatřeník nápravěchvb a nedostatků
uvedenÝch ve zprávě o vÝs|edku přezkoumáníhospodaření'podávají
přezkoumávaiícímu
úětu.
oroánudo í5 dnůod proiednánízávěrečného

Zastupite|stvo
např.:
obceschvá|i|o
- dne í8. 4,2013 usnesenímč,,14Nl2013
(předčasné
sp|acení
Úvěruu KB reg.
č.99002513579
ze dne 23' 12. 2011;odpisovýp|ánna rok 2013;převedení
výs|edkuhospodaření
ZŠve výŠi32 256,43Kč na Úhraduztrátz minu|ých
|et;
rozdě|ení
výs|edku
hospodaření
MŠve výŠi
fondua
87 046,76Kčdo rezervního
částku30 000'-Kčdo fonduodměn)'
- dne 27.6. 2013 usnesenímč,.15Nl2013(závěreěnýúčet
obce za rok 2012
včetnězprávy o výsledkupřezkoumáníhospodaření. bez výhrad;rozpočtové
opatření
na nákuppozemkup.ě.3711o výměře510 m2za
ě. 1; kupnísm|ouvu
dohodnutou
kupnícenu25 500Kč).
- dne 26. 9. 2013 usnesenímě. 16Nl2013(rozpočtové
opatřeníč.2; prodej
obecníchpozemkůp.č.23512o výměře73 m2 za částku,100,-Kě/m2,p.č.
p.č.1986/51o výměře62 m2 za
1986/46o výměře56 m2 za Částku
50'- Kč/m2'
prodejní
pozemkůza pá|enicíp.č.
částku50,- Kč/m2;
sníŽení
ceny stavebních
55417o výměře999 m2 a p.č.55415o výměře755 m2 na minimá|ní
cenu 350,Kčlm2).
- 74
. dne 12. 12. 2013unesenímé.17Nl2013(prodejpozemkup.č.1986178
m2 za cenu 50 Kčlm2;prodejpozemkup'č.554/5- 755m2za cenu 411 KÓlm2;
prodejpozemkup.č.55417- 999m2 za cenu 376 Kč;rozpočtové
opatřeníč.
1t2013;
rozpočet
na rok2014;odpisovýplánŽs Nedakonicena rok2014;změnu
plánuMŠNedakonice
odpisového
na rok2013ve výši104286 Kč;odpisovýp|án
vŠ ruedat<onice
na rok2014'Účetnízávěrku
roku2012)'
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Peněžní
fondy
obce (FRB,
sociální,apod.)pravidlatvorby a
pouŽití

obec Nedakonicemě|av roce 2013 zřízeny2 peněžnífondy (Sociá|nífond a
ku|turnífond).
1. Sociá|nífond (419100)
Usnesením
Radyobce Nedakonice
č.19110-14
ze dne 19. 1.2012 by|sníŽen
přídě|do sociá|ního
fonduz 20Ána 10Áz roěníhoobjemuprostředků
na p|atya
p|ati|o
odměny.Uvedené
sníŽení
iv kontrolovaném
obdobíroku2013'Sociá|ní
fondse týkávŠech
zaměstnanců
obcevčetněuvo|něných
zastupite|ů.
P|ánované
hrubép|atyna rok2013ve výŠi
p|atyČini|y
3 256 512,00Kč,skutečně
vyp|acené
3 442 099,00Kč.obec vytvoři|a
tzv' osobníÚětyzaměstnanců,
kde seniořimohoučerpatSF ve výŠi
250'00Kě'
zaměstnancis pracovnímúvazkem1'00 přídě|Ve výši 2 728'94 Kč a
zaměstnanci
s pracovním
Úvazkem0'75 přídě|
ve výŠi
2 046,78Kč.Sociá|ní
fond
by|čerpánpod|epoŽadavků
zaměstnanců
na příspěvky
na obědyzaměstnanců,
vitamíny
a dětskýtábor.
Kontro|a
okruhuÚčtu4,19.100:
počáteční
stavk 1.1' 2013
49 624,40Kč)
+tvorbave výŠi
3 3 6 4 0 ' 8 0K č( 4 1 9í 0 1 )
- čerpání
ve výši
48 420,33Kč(MD 4190102a 4190110)
= konečnýstav k 31. 12' 2013 ve výši 34 844,87 Kč odpovída|zůstatku
bankovního
účtu
sociá|ního
fondu.
2. Kulturnífond
(4í9í80)
poČáteč
s tnaívk 1 . 1 . 2 0 1 3
189226,70Kč
+tvorbave výši(Úroky)
1 7 ' 6 8K č( D a | a 1 90 1 8 0 )
. Čerpání
ve výŠi
4 2 2 8 7 , 0 0K č( M D4 1 90 1 8 0 )
= konečnýstav k 31. 12. 2013 ve výši 146 957'38 Kč odpovídalzůstatku
bankovního
účtu
ku|turního
fondu.Nedostatek
neby|zjiŠtěn.

činnosti
finančního
a
kontrolního
výboru

Finanční
výbor proved|kontrolufinanční
hotovostiv pokladněke dni 31' 12'
2013.

Právo provádění
dalšíchkontrol

Provedenoukontro|ou
hospodaření
obce se obec nezbavujeodpovědnosti
za
právoprovádění
správnostÚčetnÍch
dok|adů
a neníomezeno
da|ších
kontro|.

Účetnízávěrka
roku2012

Úeetni závěrka obce Nedakonicesestavena k 31. 12. 2012 by|a schvá|ena
zastupite|stvem
obceaŽ 12. 12.2013usnesením
č,17N12013.
Kontro|akonstatuleporušenís 28 odst. 1 vyh|áŠky
č. 22012013Sb.. o
poŽadavcích
jednotek'v
na schva|ování
účetních
závěrek někteŇch Účetních
p|atné
znění.
obec Nedakonicemě|azpracovanou
vnitřnísměrnici č. 112013.schvalování
Účetnízávěrky účinnou
od 12, 12' 2013,kteráby|aschvá|enazastupite|stvem
o b c ed n e1 2 . 1 2 . 2 0 1 u3 s n e s e n íč
m.1 7 N l 2 0 1 3 .

Úěetnízávěrka
roku 2013

K účetní
závěrcesestavené
k 31. 12.20í3 obce Nedakonicea příspěvkových
organizací- Mateřská škola Nedakonicea Zák|adníško|a Nedakonice byl
připojenpodpisový
záznamstatutárního
orgánuÚčetníjednotky
v sou|adus $ 18
odst.2 zákonač.563/.1991
Sb.,o účetnictví,
v platném
znění.
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B.
l,

ziištění
Předmět přezkoumánÍ,u něhožnebyla nalezena chyba či nedostatek
Zákon č. 42012004Sb. s 2 odst. 1 písm.a) p|něnípříjmů
a výdajůrozpočtuvčetněpeněŽních
prostředků'
operací,týkajících
se rozpočtových
peněŽních
Zákon č.42012004
sb' s 2 odst.1 písm.b) finanční
se tvorbya pouŽití
operace,týkající
fondů.
Zákon č. 42012004
sb' s 2 odst.í písm.c) nák|adya výnosypodnikatelské
činnosti
Územního
celku.
Zákon č. 42012004
sb. s 2 odst. '1 písm.d) peněŽníoperace,týkající
se sdruŽenýchprostředků
vynak|ádaných
na zák|aděsm|ouvymezidvěmaa víceúzemními
ce|ky,anebona zák|aděsmlouvy
nebofyzickými
s jinýmiprávnickými
osobami.
Zákon č.42012004sb. s 2 odst. 1 písm.e) finanční
operace,týkající
se cizíchzdrojůve smys|u
právních
předpisů
o účetnictví.
Zákon č,.42012004
z
sb. s 2 odst. 1 písm.f) hospodaření
a nak|ádánís prostředkyposkytnutými
poskytnutými
Národníhofondu a s da|šímiprostředkyze zahraničí
na zák|adě mezinárodních
smluv.
Zákonč,.420|2004sb. s 2 odst.1 písm.g) vyúčtování
vztahůke státnímu
a vypořádánífinančních
rozpoČtu,
k rozpočtům
krajů,
k rozpočtům
ke státnímfondům
a k da|Ším
obcí,k jinýmrozpočtům,
osobám.
Zákon č-42012004
sb' s 2 odst.2 písm.a) nak|ádání
s majetkemve v|astnictví
a hospodaření
Územního
ce|ku.
Zákon č,-42012004Sb' s 2 odst.2 písm'b) nak|ádánía hospodařenís majetkemstátu,s nímŽ
hospodaří
Územníce|ek.
Zákon ě. 42012004sb. s 2 odst. 2 písm.c) zadávánía uskutečňování
veřejnýchzakázek, s
přezkoumaných
právního
předpisu'
výjimkou
úkonů
a postupů
orgánemdoh|edupod|ezv|áŠtního
ZákonÓ. 42012004
sb. s 2 odst'2 písm.d) stavpohledávek
a závazkůa nakládání
s nimi'
Zákonč.42012004
Sb. s 2 odst.2 písm.e) ručení
zazávazky fyzickýcha právnickýchosob.
Zákon č.42012004
sb. s 2 odst.2 písm.f) zastavovánímovitýcha nemovitýchvěcíve prospěch
třetíchosob.
Zákonč'42012004
Sb. s 2 odst'2 písm.g) zřizovanívěcnýchbřemenk majetkuúzemního
ce|ku.

ll. Při díIčímpřezkoumání hospodaření byly zjištěny následující méně závažné chyby a
nedostatky:
cUS 701- 708 (s 36 odst.1 zákonao účetnictví).
ČÚs zol bod 6.2. a 6.3. Hospodářskývýsledekza rok 2012 nebyt k 30.9.2013
přeúčtován
řízenÍ na účet432 z Účtu431 - VÝsledekhospodařeníve schvalovacÍm
Nerozdělenýzisk. neuhrazenáztrátaminulÝchlet. NAPRAVENo
Vyh|áška
č,.41012009
Sb.,kterouse provádějíněkterá
zákonač.563/1991
ustanovení
Sb.,o
předpisů,
proněkteré
Účetnictví,
ve zněnípozdějŠích
vybrané
účetníjednotky.
poloŽky rozvahv ,,Krátkodobé
32
Územní
celek
nedodrŽel
obsahové
vymezení
$
závazkv,,. obec Nedakoniceneúčtova|a
v|ádním
o závazcíchk vybranýmmístním
- závazekvůči
institucím
Po neby|Účtovánna Účtu349 xxxx. NENAPRAVENo
přezkoumání hospodařeníbyly zjištěnynásledujÍcÍzávažnéchyby a nedostatky:
Při dílčím
předpisů.
Zákonč,.12812000
Sb.' o obcích,
ve zněnípozdějŠích
písm'
q)
příspěvkové
102
odst'
2
Účetní
závěrka
zřízené
orqanizacesestavenák
$
rozvahovému
dni nebvlaschválenaradouÚzemníhocelku.
NENAPRAVENo
lll. Při konečném přezkoumánÍ hospodařeníbyly zjištěny chyby a nedostatky, kterénemají
závažnost nedostatkŮuvedených v $ í0 odsÍ.3 zákona č.420/2004Só. poďpísmenem c):
Předmět:Zákonč.42012004
Sb. s 2 odst.2 písm.h) Úěetnictví
vedenéúzemním
ce|kem.
Vyh|áŠka
ě.41012009
Sb.,kterouse provádějíněkterá
ustanovenÍ
zákonač.563/1991
Sb.,o
předpisů,
proněkteré
účetnictví,
ve zněnípozdějších
vybrané
Účetníjednotky.
$5 odst.2 písm.b) VÝkazziskua ztrátv
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Vyh|áŠkaě, 22012013Sb., o poŽadavcíchna schvalováníÚčetníchzávěrek někteých
vybranýchúčetn
Íchjednotek.
28
odst.
1 Účetnízávěrka za rok 2012 nebytaschvátenanejpozdějido 30.9.2013.
$
Úeetni závěrkaobce za rok 2012 by|aschvá|enazastupite|stvem
obce dne 12. 12.
2013usnesením
ě. 17Nl2013.

t9
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c.
l.

Závěr
odstraňování chyb a nedostatkťt

Při přezkoumání hospodařeníza předchozí rokv: Bvlv zjištěny následujÍcízávaŽné chyby a
nedostatky'kterébyly napraveny.
ll.

Při přezkoumání hospodaření obce Nedakoniceza rok 2013

byly zjištěny chyby a nedostatky, kterénemajízávažnost nedostatkůuvedených pod písm. c)
/$ í0 odsÍ'3 písm,b) zákona č.420/2004sb.].
Byly zjištěny chyby a nedostatky,spočívajícív
[$ 10 odsÚ.3 písm.c) zákona č.420/2004sb.]
působnosti
c4) překročení
při dí|čím
přezkoumánÍ
c5) neodstranění
nedostatků
zjiŠtěných
lll. Nebyla zjištěnarizika dle $ í0 odsÚ' 4 písm.a) zákona č.420/2004sb.
Iv, Při přezkoumání hospodařenÍobce Nedakoniceza rok 2013
By|yzjiŠtěny
d|e$ 10 odst.4 pÍsm.
b) nás|edujícíukazateIe:
'1r92 o/o

a) podí|pohledávek
na rozpočtu
Územního
ce|ku

'13,55 o/o

b) podílzávazkŮna rozpočtu
územního
ce|ku
c) podí|zastaveného
majetkuna ce|kovém
majetkuÚzemního
ce|ku

6,79 o/o

Nedakonice
dne20.května20í4

Mgr.Pav|ína
Dúbravová
pověřenýřízením
přezkoumání
kontrolor

podpis

Bc. Jana Bílková
kontrolor

J

^ I.
JLl r ' </./.
-t

/
\

Tato zpráva o výs|edku přezkoumání hospodaření obsahuje i výs|edky konečnéhodí|čího
přezkoumání.

Jiří Smě|ík'starostaobce Nedakonice,
proh|ašuje,
Že v kontro|ovaném
obdobíúzemní
celek
nehospodařils majetkemstátu, neruči|
svým majetkemza závazky fyzickýcha právnickýchosob,
nezastavi|
movitýa nemovitý
majetek,neuzavře|,
směnnousm|ouvua sm|ouvuo výpůjčce
týkající
se
nemovitého
majetku,sm|ouvuo přijetínebo poskytnutÍ
úvěrunebo půjčky,
sm|ouvuo poskytnutí
dotace,sm|ouvuo převzetídluhu nebo ručite|ského
závazku,smlouvuo přistoupení
kzávazku a
smlouvuo sdruŽení,
nekoupi|ani neproda|cennépapíry,ob|igace,neuskuteÓni|
majetkové
vk|ady,
pouzeveřejné
uskutečni|
zakázkyma|ého
rozsahu($ í2 odst.3 zákonač.13712006
sb.).
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Zprávupřevzalas obsahemby|seznámendne 20'května2014

w.-)

í":.A(bb

"ez

JiříSmě|Ík
starosta

1 x obdrŽí:
obec Nedakonice
1 x obdrŽí:
KraJskýÚřad Z|ínského
kraje,odborKance|ářředite|e,
oddě|ení
kontro|ní
Poznámka:
je ve smys|uustanovení
Územníce|ek
$ 13 odst.1 písm.b) zákonač,'42ol2oo4
Sb., povinen
přijmoutopatřeník nápravěchyb a nedostatků
uvedenýchv tétozprávě o výsledkupřezkoumání
hospodaření
a podato tom písemnouinformacia to nejiozdějido 15 dnůpo pro;eonanitétozprávy
spo|use závěrečným
Účtemv orgánechÚzemního
celku..
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