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l. Plnění rozpoětu příjmů

l|. PlněnÍ rozpoětu výdajů

lll. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojŮ)

lV. Stavy a obraty na bankovnÍch účtech

V' PeněŽní fondy _ informativně

Vl. Majetek

Vll. Vyúětování finančních vztahů k rozpoětům krajů, obcl' D$o a vnitřní převody

Vlll' Vyúčtování finančních váahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu

lX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

X. FinančnÍ hospodaření zřízenýoh právnických osob a hospodaření s jejich majetkem

Xl. ostatní doplňující údaje
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Licence: D00B YjRGBZUC / ZUC (0402201 s / 0706201 2)

l. PLNĚNÍ
ffi[p 'r'

Daňové příjmy

Nedaňové příjmy

Kapitálové příjmy

Přijaté transfery

Příjmy celkem

schv.-álený,nzpoěet

231 000,00

77 500,00

60120,00

368 620,00

Rozpočet po změnách

390 860,00

65 340,00

73 563,00

529 763,00

skuÍečnosJ

390 591 ,74

65 320,96

73 563,00

529 475,70

Í;luýpis, pqtóžé k' dléiru ho.vého ťÍlděň í rozpačiově'skladby schválený rozpočet

50 000,00

28 000,00

12 000,00

90 000,00

Rozpočet po změnách

89 890,00

1155,00

7 300,00

98 345,00

sr(UÍednosÍ,

89 888,37

1 022,19

7 254,90

98 165,46

1111

1112

't113

111

Daň z pÍíj'Íyz.osob ze záv.činnosti a fun.poŽ.

Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti

Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.VýnosŮ

Daně z příjmů fyzických osob

't121

1122

112

Daň z příjmŮ právnických osob

Daň z příjmu právnických osob za obce

Daně z příjmů právnických osob

48 000,00

48 000,00

70 500,00

13 490,00

B3 990,00

70 438,88

13 490,00

83 928,88

11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 138 000,00 182 335,00 182 094,34

1211 Daň z přídané hodnoty

'l21 obecné daně ze zboŽí a s|uŽeb v tuzemsku

18 000,00

18 000,00

15'l 935,00

'151 935,00

151 916,90

151 9't6,90

122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a sluŽeb v tuzemsku

12 Daně ze zboží a sluŽeb v tuzemsku 18 000,00 151 935,00 't51 916,90

1 334

133

odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu

Poplatky a odvody V oblasti Životního prostředi

1170,00

1170,00

'í 170'00

1170,00

1 351

135

odvod z loterií a podob.her kromě rnýher.hrac.přís.

ostatní odvody z vybraných činností a sluŽeb

't 490,00

1 490,00

1489,44

1489,44

1 361

136

Správní poplatky

Správní popIatky

150,00

150,00

'150,00

150,00

13 Daně a poplatky z vybraných činností a sluŽeb 2 810,00 2 809,44

1511

151

Daň z nemovitostí

Daně z majetku

75 000,00

75 000,00

s3 780,00

53 780,00

53 771,06

53 771,06

í5 Majetkové daně 75 000,00 53 780,00 53 771,06

Dáňovó příjmy-{součet za třídu í) 231 000,00 390 860,00 390 591,74

2111

2',11

Příjmy z poskytování sluŽeb a výrobků

Příjmy z vlastní činnosti

70 000,00

70 000,00

50 200,00

50 200,00

s0 193,00

50 193,00.

213'l

213

Příjmy z pronájmu pozemkú

Příjmy z pronájmu majetku

5 000,00

5 000,00

10 260,00

10 260,00

í0 259'00
'10 259,00

2141

2',t4

Příjmy z úroků (část)

Výnosy z finančního majetku

2 500,00

2 500,00

600,00

600,00

597,94

597,94

21 Příjmy z vl.čínn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 77 500,00 61 060,00 61 049,94

2324

232

Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady

ostatní nedaňové příjmy

4 280,00

4 280,00

4 271,02

4 271,02

23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 4 280,00 4 271,02

Ňedáňové:příjňy (součét za třidu:2} 77 500,00

308r500,001

65 340,00

456 200,00

65,320,96

45-5.912,7Or ř li m y itrioa'r'+ g 
)

4111

4112

411

Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.spráVy st.rozp.

Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot'vztahu

Neinv'přij.transf 'od veř. rozp. ústřednÍ úrovně

60 120,00

60 120,00

19 163,00

54 400,00

73 563,00

19 163,00

54 400,00

73 563,00

41 NeinvestičnÍ přijaté transfery 60 120,00 73 563,00 73 563,00

Fř.ijáté tránsfe.ryjsoúčat,za třidu_a) 6Q::t20,00 73 563;00 73 563,00
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Licence: D00B YORGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012)

ll. pl_t{ĚNí nozpocru vÝpR.,Q
tLi'.....| 

,',,.i

BěŽné výdaje

Kapitálové výdaje

Výdaje celkem

schváIený razpóčet ::::'' ' Rozpočet po změnách

520 980,00

520 980,00

920 810,00

920 810,00

.skUÍeČnosf

920 7A5,'.11

920 705,11

n . lnívýpis pótožek d!é druhového'třlděnÍ rozpočtové skladby

5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru

5019 ostatní platy

501 Platy

schválený rozpačet Rozpočet po zněnách

60 000,00

60 000,00

106 016,00

3 556,00

109 572,00

skufečÍ,o5Í

106 016,00

3 553,00

109 569.00

5021 ostatní osobní výdaje

5023 odměny členů zastupitelstev obcí a krajů

5029 ost,platby za prov.práci jinde nezařazené

502 ostatní platby za provedenou práci

I 800,00

150 000,00

151 800,00

46 266,00

í42 500'00

1 872,00

190 638,00

46 266,00

142 498,00

1872,00

190 636,00

5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan'

5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiŠtěnÍ

5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění

5039 ost.pov.poj.placenézaměstnavatelem

503 Povinné pojistné placené zaměstnavate|em

25 000,00

15 000,00

1 000,00

41 000,00

3't 776,00

23 529,00

536,00

539,00

56 380,00

31 776,00

23 529,00

536,00

539,00

56 380,00

50 Výdaje na platy,ost.platby za prov'pr'a pojist' 252 800,00 356 590,00 356 585,00

5136 Knihy, učební pomŮcky a tisk

5139 Nákup materiálu jinde nezařazený

513 Nákup materiálu

200,00

88 500,00

88 700,00

405,00

20 042,00

20 447,00

405,00

20 04?,00

20 447,00

5154 Elektrickáenergie

5156 Pohonné hmoty a maziva

515 Nákup vody' paliv a energie

35 000,00

35 000.00

24 800,00

770,00

25 570,00

24 800,00

770,00

25 570,00

5161 SluŽby pošt

5162 SluŽby telekomunikací a radiokomunikací

5163 SluŽby peněŽních ústavů

5167 SluŽby školení a vzdělávání

5168 SluŽby zpracování dat

5169 Nákup ostatních sluŽeb

516 Nákup sluŽeb

300,00

I000,00
9 981,00

65 000,00

83 281,00

221,00

'15 708,00

16 505,00

700,00

2 000,00

81 479,00

1 16 61 3,00

221.00

15 707,71

16 505,00

700,00

2 000,00

81 414,40

116 548,11

5171 . 
opravya udržování

5173 Cestovné (tuzernské i zahraniČní)

5175 Pohoštění

517 ostatní nákupy

33 000,00

18 000,00

5 000,00

s6 000,00

350 654,00

17 306,00

9 365,00

377 325,00

350 647,00.

17 306,00

I337,00
377 290,00

5192 Poskyt.neinvestiČnÍ přísp.a náhrady (ěást)

5193 Výdaje na dopravní územní obsluŽnost

5194 Věcné dary

519 Výdajesouv.sneinv'nák.,přísp.,náhr'avěc.dary

5199,00

5199,00

2 569,00

6182,00

I 751,00

2 559,00

6182,00

B 751,00

51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 268 180,00 il8 706,00 548 606,1 1

5329 ost.neinv.transf'veř.rozpoětům územní úrovně

532 Neinv'transferyVeř'rozpočtům územní úrovně

594,00

594,00

594,00

594,00

5362

5364
E2ÁA

536

Platby danÍ a poplatků státnímu rozpočtu

Vratky veř.rozp.úst.úr'transf'posk'v min.r.obd.

Platby daní a poplatků krajům' obcÍm a st'Ťond

ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům

13 890,00

1 000,00

30,00

14 920,00

13 890,00

1 000,00

30,00

14 920,00

r2 Neinv.transfery a některé další platby rozp' 15 514,00 í5 514'00

BěŽné vý'daje'(třída 5) 520 980,00 920 810;00 920 705;1 1
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Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (04022U3 / A706201 2)

|ýázeu.pqložký ;1,SchváIený tozpočét.:,Rpzpočét po zněnách SkuÍečnosl

Krátkodobé financování z tuzemska

Změna stavu krátkod. prostř.na bank.úětech(+/-) 81 15 í52 360'00 391 047,00 391 229,41

ÉlnAuco. tli (součet za třidu 8) í52 360'00 391 047,00 391229,47

lV. sr&VY A qBFATY NA BA}I{oVNíCH ÚČTECH
Název bankovnÍho účtu

Základní běŽný účet Úsc
BěŽné účty fondů Úsc
BěŽné účty celkem

Termínované vklady dlouhodobé

Termínované vklady krátkodobé

počétéěn Í sÍáv k.:I ::,1'

567 771,60

567 771.60

: Obrat

391229,41-

391 229,41^

Koneěný 1tav k 31.12.

176 542,19

176 542,19

zilěna stavu bankovnÍch
' účtlj

39'l 229,41

351229,4',1

V. FENĚŽNí FoNDY _ lNFoRMAnVNĚ
i;i= schv-álérlý,iazpačét : ::RQzpočet po zněiáú SkuřečnosÍ:Text,;:'t..

Počáteční Zůstatek

Příjmy celkěm

Výdaje celkem

Obrat

KoneČnýzůstatek (rozdÍl rozpočtu)

Změna stavu

Financování - třída B

Yr. ryl.eJETEK
N á Ž ě v, m aje tk,ýého|ú čt iJ PočátečnÍ štav k:1;1. Konečný stav

Dlouhodobý nehmotný majetek

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 32 605,00 32 605,00

Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný

Stavby
Samostatné movité věci a soubory movitých věcÍ

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

2 088 363,10
't06 266,00

384 040,10 5 929,00

2 088 363,10

106 266,00

389 969,10

Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný

Pozemky

Umělecká dí|a a předměty

21 976 141,89

28 800,00

6 156,00- 21 969 985,89

28 800,00

Cprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku

oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 32 605,00- 32 605.00-

oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku

oprávky ke stavbám

oprávky k samostatným moviým věcem a souborŮm movitých věcí

oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

799 340,00-

43 713,00-

384 040,10-

31 320,00-

7 620,00-

5 929,CI0-

830 660,00-

51 333,00-

389 969,10-

Materiál

MateriáI na skladě 940,00 21428,80 22 368,80

vil. vYUc M KRAJŮ
'.Položka : .]'ext

5329 Qstatní neinvestičnÍ transfery veřejným rozpočtům územní
úrovně

Sc h uéIé riý,, rp z p p č é t 'Ro;zpočet po zméfláah

594,00

s*UÍečno€Í

594,00
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Licence: D00B YžRGBZUC / ZUC . (0402201s / 07062012)

UZ Polóžka text Rozpočetupr.,FřÍjmy) ,Ro?poč?t.,upr. skutečnost(PřÍjny) SkutečnoslUýdaje)
(výdaje)

98008 41'l1 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy sR
98008 50'l9 ostatní platy

9B00B 5023 odměny členů zastupitelstva obcí a kraiů
98008 5039 ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem
98008 5í39 Nákup materiálu j.n'

9B00B 5í6í Služby pošt

9B00B 5'l69 Nákup ostatních sluŽeb
9B00B 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniění)
98008 5175 Pohoštění

11 126,00

x
x
x
x
x
x
x
x

íí í26'00

x

2 336,00
6 500,00

123,00

496,00
10,00

605,00
0,00

1 056,00
íí 126'00

11 126,00

x

x

x

x

x

x

x

x

íí í26'00

x
2 336,00
6 500,00

123,00

496,00
10,00

605,00
0,00

'I 056,00
1í í26'009800B prezident$kévolby

98071 4'l11 NeinvestičnÍ přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR
9807'1 5019 ostatní platy

98071 5021 ostatní osobní výdaje

98071 5039 ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem
98071 5139 Nákup materiálu j.n.

98071 5169 Nákup ostatních sluŽeb

98071 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)
98071 5175 Pohoštění
93071 volby 8 037,00

8 037,00

x
x
x
x
x

x
x

x

480,00
5 700,00

164,00

99,00

605,00
461,00
528,00

I 037,00

I 037,00
x

x

x

x

x

x

x

I 037,00

x
480,00

5 700,00
164,00

99,00
605,00
461,00
528,00

I 037,00

ýÍz' přllqhá č. 1

X. Fll$ÁNcNl HosPoD
JEJICH MAJETKEM

u'z' př;loha č' 2

Xl. osTATNí DoPLŇUJící ÚDAJE

#|"ev.iik* l\ íxŽtzí tr* * t z * l\',s

#g*ba *,#povrř*t"tá ue *čstniřtvi
Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

ť\e^Aa4 ^ i-'^"';i.i''-i --' -n-'"'aán+qr*wlj* * 'iJ*ť*ul'H *a }ť*}'vbt:(

Podpisový záznam osoby
ocipovědné za spráVnost údajů

#tatutě** tl i í;i $t$ pt*

OPoL

Sruoo)

Janglová Lucie

ilt
Kavka Miroslav

Jirkovský Vítězslav
/,'/,,rru-'
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Podpisový táznam stetutámÍho
zástupce
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Kraiský úřad Středočeského kraie

Zborovská 11

150 2I Praha 5

SpZn: SZ_093065/2013iKUSK
Čj.' IO2O58:20I3iKUSK

Stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

BLUDOV
IČ:00640280

za rok2013

Přezkoumání se uskutečnilo dne:. 13.2.2014

nazákladě zákonač.420l2004Sb., o přezkoumávríní hospodďení územních samospravných
celků a dobrovolných svazků obcí.

Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Bludov 5

286 0l Čáshv

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený iizenímpřezkoumiání: Bc. Martina Sirotková
- kontroloři: Ing. Helena Francová

Zástupci obce: Vítězslav Jirkovský - starosta
Miroslav Kavka - účetní

Předmět přezkoumání je vymezen ustanovením $ 2 zák. č. 42012004 Sb., o přezkoumiíní
hospodďení územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období r.2013.



A. Přezkoumané písemnosti

Rozpočtový výhledr na rok 2013 - 2014 s doložkou ''Schváleno zastupitelstvem: 6.12.20II", ačkoli ze
"Zápisu ze zasedáni obecního zastupitelstva, dafum: 6.12.20lI" v žádném
zprojednávaných bodů 1 . až7. zasfupitelstvo o rozpočtovém výhledu nejednďo

Návrh rozpočtu
' ''rozpočet obce Bludov 2013" zveřejněný na uřední desce od 20.1 I.2012 - 4.I2.20I2' na

elektronické úřední desce zveřejněn nebyl
Schválený rozpočet. rozpočet na rok 2013 schválen v zastupitelstw obce 4.I2.20I3
Rozpočtová opatření. č.1 schválené zastupitelstvem obce 2.4.2013. ě.2 schválené zastupitelstvem obce ll.6.2013. č.3 schválené zastupitelstvem obce II.l2.20I3
' ě.4 Vypracované k 31.I2.20I3 ze dne l5.l.20l4 neschválené zastupitelstvem obce

Závérečný účetf za rok 2012, schválený zastupitelstvem obce dne 1 1 .6.201 3 s vyjádřením ''s qýhradou'',
zveřejněný na uřední desce nedoloženo

Yýl<az pro hodnocení plnění rozpočtu. k 31 .t2.2013 ze ďne 6.2.2014
výl<^zzisku aztráty. k 31.12.2013 ze dne 6.2.2014
Rozvaha
. k31.12.2013 ze dne 6.2.2014

Příloha rozvahy. k 31.12.2013 ze dne 6.2.2014
Úrtovy rozvrh. platn;ý pro účetní období roku 20l3
Hlavní kniha. za období l2l20l3 ze dne 6.2.2014
Kniha došlých faktur. k 31.12.2013
Faktura
. dodavatelská č.: 15 - 35, 50 - 70. odběratelská č.: 3 - 5

Bankovní vypis
' č.: 2I,24,30,33,39,43,45,48,52běžného účtu KB a.s. 13129161/0100l č.: 18 - 2I bankovního účtu ČNB 94-42I4I6Il7t0

Účetní doklad. ě.: 90000l, 900008, 900016, 900017
Pokladní kniha (denft). za období 05,I2l20l3
Pokladní doklad. č.: 4I - 5l,92 - I09
Inventurní soupis majetku a závazkit. složka''Inventarizace 2013" k3l.I2.20I3
Mzdová agenda. rekapitulacemezd a období 03, 09, II,I2l20I3





. Zákon č.12812000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
$ 39 odst. 1, neboť:

Zámér obce pronajmout nemovitost nebyl zveřejněn na uřední desce po dobu nejméně 15
dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu obce.
Jedná se o pronájem pozemků: p.č. 385/1 o výměře 10,8 m2, p.č. 43715 o výměře 150
m2,p.č. 43715 o výměře 20 m2 (garáž) v k.ú. Bludov.

. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictvío ve znění pozdějších předpisů
$ 30 odst. 7 písm. a), nebot':

Inventurní soupisy územního celku neobsahovaly skutečnosti, které by umožňovaly
jednoznačné určení majetku azávazki. Jedná se účty dokladové inventury 3tl,3I4,378,
389,401,459.

C. PInění opatření k odstranění nedostatkťt zjištěných:
a) při dílčím přezkoumání

Dílčí přezkoumání nebylo vykonáno.

b) při přezkoumání hospodaření za předchozí rokv

Byly zjištěny následující chyby a nedostatky - porušeny níže uvedené předpisy:

l Zákon č.12812000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
$ 95 odst. 1, nebot':

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce neměl předepsané náleŽitosti. V zápisech z jednaní
zastupitelstva obce nejsou uváděny informace o pruběhu a výsledku hlasování a dále
zápisy neobsahuj í usnesení zastupitelstvem obce přijatá.
Zapisovatel je povinen zapisovat pruběh zasedéní a pruběh hlasoviíní, tzn. nejen výsledek
projednríní určitého bodu programu ale podrobně i samotn]ý akt projednríní. Pokud nebude
tato povinnost dodržena' vystawje se obec neustále riziku konstatoviání nedostatků
vyplyvajících v souvislosti s nedodržovánÍm zákona o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů (rozpočet, závilečný účet, úpravy rozpočtu, zveřejňování atp.).

NENAPRAVENO
NED09TATEK sE oPĚr uPAKUJE u zÁptsŮ ZASTUPITELSTVA KzNANÝCH
5.2.201 3, I 2.3.201 3, 2.4.201 3, 7.5.201 3, I 1.6.201 3, 10.9.201 3, 5. I 1.201 3.

QÝejsou uváděny informace o průběhu a ýsledku hlasování a dále zápisy neobsahují
usne s ení z as tup.ite l s tv em o b c e př ij at á).

l Zákon č,. 25012000 Sb., o rozpočtoqých pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů

$ 11 odst.3, nebot':
Návrh rozpočtu nebyl zveřejněn v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkoqý
přístup. Jedná se o rozpočet na rok 2012, kteqý zastupitelstvo obce schválilo 6.12.201I a
obsahoval pouze doložku o zveřejnění na pevné uřední desce obce.

NENAPRAVENO
NEDOSTATEK SE OPET OPAKAJE.



$ 17 odst. ó, nebot':
Návrh záv#ečného účtu nebyl zveřejněn vhodn;ým způsobem a ve vhodném rozsahu -
nebyla splněna ani jedna podmínka stanovená zákonem. Jedná se o "Závěrečný účet obce
za rok 2011 sestavený ke dní 16.4.2012", kteý neobsahoval Zprávu o přezkoumríní
hospodďení obce zarok20II. Nebylo doloženo jeho zveřejnění na pevné uřední desce
ani v elektronické podobě v zákonem stanoveném termínu, tj. 15 dní před projednáním
zastupitelstvem obce.

NENAPRAVENO
Závěrečný účet za rok 20]2 obsahoval Zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok
2012. Byl neřejněn na úřední elehroniclaé desce, ale neb:llo doloženo od kd}l b}il
neřejněn.
NEDOSTATEK SE OPET OPAKUJE.

$ 17 odst. 7o nebot':
Projednání závěrečného účtu nebylo uzavřeno vyjádřením v souladu se zákonem. Jedná se
o projednrání Závěrečného účtu za rck 2011, kde je v "Zátpisu ze zasedání obecního
zastupitelstva, datum: 9.5.2012" pod bodem 4. konstatováno: ''Byl schválen závěrečný
uěet za rok 2011 s výhradou." Zápis neobsahuje konkrétní příjata opatření potřebná k
nápravě zjištěných chyb a nedostatků při přezkoumrání hospodďení obce za rck 20II a
nenapravených nedostatki za rok 2010 ani konkrétní osoby odpovědné za přovedení
nápravných opatření.

NENAPRAVENO
NEDOýTATEK sE oPĚr uPAKUJE PŘI SCHVAtorÁlrÍ zÁrlĚnrČNnno ÚČru z,e
ROK 2012.

$ 4 odst.41 5n nebot':
Při schvalování rozpočtu nebylo uvedeno, zda je rozpočet schválen jako vyrovnný,
přebykový nebo schodkovy. jedná se o schvalování rozpočtu na rok 201I v zastupitelstvu
obce dne 7.12.2010.

NENAPRAVENO
Stejný nedostatek se opakoval při schvalování rozpočtu obce na rok 20]2. V Zápisu ze
zasedóní obecního zastupitelstva je pod bodem 3. konstatováno: "oZ schválilo rozpočet
na rok 20]2." Z uvedeného není zřejmé, jalql rozpočet zastupitelstvo obce pro rok 20]2
schválilo.
NEDOSTATEK SE oPĚT oPAKUJE PŘI SCHVALIVÁNÍ RzZPIČTU NA RoK 2013.

$ 4 odst. 41 5, neboť:
Při schvalování rozpočtu nebylo uvedeno, zďa je rozpočet schválen jako vyrovnaný,
přebykový nebo schodkový. Jedná se o schvaloviíní rozpočtu na rok 2OI2 v zastupitelstr,u
obce dne 6.12.20II. Y 'Zápisu Ze zasedání obecního zastupitelstva'' je pod bodem 3.
konstatoviíno;""OZ schválilo rozpočet na rok 2Ol2.' Z uvedeného neni zšejmé, jaký
rozpoěet zastupitelstvo obce pro rok 2012 schválilo. Na obdobný nedostatek bylo
poukrízáno již pŤi přezkoumiání za roky 20 I0, 20 I I .

NENAPRAVENO
NEDOSTATEK SE oPEr OPAKUJE PŘI SCHVALIVÁNÍ RzZPIČTU NA RoK
202 1 3. opět není v zópise zastupitelstva 4. ] 2.20 ] 2 uvedeno, jaký rozpočet schvaluje.



. Zákon č.26212006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
$ 77 odst. 1, nebot':

Dohoda o provedenípráce nebo dohoda o pracovní činnosti nebyla vzavřenapísemně. D1e
rekapitulace mezd za období Ill20I2 je patrné' Že obec vyúčtovala hrubé mzdy, které
nebyly doloženy uzavřenými dohodami na práce konané mimo pracovní poměr.
Jedná se o tyto hÍubé mzdy; řádek č. 1 ........600,- Kč

řádek č,. 4........ 600,- Kč
řádek č. 6......1.800,- Kč
řádek č. 7 ......2.500,_ Kč

NENAPRAVENO
NEDOSTATEK sE oPĚr 0PAKI]JE - za měsíc listopad 20]3 obec typlatita finančni
prostředlql místním občanům, na které nebyly uzavřeny dohody o provedení práce a není
zřejmé za co byly finanční částlql vyplaceny'

. Zákonč.3201200l Sb.n o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů
$ 26n nebot':

Nebyla zajištěna předběžná řídící kontrola pliínovaných a připravovaných operací Nebyla
doložena u výdajů spojených s přija!ými dodavatelskými fakturami.

NENAPRAVENO
Nedostatek se v kontrolovaném období 2012 opakuje: např. dodavatelska faktura č.
500055 uhrazena 26.l].20]2, předběžnó kontrola s datem ]7.]2.2012^a další
dodavatelskéfaktury uhrazené v listopadu 20]2, tj. až po uskutečněníveřejnýchvýdajů.
Přezkoumání rolu 20]3:
NED0|TATEK SE oPEr 0PAKaJE - účetní doklady ýkající se předběžné kontroly
ne ob s ahuj í datum pr ov e dení'

' Zákon ó. 42012004 sb.n o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcío ve znění pozdějších předpisů

$ 7 odst.2 písm. e), nebot':, neboto:
Nedoložení požadovaných dokumentů: Nebyl předložen rozpočtový výhled na rok 2012.

NENAPRAVENO
Předložen rozpočtový výhled na rok 20] 3 - 201 4.

Pldn inventar na rok 2012 ani 2013 nebyl předložen.



D) Závěr
Při přezkoumríní hospodďení obce Bludov zarok 2013 podle $ 2 a $ 3 zákonač.42012004
Sb., ve znění pozdějších předpisů

Byly zjištěny nedostatky spočívající v:
($ 10 odst. 3 písm. c) zékonaě.42012004 sb.)

C2) neprůkaznosti vedení účetnictví
' Inventumí soupisy územního celku neobsahovaly skutečnosti, které by umoŽňovaly

j ednoznačné určení maj etku a záv azki.

C4) porušení povinností územního celku stanovených zvláštními právními předpisy
' Náwh rozpočtu nebyl zveřejněn v elekÍronické podobě způsobem umožiujícím dálkový

přístup.

' Zénněr obce pronajmout nemovitost nebyl zveřejněn na uřední desce po dobu nejméně 15
dnů před rozhodnutím v příslušném orgiínu obce.. Zastupitelstvo obce neschválilo rozpočtové opatření ě. 4.

C5) neodstranění nedostatků zjištěných při přezkoumání zapÍedchánející roky.
. Tyto chyby a nedostatky jsou speciťrkovany v oddíle C) pod písm. b).

Upozornění na rizika dle $ 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 42012004 Sb., v platném znění:
Neuvádí se.

Podíly dle $ 10 odst. 4 písm. b) zákona č.42012004 Sb., v platném znění:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku

b) podíl závazktt na rozpočtu územního celku

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

Bludov 13.2.2014

0,25 oÁ

6,77 Vo

0,00 yo

Podpisy kontroloru:



KRAJsKÝ ÚŘan o
srŘpnoČEsrÉHo rnare

odbor finanční kontroly
150 2l Praha 5, Zborovská 11

Bc. Martina Sirotková
kontrolor

Ing. Helena Francová

kontrolorka

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:

- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumríní hospodďení, přičemž konečným zněním zprávy
se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v $ 6 odst. 3 písm. 1) zákona
č. 42012004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému iizením
přezkoumání na adresu: I(ajský úřad Středočeského kraje, odbor finanční kontroly,
Zborovská 11, 150 2IPraha5.

- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se stejnopis č.2 předává statutámímu zástupci
kontrolovaného subjektu a stejnopis č. 1 se zakládá do příslušného spisu územního celku
vedeného odborem finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje.

S obsahem zprávy o výsledku přezkoumríní hospodďení
sezniímen a stejnopis ě.2 převzal, p. Yítézslav Jirkovský,

9 stran byl

Vítězslav Jirkovský
starosta obce Bludov

Poznámka:
Územní celek je ve smyslu ust. $ 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 42OI2OO4 Sb., povinen
přijmout opatření" k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávé o výsledku
přezkoumání hospodďení a podat o tom písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu
orgánu _ Krajský úřad Středočeského kraje, odbor finanční kontroly, Zborovská |t, l50 2l
Praha 5, a to nejpozději do 15 dnů po projednríní této zprávy spolu se závěrečným účtem
v orgánech územního celku.

Územni celek je dále ve smyslu ustanovení $ 13 odst. 2 záú<onaě.42012004 Sb., povinen
v informacích podle ustanovení $ 13 odst. 1 písm. b) téhož zákonauvést lhůtu' ve ktJré podá

ý řízenimpřezkoumríní



příslušnému přezkoumávajícímu orgiínu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této
lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

Za nesplnění těchto povinností lze u|ožit územnímu celku dle ust. $ 14 písm. 0, g), h) zákona
ě. 42012004 Sb., pořádkové pokuty až do qýše 50.000,00 Kč v jednom případě.

Rozdělovník:

Steinonis Počet wtisků Předáno Převzal

1 1x Krajský uřad
Středočeského kraje

Bc. Martina Sirotková

2 1x
Obec

Bludov Miroslav Kavka

Upozornění:
' Pro starostu obce - ZAK^ZKY MALÉHO ROZSAHU - Vzhledem k tomu, že obec

(starosta) hospodďí _ nakládá s veřejnými prostředky, je nutno dbát na zajištění jejich
ochrany a předchánet případnému vzniku škody, která by mohla vzniknout v důsledku
neúplného zajištění zájmi obce při uzavírění smluv o dílo a dalších objednávaných
služeb za uplatu pro obce. Starosta obce byl upozoměn na nutnost postupovat
transparentně, hospodárně a efektivné při zadávaní zakánekmalého rozsahu.

' Dále byl starosta obce upozorněn na povinnost předkládat vyúčtování pracormích cest
v souladu se ziíkoníkem práce tj' do deseti dnů po ukončení služební cesty.

Upozornění:r Pro starostu. místostarostu a ostatní zastupitele: - Při přezkoumrání za předcho zí roky
20Il,2012,2013 byly závažné zjištěny nedostatky, které nebyly dosud zasfupitelstvem
obce projednány, nebyla přijata nápravnáopatření a nebyly odstraněny.

' Je patmá neznalost právních předpisů, především zákona č. 12812000 Sb. o obcích
azékonač.25012000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

' Pokud nebudou nedostatky odstraněny, obec se vystavuje riziku pokuty až do výše
50.000,- Kě zanedodrŽení stanovených povinností podle zákonač.42012004 sb.
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