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Zlínskéhokraje

Obec Neubuz
Neubuz 91
763 15 Slušovice

odbor Kancelář ředitele
odděleníkontrolní

datum

pověřená Úřední osoba

číslojednací

spisová značka

25. dubna2014

lng' Vít Sušila

KUZL 57565t2014

KUSP 57565/2013 KŘ

Zpráva ě. 33712013/KR
o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Neubuz, lG: 00568660
za rok 2013

Přezkoumání se uskuteěnilo ve dnech: 24.4.20'14 -

25.4.2014

(jednorázové přezkoumání)

na základě zákona č. 42012004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územníchsamosprávných celků a
dobrovolných svazků obcí. Kontrola byla zahájena dne 24.4.2014 v 8,00 hodin předáním pověření ke
kontrole a ukončena dne 25'4.2014 v 15,00 hodin vrácenÍm vyŽádaných podkladů a dokumentů ke.
kontrole.

Místo provedení přezkoumání:

obecníÚřad Neubuz
763

'15

91

Slušovice

Přezkoumání vykonal:
kontrolor pověřený řízením přezkoumání: lng. Vít SuŠila
kontrolor:
lng. Milan Slovák

Obec Neubuz zastupovali:
starostka:
účetní:

Krajsky úřad Zlínskéhokraje
tř. Tomáše Bati 2l,
761 90 7'1ín

l ng. Renata Zábojníková
Alena Benetinová

lČ70891320

tel.: 577 043 206, fax: 577 043 202
e-mai1; podatelna@kr-zlinsky.cz,

www.k-zlinsky.cz
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Přezkoumané písemnosti
Druh písemnosti
Návrh rozpočtu

Rozpočtová
opatření

Popis písemnosti
Návrh rozpočtu obce Neubuz na rok 2013 byl zveřejněn na Úřední desce i
způsobem umoŽňujícímdálkový přístup 26' 11.2012 - 12. 12.2012. Návrh byl
zpracován v příjmech ve třídě 1 a 4 na poloŽky, v ostatních příjmech a ve
výdajích na paragrafy'
Úpravy rozpočtu byly provedeny sedmi rozpočtovými

usneseními zastupitelstva obce.
Namátkovou kontrolou rozpočtového opatření č. 3
změn rozpočtu nebyly zjištěny rozdíly"

a4s

schválenými
příslušným deníkem

Rozpočtová opatření obsahovala ipovinná opatření podle $'16, odstavce 4
zákonač.25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech Územních rozpočtů.
Celkem byly rozpočtovými opatřenímizvýšeny plánované příjmy o 1187 180 Kč,
výdaje o 542420 Kě a financování o 644760 Kč.
Rozpočtový výhled

V kontrolovaném období měla obec zpracovaný rozpočtový výhled na období let
2013 - 2017, schválený zastupitelstvem obce dne 12' 12. 2011 usnesením č.
612011, bod 6. Výhled je kaŽdoročně koncipován jako přebytkový, v posledním
roce vyrovnaný'

Schválený rozpočet Rozpočet na rok 2013 byl schválen zastupitelstvem obce dne 12' 12. 2012'
Rozpočet obce byl schválen s příjmy 3 757 700 Kč, výdaji 3 608 400 Kč a
financováním 149 300 Kč (změna stavu prostředků na běŽném Účtu.)
Rozpis rozpočtu byl proveden v období 212013.
Stanovení
závazných
ukazatelů zřízeným
organizacím

Součástíschváleného rozpočtu na rok 2013 bylo i stanovení neinvestičního
příspěvku zřízené organizaci Základní škola Neubuz, okres Zlín ve výš[
250 000'00 Kč. oznámení o výši příspěvku bylo organizaci zasláno dne 21. 1.
2013. Dne 17. 4. 2013 zastupitelstvo obce schvá|ilo mimořádný příspěvek
60 000'00 Kč. V souladu s upraveným rozpočtem bylo v průběhu roku Škole
poukázáno 310 000'00 Kč.

Závěrečný Účet

Bankovnívýpis

Závěrečný Účet za rok 2012 byl zveřejněn na Úřední desce

i

způsobem

umoŽňujícím dálkový přístup 24.4.2013 - 13. 5.2013 ve stanoveném rozsahu.
Zastupitelstvem obce byl schválen dne 22. 5.2013, a to bez výhrad.

obec má zřízeny tyto bankovní Účty (zůstatek k 31. 12.20'13):
Komerčníbanka,a.s. č. Úrtu 11521661/0100 (1 617 4'10,85 Kč),
Črua e" Účtu 94-49í 1661to710 (B7 B28'11 Kč).

Stav peněŽních prostředků na účtechk31. 12' 2013 souhlasil se stavem účtu
231 v rozvaze.
Dále měla obec spořicí Účty č. 43-831367024710100 (KB) a 514307812070
(MPÚ), jejichŽ konečný stav 2 656 217,05 Kč souhlasil se stavem Účtu 244 v
rozvaze.

Dohoda o hmotné
odpovědnosti

obec má uzavřenu dohodu o hmotné odpovědnosti s Účetní obce - pokladní od
2.1.2008.

Evidence
pohledávek

obec vykazovala k 31' 12.2013 pouze krátkodobé pohledávky - poskytnuté
zálohy (účet314)ve výši2'l7 530,00 Kč.
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Evidence závazkŮ

K 31' 12" 2013 obec měla pouze krátkodobé závazky, které činily bez dohadných
poloŽek 150 574,81 Kč a byly tvořeny těmito poloŽkami:
- dodavatelé
25 931'81 Kč
- závazky z mezd
117 974,00 Kč
- zálohy na transfery
6 669'00 Kč.
Všechny závazky byly ve lhůtě splatnosti.

lnventurní soupis
majetku a závazkŮ

Ke kontrole byla předloŽena dokumentace inventarizace za rok2013.
lnventarizace byla provedena inventarizační komisí podle plánu inventur na rok
2013, schváleného starostkou obce dne 18. 12' 2013'
lnventarizačnízpráva byla zpracována dne 12' 2' 2014'
V souladu s $ 29 zákona č' 563/1991 Sb', o Účetnictví byla inventarizace
provedena u veškerého majetku a závazkŮ'
Fyzická idokladová inventura byla provedena k 31 ' 12.2013.
Porovnání Účetního a evidenčního stavu se stavem zjištěným inventarizací
nebyly zj ištěny rozdíly.

odměňováníčlenů Kontrola byla provedena u starostky, místostarosty a dalšíchčlenůzastupitelstva
a předsedů výborů.
Měsíčníodměna uvolněné starostky byla vypočtena V souladu s $ 1 nařízení
vlády č' 3712003 Sb., o odměnách za výkon funkce členůmzastupitelstev, v
platném znění' Měsíčníodměna neuvolněného místostarosty a dalšíchčlenů
zastupitelstva předsedů výborů byla stanovena usnesením zastupitelstva
č.112011, bod 12 z 24' 1' 2011. Kontrolou mzdových listů bylo ověřeno, Že
odměny byly vypláceny v souladu s platnou právní Úpravou'

zastupitelstva

Pokladnídoklad

Byla provedena kontrola doloŽenosti hotovostních výdajů za měsíce srpen - září
2013. Všechny kontrolované výdaje byly řádně doloŽeny. Finančníkontrola
pokladny byla prováděna průběŽně.

Dále byla v uvedených měsících kontrolována návaznost výběrů v hotovosti na
doplnění pokladny obce a odvodů z pokladny na běŽný Účet- bezzávad.
Pokladní kniha

Pokladní kniha byla vedena ručně, vŠechny záznamy byly doloŽeny pokladnimi
doklady. Příjmové a výdajové doklady byly číslovány jednou číselnouřadou, v
kontrolovaném období byla číselnářada dodrŽena.
Pokladní limit nebyl stanoven.

Příloha rozvahy

Příloha rozvahy k 31. 12.2013 vypracovaná dne 15.2.2014 obsahovala
doplňujícíčíselnéa slovní informace k Účetnízávérce podle ustanovení $$ 45 46 Vyhlášky č' 41012009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.
563/1991 Sb., o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané
účetníjednotky,v platném znění

Rozvaha

Ke kontrole byla předloŽena Rozvaha - Bilance k31.12' 2013 vypracovaná20' 1'
2014, v níŽ byly uspořádány poloŽky majetku a jiných aktiv a závazkŮ a jiných

(deník)

pasiv. Hodnoty poloŽek rozvahy byly vykázány podle konečných zůstatků
zjištěných na jednotlivých syntetických Účtech. Aktiva netto celkem ve výši
27 671 612,41 Kč se rovnala pasivům celkem k témuŽ datu. Korekci aktiv ve výši
11 2B0 7B4,00 Kč tvořily zůstatky Účtůoprávek k dlouhodobému hmotnému a
nehmotnému majetku.

Úeetnidoklad

Byla provedena kontrola dokladů za měsíce srpen - září 2013 (faktury č. 131 167 a bankovní operace na Účtu u Komerční banky, a.s.) U kontrolovaných
účetníchdokladů byla prověřována zejména správnost Účtování' dále formální
náleŽitostia návaznost na vedenou evidenci majetku azávazkťl'
Úeetni doklady, v rozsahu provedené kontroly, obsahovaly náleŽitosti stanovené
v $ 11 zákona o Účetnictví.
Bylo doloŽeno provádění finančníkontroly prostřednictvím podpisů příkazce
operace, správce rozpočtu a hlavní Účetní.
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Účetnictvíostatní

Výkaz pro
hodnocení plnění
rozpočtu

Zastupitelstvo obce schválilo Účetní závěrku obce i účetnízávěrku zřízené
příspěvkové organizace Základní ŠkolaNeubuz, okres Zlín na svém zasedání
dne 22" 5" 2013.

Byl předloŽen výkaz Fin 2-12 M k

31

.

12" 2013 vypracovaný 7" 2. 2014'

Schválený rozpočet stejně jako rozpočtová opatření byly navedeny do výkazu pro
hodnocení plnění rozpočtu v členěnídle rozpočtovéskladby'

k 31. 12.2013 vzhledem k upravenému
rozpočtu splněny na 107,31 % (5 404 283,35 Kč).
Celkové výdaje po konsolidaci byly ve vztahu k upravenému rozpočtu čerpány na
97,19 % (4 390 455'62 Kč).
Celkové přljmy po konsolidaci byly

Bilance:

Schv. rozp.

Daňové příimv
Nedaňové oříimv
Kaoitálové oříimv

3 306 000
370 300

Přiiaté transfery
Konsolidace oříimů

81 400

Příimv po konsoIidaci
3 757 700
BěŽné výdaie
3 348 400
Kapitálové výdaie
260 000
Konsolidace vÝdaiů
Výdaie po konsolidaci
3 608 400
Saldo oříimů a vÝdaiů oo konsolidaci

Upr. rozp.
4 382 670
394 335
1 220
258 094
5 036

4 517 250

- poloŽka 8901
+

oočátečnístav Účtůk 1' 1' 2013

= konečný zůstatek na Účtu

3í9

3 968 750
548 500

k31.12.2013

Skutečnost
4 763 668,40
381 335,95

1220.00
258 059,00
5 404 283,35
3 85'1 885,62

538 570,00
4 390 455.62
1 013 827,73
- 200 121,53
3 547 749,81
4 361 456,01

Yýkaz zisku aztráty Ke kontrole byl předloŽenVýkaz zisku a ztráty k31. 12.2013 vypracovaný dne
15. 2. 2014. obsahoval konečnézůstatky syntetických ÚČtůnákladů a výnosů a
výsledek hospodaření v hlavní činnosti, hospodářskou činnost obec
neprovozovala.

Náklady celkem byly vykázány ve výŠi4 654 794,85 Kč, výnosy celkem dosáhly

výše 5 441 539'99 Kč, č,ímŽby| dosaŽen kladný hospodářský výsledek
786745,14 Kč. Jeho výŠese rovnala poloŽce Výsledek hospodaření běŽného
Účetního období uvedené v rozvaze k témuŽ dni.

Byla provedena kontrola odsouhlasení Údajů uvedených na výnosových Účtech

ve vztahu k příslušným příjmovým poloŽkám účetníhovýkazu Fin 2-12 M''

Účet 68'1-DPFO
1111+1112+1113,

- Ve výši 890

999,87

Kč odpovídal součtu poloŽek

Účet 682-DPPo - ve výši 913 012'93 Kč odpovídal součtu poloŽek 1121+1122,

účet684-DPH ve výši 1 908 162,60 Kč odpovídal poloŽce 1211,
Účet 686-Sdílené majetkové daně ve výši 81B 096,06 Kč odpovídal poloŽce 151

1

.

Rozvaha zřízených obec je zřizovatelem jedné příspěvkové organizace: Základní škola Neubuz,
příspěvkových
okres Zlín.
organizací
Příspěvková organizace za rok 2012 vykázala ztrátu 10 842,04 Kč, která byla v
souladu se závěry zasedání zastupitelstva obce ze dne 22' 5' 2013 převedena na
Účet neuhrazené ztráty minulých let - ověřeno v rozvaze ZŠk 31 " 12.2013'

4
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Smlouvy a další

Poskytnuté příspěvky byly zahrnuty ve schváleném rozpočtu, případně schváleny
zastupitelstvem obce. Byl předloŽen zápis z finančníhovýboru o kontrolách
poskytnutých příspěvků. Nedostatky nebyly zjištěny.

Smlouvy a další

obec v roce2013 kromě prostředků na VPP obdrŽela:

materiály k
poskytnutým
Účelovým dotacím
materiály k přijatým
Účelovým dotacím

Úz gsooa

27 200'00 KČ
Neinvestičnídotace ze státního rozpočtu na Úhradu výdajů v souvislosti s volbou

prezidenta Českérepub|iky.
ČerpánídoloŽeno pokladními doklady č,. 12, 18, 38, 44 (materiál, cestovné,
občerstvenído limitu) a mzdovými doklady (odměny členůvolebních komisí,
dohody o provedení práce) v celkové výŠi'16 765'00 Kč. Nevyčerpaná částka
10 435'00 Kě byla vrácena dne21. 8. 2013.

Úz gaoll
27 100'00 Kč
Neinvestičnídotace ze státního rozpočtu na Úhradu výdajů vzniklých v souvislosti
s konáním voleb do poslanecké sněmovny PČR.
Čerpáníbylo doloŽeno mzdovými doklady (odměny členůvolebních komisí a z
dohod o provedenípráce), fakturami č,.179 a 184 (materiál) a pokladnímidoklady
č. 339 -342(materiál, občerstvení do limitu, cestovné) v celkové výši 20 431,00
Kč. Nevyčerpaná částka 6 669'00 Kč byla vrácena dne 22. 1. 2014"
Smlouvy o převodu
majetku (koupě,
prodej, směna,
převod)

obec v roce2013 uzavřela pět směnných smluv na směny pozemků k narovnání
vlastnictví pozemků pod místnímikomunikacemi. Bylo ověřeno zveřejnění
záměrŮ a schválenísměn zastupitelstvem obce.
Dále obec uzavřela jednu kupní smlouvu na koupi pozemků, žádný nemovitý
majetek neprodávala.

Smlouvy o věcných
břemenech

Podle vyjádření starostky obec V roce 2013 neuzavřela Žádnou smlouvu o zřízení
věcného břemene, pouze jednu smlouvu o budoucí smlouvě i zřízení právq
odpovídajícíhověcného břemene s energetickou distribučníspolečností. Bylo
ověřeno schválen í sm louvy zastu pitelstvem obce.

Dokumentace

k veřejným

zakázkám

Výsledky kontrol
zřízených
organizací

obec Neubuz jako vedouci zadavatel zastupovala sdruŽení osmi obcí, které
společně vypsaly veřejnou zakázku Čistévalassko. Jednalo se o nadlimitní
veřejnou zakázku na sluŽby - komplexní nakládání s odpady v těchto obcích.
Zakázka byla rozdělena na osm samostatných částíformousamostatných návrhů
smluv (nabídek). Výběrové řízení na základě mandátní smlouvy organizovala
MCI SERVIS s.r.o.
Byly podány čtyři nabídky, z nich byla jako nejvýhodnější vybrána nabídky
uchazeče JOGA LUHAČoVlcE s.r.o' Proti rozhodnutí byla jedním Účastníkem
podána námitka z důvodu mimořádně nízkénabídkové ceny vítěze. Zadavatel
námitce vyhověl a rozhodnutí o výběru nejvhodnějŠínabídky zrušíl.Proti tomu
původnívítěz, aniŽ by podal námitku zadavateli, podal odvolání k ÚoHS, kteý je
však z procesních důvodůneřešil. V novém posouzení a hodnocení nabídek byla
nabídky společnosti JOGA Luhačovice s.r'o. na základě znaleckého posudku
vyloučena z důvodu mimořádně nízkénabídkovéceny a jako nejvýhodnější
vybrána nabídka společnosti Marius Pedersen a.s.
Smlouva s obcí Neubuz by|a uzavřena dne 13. 11.2013, na profil zadavatele
byla vloŽena dne 20. 11.2013'
Pro veřejné zakázky malého rozsahu obec vnitřní předpis nemá, postupuje podle
obecně platných předpisů. ověřeno u veřejné zakázky Rekonstrukce Moštárny'
Smlouvu nad 500 tis. Kč obec v roce 20'13 neuzavřela.
Byl předloŽen Zápis z veřejnoprávní kontroly Základní školy Neubuz' okres Zlín,
příspěvkové organizace, za rok 2013 provedené vedením obce a finančním

výborem.
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PeněŽní fondy obce obec nemělazřízený žádný peněŽnífond.
(FRB, sociální,

apod.)- pravidla
tvorby a pouŽití

B.

Zjištění

I.

Předmět přezkoumánÍ, u něhož nebyla nalezena chyba či nedostatek

Zákon č,' 42012004 Sb. s 2 odst. 1 písm. a) plnění přÍjmů a výdajů rozpočtu včetně peněŽních
operací, týkajícíchse rozpočtových prostředků.
Zákon č. 42012004 Sb. s 2 odst. 1 písm' b) finančníoperace, týkajícíse tvorby a pouŽití peněŽních
fondů.

Zákon č. 42012004 sb" s 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti Územního

celku.

Zákon č. 42012004 Sb. s 2 odst. 1 písm. d) peněŽní operace, týkajícíse sdruŽených prostředků
vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více Územními celky, anebo na základě smlouvy
s jinými právnickými nebo fyzickými osobami'
Zákon č'' 42012004 sb. $ 2 odst' 1 písm. e) finančníoperace, týkajícíse cizích zdrojů ve smyslu
právních předpisů o účetnictví.
Zákon ě. 42012004 Sb" s 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z
Národního fondu a s dalŠímiprostředky ze zahraničíposkytnutými na základé mezinárodních
smluv.

Zákon č' 42012004 sb. s 2 odst. 1 písm. g) vyÚčtovánía vypořádánífinančníchvztahů ke státnímu
rozpočtu, k rozpočtůmkrajů, k rozpočtůmobcí, k jiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším

osobám.

s 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví
Územního celku.
Zákon č' 42012004 sb' s 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímŽ
hospodaří územnícelek.
Zákon č,' 42012004 sb. s 2 odst. 2 písm. c) zadávánÍ a uskutečňování veřejných zakázek, s
výjimkou Úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu.
Zákon č. 42012004 sb' s 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi.
Zákonč.42012004 Sb' s 2 odst. 2 písm. e) ručenízazávazky fyzických a právnických osob.
Zákon č. 42012004 sb. s 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch
třetích osob.
Zákon č.42012004 sb. s 2 odst. 2 písm. g) zřizovaní věcných břemen k majetku Územního celku.
Zákon č. 42012004 Sb. s 2 odst. 2 písm. h) účetnictvívedené Územním celkem.
Zákon č. 42012004 sb.

il'

Při
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c.
l.

přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovenÍ $
odst.3 pÍsm. b) a písm. c) zákona č.420/2004 sb.

Závěr
odstraňování chyb a nedostatkťt

Při přezkoumání hospodaření za předchozí rokv nebvlv ziislBny shyby prypdostatkv'

il.

Při přezkoumání hospodaření obce Neubuz za rok 2013

nebyly zjištěny chyby a nedostatky f$ í0 odsÍ. 3 písm. a) zákona č.420/2004 sb.].

6

Klasifikace: chráněný dokument

IlI. Nebyla zjištěna rizika

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

lV. Při přezkoumánÍ hospodaření obce Neubuz

za rok 2013

Byly zjištěny dle $ 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:
a) podí| pohledávek na rozpočtu Územního celku

0,00 %

b) podíl závazkú na rozpočtu Územního celku

2,66

c) podílzastaveného majetku na celkovém majetku Územního celku

0,00 %

yo

Neubuz dne 25. dubna2014

W

lng. Vít Sušila

kontrolor pověřený řízením přezkoumání

I

lng. Milan Slovák
kontrolor

podpis

K,::Z

lng. Renata Zábojníková, starostka obce Neubuz, prohlašuje, Že v kontrolovaném období
Územní celek nehospodařil s majetkem státu, neručil svým majetkem za závazky fyzických a
právnických osob, nezastavil movitý a nemovitý majetek, neuzavřel smlouvu o výpůjčcetýkajícíse
nemovitého majetku, smlouvu o přijetí nebo poskytnutí Úvěru nebo půjčky,smlouvu o převzetí dluhu'
nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupení kzávazku a smlouvu o sdruŽení, nekoupil ani
neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady.

Zprávu převzala a s obsahem byla seznámena dne 25. dubna2014

NffiL}ffiUZ

Neubr.rz č' 91

763 15 Slulšovice
lČo 005sts66g

lng. Renata Zábojníková
starostka

1 x obdrŽí: obec Neubuz
1 x obdrŽí: Krajský Úřad Zlínského kraje,

OBEC

odbor Kancelář ředitele, oddělení kontrolní
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