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Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
v

obec Blatce, rc. 00673099
. za rok 2011

Přezkoumání se uskutečnilo dne: 21.3.2012

na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí.

Místo provedení přezkoumání:

Obecní úřad Blatce

Přezkoumání vykonal kontrolor pověřený řízením přezkoumání:

Kamila Vlasáková, DiS.

Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § 5 zákona o přezkoumávání hospodaření
vydal Mgr. René Havlík, ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje.

Při přezkoumání byli přítomni:

Jindřiška Gabrielová Peprná - starostka obce
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Uvedený rozpočtový výhled je schválen v celkových příjmech a výdajích v intencích
rozpočtu.

Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona
420/2004 Sb .. Dle § 6 odst. 3 písmo b) zákona je přezkoumání hospodaření prováděno
výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a
obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění
právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

A. Přezkoumané písemnosti

Při přezkoumání hospodaření obce Blatce byly přezkoumány následující písemnosti:

Rozpočtový výhled

Předložený rozpočtový výhled na období 2011 - 2012 byl schválený zastupitelstvem obce na
zasedání dne 21.5.2009, a to v souladu s ustanovením § 3, zákona č. 250/2000 Sb. v platném
znění.

Přijmy
Výdaje
Financování - půjčka SaM a.s.

- půjčkaAVE

2011
1 600000
1 541 270

48730
10000

2012
1 800000
1 741 270

48730
10000

Rozpočtová opatření

Za kontrolované období roku 2011 bylo projednáno a schváleno v zastupitelstvu obce celkem
5 rozpočtových opatření v celkové hodnotě 3 575 116,- Kč a v následujících hodnotách:

Č. 1) - ZO ji projednalo a schválilo na zasedání č. 212011, konaném dne 17.2.2011 a bodem 6)
č. 2) - ZO ji projednalo a schválilo na zasedání č. 4/2011, konaném dne 21.4.2011 a bodem 8)
č. 3) - ZO ji projednalo a schválilo na zasedání č. 912011, konaném dne 27.10.2011 a
bodem 9)
č. 4) - ZO ji projednalo a schválilo na zasedání č. 1112011, konaném dne 29.12.2011 a
bodem 5)

Příjmy Výdaje Financování
Schválený rozpočet 1 800000,00 2250000,00 450000,00

ROč. I) 52331,00 52331,00 0,00
RO č. 2) 48050,00 48050,00 0,00
RO č. 3) 132632,00 132632,00 0,00
RO č. 4) 384573,00 - 88 074,00 - 472647,00

Upravený rozpočet 2417586,00 2394939,00 - 22647,00
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Schválený rozpočet

Provedená rozpočtová opatření byla ve shodné výši příjmové i výdajové části promítnuty do
výkazu Fin 2-12 M a jejich projednání a schválení bylo v souladu s § 16, zákona č. 25012000
Sb. v platném znění.

Závěrečný účet

Zastupitelstvo obce projednalo a následně schválilo na zasedání č. 4/2011, konaném dne
21.4.2011 a bodem 9) Závěrečný účet obce za rok 2010 a Zprávu o přezkoumání hospodaření
za rok 2010 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením "bez výhrad".

Návrh závěrečného účtu byl nejméně po dobu 15 dnů přede dnem jeho projednání v
zastupitelstvu zveřejněn vhodným způsobem a ve vhodném rozsahu na ÚD a v elektronické
podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup. Jeho zveřejnění a následné schválení bylo v
souladu s ustanoveními § 17, zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění.
Vyvěšeno: 21.3.2011, Sejmuto: 11.4.2011

Návrh rozpočtu obce na rok 2011 byl předložen jako vyrovnaný v těchto hodnotách:
Příjmy 2264000,-
Výdaje 2 264 000,-

Uvedený návrh rozpočtu byl po provedení některých změn schválen na zasedání
zastupitelstva č. 11110, konaném dne 16.12.2010, bodem 8) jako "schodkový" v následujících
hodnotách. Schodek bude kryt finančními prostředky minulých let, kdy zůstatek bankovního
účtu k datu 31.12.2010 činil 807 274,77 Kč.

Příjmy 1 800000,-
Výdaje 2 250 000,-
Financování - 8115 450000,-
Součástí rozpočtu je i krytí financováním splátky firmě SaM a.s. ve výši 48 730,- Kč mezi
položkami 8115 a 8124.

Projednání a následné schválení uvedeného rozpočtu obce na rok 2011 bylo v souladu s
ustanoveními § 4, zákona č. 25012000 Sb. v platném znění a převedení schválených hodnot do
výkazu Fin 2-12 M nevykázaly rozdíly.

Návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu obce na rok 2011 byl vyvěšen na úřední desce nejméně po dobu 15 dnů přede
dnem jeho projednání v zastupitelstvu obce, vhodným způsobem a ve vhodném rozsahu, a to i
v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup, což bylo v souladu s
ustanoveními § 11, zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění. Data zveřejnění byla zapsána na
předložený originál dokumentu.
Vyvěšen: 25.11.2010, Sejmut: 25.12.2010

Účtový rozvrh

Kontrole byl předložen účtový rozvrh platný pro rok 2011.
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účet Č. 902 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek 55248,47 Kč (DDHM)
účet Č. 903 - Ostatní majetek 10653015,00 Kč (oceněná výměra lesního
porostu, program, SW, notebook)
účet Č. 943 - Dlouhodobé pomín. pohledávky ze vztahu

k jiným zdrojům 60509,00 Kč (slíbené dotace ČOV, ÚP)
účet Č. 951 - Ostatní dlouhodobá podmíněná

aktiva 143435,00 Kč (pronájem majetku v sále
dle smlouvy)
účet Č. 986 - Ostatní dlouhodobá podmíněná

pasiva 228 936,95 Kč (věcná břemena)

Faktura

Namátkově byly zkontrolovány přijaté a vydané faktury za období říjen - prosinec 2011,
každá obsahovala likvidační lístek včetně podpisů, data, užití rozpočtové skladby a
zaúčtování. Nedostatky nebyly zjištěny.

Kniha odeslaných faktur

Kniha faktur vydaných je vedena v počítačové podobě a za kontrolované období roku 2011
bylo vystaveno celkem 12 faktur, které byly k datu 31.12.2011 všechny uhrazeny.

Pokladní kniha (deník)

Pokladní knihu vede účetní obce v počítačové podobě, příjmové a výdajové pokladní doklady
mají jednu společnou číselnou řadu a za kontrolovaný rok 2011 bylo vystaveno celkem 227
pokladních dokladů. Ve Vnitřní směrnici, kterou se stanovují postupy a odpovědnost k vedení
poklady je stanoven limit pokladny na částku 40 000,- Kč a za kontrolované období říjen -
prosinec 2011 nebyl překračován.
Zůstatek pokladny k datu 31.12.2011 činil 0,- Kč a tento údaj byl shodně uveden ve výkaze
Rozvaha - účet Č. 261 - Pokladna.

Příloha rozvahy

Kontrole byl předložen výkaz Příloha rozvahy sestavený k datu 31.12.2011, který obsahoval
následující údaje:

Bankovní výpis

Ke svému hospodaření má obec zřízen bankovní účet vedený u České spořitelny, a.s., pod Č.

900973369/0800 a tento účet vykazoval zůstatek dle výkazu Rozvaha (účet Č. 231) a výkazu
Fin 2-12 M (ř. 6010) sestavených za rok 2011, částku 809 241,60 Kč. Tato částka byla
doložena kopií bankovního výpisu.

Pokladní doklad

Namátkově byly zkontrolovány příjmové a výdajové pokladní doklady za období zan -
prosinec 2011, Č. dokladů 20165 - 20227. Převedení zůstatků v jednotlivých měsících
navazuje a stanovený limit pokladny nebyl překračován. Předložené doklady obsahovaly
předepsané náležitosti, rozpočtovou skladbu a stanovené podpisy. Nedostatky nezjištěny.
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a) majetek obce
Stálá aktiva obce vykazují objem v netto hodnotě (po provedení korekce na účtu 018 -
Drobný dlouhodobý majetek a 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek a provedení
dooprávkování) částku 1O 883 153,23 Kč.

Výkaz zisku a ztráty

Obec předložila výkaz zisku a ztráty sestavený k datu 31.12.2011, z něhož vyplývá, že
nevykonává žádnou hospodářskou činnost a vykazuje následující hospodářské výsledky:

Náklady celkem
Výnosy celkem
Výsledek hospodaření před zdaněním
Daň z příjmů
Výsledek hospodaření po zdanění

1 677415,24
2284 169,38

606754,14
28740,00

578014,14

Dohoda o hmotné odpovědnosti

Kontrole byla předložena jedna dohoda o hmotné odpovědnosti ze dne 18.11.2010, sepsaná
na "notebook, křovino řez, sekačku a hotovost dle pokladní knihy", a to v souladu se
Zákoníkem práce č. 262/2006 Sb. v platném znění.

Rozvaha

Obec kontrole předložila výkaz Rozvaha sestavený k datu 31.12.2011, který vykazoval
následující hodnoty:

Převážnou část stálých aktiv představují (majetek v brutlo hodnotách):

021 - Stavby
022 - Samostatné movit.věci a

soubory movit. věcí
031 - Pozemky
041 - Nedokončený DHNM
042 - Nedokončený DHHM

stav k 1.1.2011
7796000,00

stav k 31.12.2011
8757306,17

646000,00
2269000,00

170000,00
835000,00

829974,05
2319303,91

169950,00
129039,10

Na základě vydaného ČUS Č. 708 obec k datu 31.12.2011 provedla v měsíci prosinci 2012
dooprávkování majetku, a to ve výši 1 697 691,27 Kč a dooprávkování majetku pořízeného
investičními dotacemi ve výši 2 449 415,20 Kč. Dále obec zajišťuje přechod k odepisování
dlouhodobého majetku s účinností od 1.1.2012 a současně obec vydala Pravidla pro
odpisování dlouhodobého majetku ze dne 25.10.2011, které stanovují roční rovnoměrný
způsob odepisování a 5 % zafixovanou zůstatkovou cenu.

b) finanční majetek
Obec nevlastní žádný finanční majetek.

c) cizí zdroje

cizí zdroje celkem
stav k 1.1.2011

723000,00
stav k 31.12.2011

266853,11
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d) podrozvahová evidence
Na podrozvahové evidenci vede obec:
- DDHM ve výši 55 248,47 Kč
- ocenění lesních porostů ve výši 10509580,- Kč
- dlouhodob. podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 60509,- Kč
- ostatní dlouhodob. podmíněná aktiva v výši 143435,- Kč
- věcná břemena ve výši 228 936,95,- Kč

e) další skutečnosti, vztahující se k majetku
- obec nehospodaří s majetkem ve vlastnictví státu,
- obec nemá zástavu movitých a nemovitých věcí,
- obec nepracuje s dluhovou službou,
- obec svým majetkem neručí za závazky třetích osob.

Kniha faktur přijatých je vedena v počítačové podobě a za kontrolované období roku 2011
bylo přijato a zaúčtováno celkem 171 faktur. Za rok 2011 nebyly zaplaceny faktury Č. 168 -
171 v výši 4 744,11 Kč.

Významné položky cizích zdrojů:
- dodavatelé
- krátkodobé přijaté zálohy
- zaměstnanci
- zúčtování SZ a ZP
- přímé daně
- přijaté zálohy na transfery
- dohadné účty pasivní
- ostatní dlouhdob. závazky

Kniha došlých faktur

Odměňování členů zastupitelstva

9000,00
0,00
30000,00

7000,00
4000,00

450000,00
46000,00

167000,00

4744,11
16500,00

29363,00
6723,00

2442,00
46750,00
51 600,00

108731,00

Na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce dne 15.11.2010, usnesením Č. 10 byly schváleny
nové výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva a tyto výše byly v souladu s Nařízením
vlády Č. 37/2003 Sb., ve znění Nařízení vlády Č. 375/2010 Sb. účinného od 1.1.2011 a
nepřesáhly maximální možnou hranici.

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

Výkaz Fin 2-12 M sestavený k datu 31.12.2011 byl předložen kontrole přezkoumání
hospodaření a tento výkaz vykazoval tyto hodnoty:

schv. rozpočet uprav. rozpočet skutečnost
Příjmy po
konsolidaci 1 800000,00 2417586,00 2417308,38 99,99 %

Výdaje po
konsolidaci 2250000,00 2394939,00 2366610,55 98,82 %

Financování 450000,00 - 22647,00 - 50 697,83
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Inventurní soupis majetku a závazků

Hospodaření obce skončilo rozpočtovým přebytkem ve výši 50 697,83 Kč, přestože rozpočet
byl schválen jako schodkový. Uvedený přebytek tvořil nárůst příjmů na 134,29 %, výdaje se
navýšily pouze na 105,18 %.

K provedení inventarizace majetku a závazků byl vytvořen vnitřní předpis č. 18/2011
Směrnice o inventarizace včetně Plánu inventur na rok 2011 ze dne 22.9.2011 s platností od
1.9.2011 do 31.1.2012 a dále stanovuje datum zahájení 2.1.2012 a datum ukončení 9.1.2012
hmotného majetku a datum zahájení 2.1.2012 a datum ukončení 15.1.2012 ostatního majetku
provedení inventarizace. Součástí bylo stanovení členů inventarizační komise, včetně všech
podpisů. Členové komise prošli proškolením dne 29.12.2011, kontrole byla předložena
prezenční listina.

Kontrole byla též předložena inventarizační zpráva včetně Přílohy - Seznam inventarizačních
soupisů 1 - 16, ze které vyplývá, že rozdíly mezi provedenou fyzickou a dokladovou
inventarizací nebyly zjištěny a předložené inventurní soupisy obsahovaly podpisy členů
komise, soupis vytištěný z programu PC a soupisy fyzické inventarizace.

Pohledávky k 31.12.2011 (účet č. 311)
Závazky k 31.12.2011 (účet č. 321)

20468,- Kč
4744,11,- Kč

- k účtům nehmotného majetku byl předložen aktuální výpis z Katastru nemovitostí sestavený
k datu 31.12.2011

- zůstatek na bankovním účtu byl doložen kopií výpisu z internetového bankovnictví
- pohledávky a závazky byly doloženy soupisem jednotlivých nezaplacených faktur a závazků

Obec postupovala při realizaci inventur podle vyhlášky č. 270/2010 Sb. a nebyly zjištěny
nedostatky.

Dohody o pracovní činnosti

Za kontrolovaný rok 2011 byly sepsány a předloženy tyto dohody o pracovní činnosti:

- "údržba obecních vodáren a veřejného osvětlení" ze dne 16.11.2010, na dobu neurčitou
- "třídění komunálního odpadu, ukládání odpadu, kontrola kontejnerů na TKO" ze dne
21.12.2010, na dobu neurčitou

Uvedená dohoda byla sepsána v souladu s ustanoveními § 76 a § 77, Zákoníku práce č.
262/2006 v platném znění.

Smlouvy ostatní

Kontrole byla předložena Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce
ve výši 698 848,- Kč s firmou LAG Podralsko, o.s. za účelem "předfinancování dotačního
titulu PRV - výstavní zastavení v rámci projektu U nás je taky hezky" sepsanou dne 12.3.2010
schválenou ZO dne 11.3.2010, usnesením č. 312010.
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Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

Za kontrolovaný rok 2011 obec přijala následující účelové dotace:

1) Sčítání lidí, domů a bytů (pol. 4111)
- dotace ve výši 483,- Kč nebyla čerpána a celá byla vrácena poskytovateli dne 14.6.2011

2) Územní plán obce Blatce (pol. 4222)
- dotace poskytnuta zatím ve výši 46 750,- z Programu zpracování územních plánů 0-16 na
základě smlouvy č. OLP/25621201l ze dne 22.11.2011 a OLP/2158/2009 ze dne 25.11.2009
- dotace bude vyúčtována v roce 2012

3) Příspěvek na hospodaření v lesích (pol. 4122)
- příspěvek činil 8 000,- Kč a byl zcela vyčerpán

Výše uvedené dotace obec řádně vyúčtovává a použila na stanovený účel. Nedostatky nebyly
zjištěny.

Dohody o provedení práce

Namátkově byly vybrány a zkontrolovány dohody o provedení práce sepsané v roce 2011 na
tyto činnosti:

- "sekání trávy, úklidu travní hmoty a spadlého listí" ze dne 7.9.2011
- "demontáž patky a sloupu el. napětí, odvoz dřeva, rozvor posypového materiálu" ze dne
20.9.2011
- "obezdění· zadní části obecní budovy, sádrokartonový strop vč. zateplení, zazdění
vybouraného okna a další" ze dne 4.11.2011

Uvedené dohody byly sepsány v souladu s ustanoveními § 75 a § 77, Zákoníku práce č.
262/2006 Sb. v platném znění.

Dokumentace k veřejným zakázkám

V kontrolovaném období leden - prosinec 2011 nebyla provedena žádná výběrová řízení.

Informace o přijatých opatřeních (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.)

Obec nepřijala žádná nápravná opatření vyplývající ze Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2010.

Vnitřní předpis a směrnice

Obec ke svému hospodaření vydala následující soubor vnitřních předpisů a směrnic 1 - 23,
které předložili kontrole:

- Vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálního odpadu vč. dodatku č. 1); Směrnice pro vedení
účetnictví, o oběhu účetních dokladů vč podpisových vzorů, o vedení podrozvahy a evidence
pro zpracování účetní závěrky, o vnitřním kontrolním systému obce, o inventarizaci, o
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Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

odměňování v rámci veřejně prospěšných prací, o zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu, o uzavírání nájemních smluv; Směrnice, kterou se stanovují postupy a odpovědnost k
vedení pokladny; Organizační řád; Vyhláška o místním poplatku za užívání veř. prostranství,
poplatku za rekreační pobyt a poplatku z ubytovací kapacity; Zásady pro časové rozlišení
nákladů a výnosů; Evidence razítek; Spisový a skartační řád; Jednací řád zastupitelstva, KV a
FV; Požární řád; Vyhláška o údržbě veřejné zeleně

Kontrole bylo předloženo celkem 11 zápisů a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce za
kontrolované období roku 2011, které se konaly ve dnech:
- č. 1/2011 ze dne 20.1.2011
- č. 2/2011 ze dne 17.2.2011
- č. 3/2011 ze dne 17.3.2011
- č. 4/2011 ze dne 21.4.2011
- č. 5/2011 ze dne 19.5.2011
- č. 6/2011 ze dne 23.6.2011
- č. 712011 ze dne 21.7.2011
- č. 8/2011 ze dne 22.9.2011
- č. 9/2011 ze dne 27.l0.2011
- č. 10/2011 ze dne 24.l1.2011
- č. 1112011 ze dne 29.l2.2011

Předložené dokumenty obsahovaly náležitosti vyplývající z ustanovení § 95, odst. 1) a 2),
zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění. Současně s uvedenými zápisy a usneseními byl
poskytnut zápis a usnesení ze zasedání č. 1112010, konaném dne 16.12.2010.

Peněžní fondy obce (FRB, sociální, apod.) - pravidla tvorby a použití

Obec nemá zřízeny žádné peněžní fondy.

Finanční a kontrolní výbor

Pro svoji vnitřní kontrolní činnost obec dle § 117 - § 122, zákona č. 128/2000 Sb. v platném
znění, zřídila obec finanční a kontrolní výbor, který ze svých provedených kontrol předložil
zápisy.
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c. Závěr

B. Výsledek přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření obce Blatce

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při dílčím přezkoumání

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

II. Při přezkoumáním hospodaření obce Blatce za rok 2011

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písmo a) zákona č. 420/2004 sb.)

III. Při přezkoumáním hospodaření obce Blatce za rok 2011

Nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písmo a) zákona č. 420/2004 Sb.

IV. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 1,16 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku.......................................... 6,29 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0%

Kamila Vlasáková, DiS.

V Liberci dne 27.3.2012

Za Krajský úřad Libereckého kraje

kontrolor pověřený přezkoumáním podpis kontrolora pověřeného přezkoumáním

10/12



Jindřiška Gabrielová Pepmá
starostka obce

Starostka obce Blatce Jindřiška Gabrielová Pepmá prohlašuje, že podle § 6 odst. 2 písmo e)
zákona o přezkoumávání hospodaření poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu
přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu a převzal dle § 6 odst. 3 písmo k)
návrh zprávy o výsledku přezkoumání.

Rozdělovník :

Stejnopis Počet výtisků Předáno Převzal

1 1 Blatce Jindřiška Gabrielová Pepmá

2 1 Liberecký kraj Kamila Vlasáková, DiS.

Poučení
Tato zpráva o výsledku hospodaření je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření, přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí
lhůty, stanovené v § 6 odst. 3 písmo I) zákona 420/2004 Sb.

Územní celek může do 30 pracovních dnů od předání návrhu zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření podat písemné stanovisko k návrhu zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření v souladu s § 6 odst. 3 písmo I) zákona o přezkoumávání
hospodaření.

Stanovisko zašle územní celek na adresu Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru
kontroly, k rukám kontrolora pověřeného řízením přezkoumání.

Jindřiška Gabrielová Pepmá
starostka obce

Územní celek je povinen podle § 13 odst. 1 písmo b) zákona o přezkoumávání hospodaření do
15 dnů po projednání zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku podat
písemnou informaci o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků, uvedených ve zprávě,
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Ve lhůtě uvedené územním celkem v písemné informaci zaslané krajskému úřadu je územní
celek povinen podle § 13 odst. 2 zákona o přezkoumávání hospodaření zaslat písemnou
zprávu o plnění přijatých opatření.

včetně uvedení lhůty, ve které podá písemnou zprávu o plnění přijatých opatření (§ 13 odst. 2
zákona o přezkoumávání hospodaření).

Obě výše uvedené písemnosti zašle územní celek na adresu Krajského úřadu Libereckého
kraje, odboru kontroly, k rukám kontrolora pověřeného řízením přezkoumání.

Za nesplnění těchto povinností lze uložit územnímu celku dle ustanovení § 14 písmo f), g), a
h) zákona č. 420/2004 Sb., pořádkové pokuty až do výše 50 000 Kč v jednom případě.
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