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Obec Bludov

zÁvÉ REč NYU
,r

CET A ROK 2012
(v Kč )

sestavený ke dni 3í .í 2 20í 2

Udaie o organizaci

identifikač ní č í slo 006'[0280

název obec Bludov

ulice' č .p.

obec Bludov

PsČ , poš ta 2860í

Kontaktní  ú daje

telefon

Í ax

e-mail

tÁ/WVstránky

Doplň ujicí  Údaje organizace

obsah závěreč né ho ú č tu

l. Plnění  rozpoč tu pří jmů

ll. Plnění  rozpoč tu výdajů

lll. Financování  (zapojení  vlastní ch ú spor a cizí ch zdrojů )

lV. Stavy a obnaý na bankovní ch ú č -tech

V. Peněž ní  fondy _ informativně

Vl. Majetek

Vll. Vyú č tování  finanč ní ch váqhů  k rozpoč tů m krajů , obcí , DSo a vnitřní  převody

Vlll. Vyú č tování  linanč ní ch váahů  ke státní mu rozpoč { u, státní m fondů m a Národní mu fondu

lX. Zpráva o výsledku přezkoumání  hospodaření

X. Finanč ní  hospodabní  zří zených právniď ých osob a hospodaření  s jejich majetkem

xl. ostatní  doplň ují cí  Údaje
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Licence: DOaB XCRGBZUO /  zuc (06072ú  2 /  a7062a1 2)

Text

Daň ové  pří jmy

Nedaň ové  pří jmy

Kapitálové  pří jmy

Přijaté  transfery

Pří jmy celkem

schvátenýrazpoč et Rozpobtpozměnách

210 000,00

57 380,00

79 800,00

347 180,00

350 000,00

140 280,00

70 5í  1'00

560 791,00

SkuÍ ď nosÍ

334 889,92

't37 92',t,06

70 511,00

ar3 321,98

Detailní  výpis pbž ek dle druhové ho gí dění  rozpoč tavé  skladby

1111 Daň  z pří j 'fuz.osob ze záv.ě innosti a fun.poŽ .

1'112 Daň  z pří jmu foz.osob ze samost. v'ýdě l.č innosti

'1113 Daň  z pří jmů  fyzických osob z kapitál.uýnosů

111 Daně z pří jmů  ýických osob

Schváletý mzpď et Rozpoěet pa změnách

45 000,00

25 000,00

í 0 000'00

80 000,00

66 350,00

1 000,00

10 000,00

77 350,00

skuÍ eěÍ } osÍ

66 343,80

503,90

6 126,84

72 974,54

112'|  Daň  z pří jmů  právnických osob

'l'l22 Daň  z pří jmu právnických osob za obce

112 Daně z pří jmů  právnických osob

45 000,00

45 000.00

65 000,00

20 330,00

85 330,00

60 099,42

20 330,00

80 429,42

11 Daně z pň imů ' ásku a kapitálových výnosů 125 000,00 162 680,00 153 403,96

1211 Daň  z přidané  hodnoty

121 obecné  daně ze zbož í  a sluŽ eb v tuzemsku

í 5 000'00

15 000,00

121 400,00

121 400,00

121358,12

121358.12

122a3 Zvl.daně a popl. ze zboŽ i a sluŽ eb v tuzemsku

12 Daně ze zbož í  a slrÉ ebv ttrzemsku 15 000,00 121 400,00 121358,12

1351 odvod z loterií  a podob-her kromě uýher.hrac.pří s

't35 ostatní  odvody z vybraných č inností  a sluŽ eb

2 000,00

2 000,00

839,84

839,84

í 361 Správní  poplatky

136 Správní  poplatky

200,00

200,00

200,00

200,00

13 Daně a poplatky z vybraných ě inností  a služ eb 2 200,00 1 039,84

1511 Daň  z nemovitostí

151 Daně z majetku

70 000,00

70 000,00

63 720,00

63 720,00

59 088,00

59 088,00

í 5 Majetkové  daně 70 000,00 63 720,00 59 088,00

Daň ové  pří jmy { souč et za tří du 1) 210 000,00 350 000,00 334 889,92

2111 Přt1my z poskytování  sluŽ eb a uýrobků

211 Přl1my z vlastní  č innosti

50 000,00

s0 000,00

122 000,00

122 000,00

í 20 986'00

í 20 986'00

2131 Pří jmy z pronájmu pozemků

213 Pří jmy z pronájmu majetku

4 380,00

4 380,00

10 280,00

10 280,00

10 245,00

10 245,00

2'141 PÍ t1my z ú roků  (č ást)

214 Výnosy z finanč ní ho majetku

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

2237,06

2237,06

21 Pffjmy z vl.č inn.a odvody přeb.org.s pří i.'ut. 57 380,00 135 280,00 133 468,06

2324 Přijaté  nekapitálové  pří spěky a náhrady

232 ostatní  nedaň ové  pří jmy

5 000,00

5 000.00

4 453,00

4 453,00

23 Pí í imy z prod.nekap.maj.a ost.nedaň ové  pří jmy s 000,00 4 453,00

t'ledaň ové  pří jmy { soď ce t a tří du 2| 57 380,00 140 280,00 137 921,06

vlastní  př''imy (tří da 1+ !* 31 267 380,00 49O 28O;0O 472 8í 0'98

41'l1 Neinv.přij.transf'z vš eob.pokl.správy st.rozp.

4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci soUhrn.dot.vztahu

411 Neinv.přij.transf'od veř.rozp.ú střední  ú rovně

79 800,00

79 800,00

't0 4't1,00

60 í 00'00

70 5í  1'00

10 41't,00

60 100,00

70 511,00

41 Neinvestič ní  pfijaté  transfery 79 800,00 70 511,00 70 511,00

Pfi| até  transfery { souč et za tffdu 4) 79 800,00 70 511,00 70 511,00
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Licene: DaoB XORGBZUC /  ZUC (06072012 /  07062012)

ll. PLNĚ NÍ
Text

BěŽ né  uýdaje

Kapitálové  výdaje

Výdaje celkem

schválený rozpač et RozrE,c€t pa změnách

s15 980,00

5r5 980,00

682 291,00

682 29í '00

sk Í eč nost

564 408,04

564 408,04

501 1 Platy zaměstnanců  v pracovní m poměru

5019 ostatní  plaý

501 Platy

schváIený rozpoč ď  Rozpoč et po změnách

55 000,00

55 000,00

102 500,00

't  061,00

103 561.00

sk!Í é č nosÍ

102 409,00

í  061'00

103 470,00

5021 ostatní  osobní  qýdaje

5023 odměny č lenů  zastupitelstev obcí  a krajů

5029 ost.platbyza prov.práci j inde nezařazené

502 ostď ní  platby za provedenou práci

1 800,00

120 000,00

121 800.00

22 900,00

145 700,00

2 000,00

170 600,00

21 100,00

142112,00

958,00

1&4170,00

5031 Pov'poj.nasoc.zab.apří sp'nast.pol'zaměstnan

5032 Povinné  pojistné  na veřejné  zdravotní  pojiš tění

5038 Povinné  pojistné  na ú razové  pojiš tění

5039 ost.pov.poj.placené  zaměstnavatelem

503 Povinné  poiistné  placené  zaměstnavatelem

30 000,00

í 5 000'00

1 000,00

46 000,00

25 000,00

29 000,00

't  000,00

1 363,00

56 363,00

24 462,00

23287,00

438,00

690,00

48 877.00

50 Výdaje na platy'ctplatby za prov.pr.a pojist 222800,00 330 524,00 316 517,00

5136 Knihy, uč ební  pomů c* y a t isk

5139 Nákup materiálu j inde nezařazený

513 Nákup materiálu

500,00

105 500,00

106 ooo,oo

500,00

91 163,00

I 't 663,00

10 265,00

10 265,00

5'154 Elektrickáenergie

5156 Pohonné  hmoty a maziva

5í 5 Nákup vody' paliv a energie

30 000,00

30 000,00

30 000,00

2 000,00

32 000,00

28123,00

1 540,00

29 663,00

5't6't SluŽ by poš t

5162 SluŽ by telekomunikací  a radiokomunikací

5163 SluŽ by peněŽ ní ch ú stavŮ

5167 Služ by š kolení  avzdé | ávání

5168 SluŽ byzpracování dat

5í 69 Nákup ostatní ch sluŽ eb

516 Nákup sluŽ eb

500,00

10 000,00

't0 981 ,00

500,00

70 000,00

91981,00

1 416,00

18 000,00

16 981,00

500,00

I400,00

87 570,00

132 867,00

I  433,00

17 953,64

't4 381,00

I400,00

83 997,40

126't65.04

5'171 opravy a udž ování

5173 Cestovné (tuzemské izahraniění )

5175 Pohoš tění

517 ostatní  nákupy

39 000,00

18 000,00

3 000,00

60 000,00

27 000,00

21 366,00

16 012,00

64 378,00

24233,0A

20 210,40

10 í 70'00

54 613,00

5192 Poskyt.neinvestič ní pří sp.a náhrady (č ást)

5193 Výdaje na dopravní  ú zemní  obsluŽ nost

5194 Věcné  dary

519 Výdajesouv.sneinv.nák.,pří sp.,náhr.avěc.dary

5199,00

5 199,00

5 199,00

5 000,00

10 í 99'00

2 502,00

4 029,00

6 531,00

51 Neinvestič ní  nákupy a souviseií cí  výdaje 293 180,00 331 107,00 227 237,O4

5229 ost.neinv.transf.nezisk. a podob-organizací m

522 Neinv.transf.neziskovtýmapodobnýmorganizací m

330,00

330,00

324,00

324,40

52 } ,leinv.transfery podn.subj.a neásk.organizací m 330,00 324,00

5362 Platby daní  a poplatků  státnÍ mu rozpoč tu

536 ost.neinv.transferyjinýmveřejným rozpodů m

20 330,00

20 330,00

20 330,00

20 330,00

53 Neinv.transfery a některé  dalš í  platby rozp. 20 330,00 20 330,00

Eěž hé výdaje { tfida 5) 515 980,00 682 291.00 564 408,04

Výdaje celkem (tří da 5+ 6) 5í 5980'00 682.291,00 564 408;04
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Licen@: DoaB YORGBZUC /  ZUC (0607201 2 /  0706201 2)

lll. FlNANcoVÁNí  (zaooiení  vlastní ch ú sqor a cizí ch zdroiů l
Název polož ky schválený mzpoč ď  Rozpoč et w změnách skuteč nost

Krátkodobé  financování  z tuzemska

Změna stavu krátkod. prostř.na bank.ú č tech(+ A) 81 15 168 800,00 121 500,00 21 086,06

FlNANcovÁNi { souč etza tfidu 8) 168 800,00 't2í  500'00 21 086,06

. STAVY A OBRATY
Název bankovniho t jč tu

Základni běŽ ný ú ěet ÚSC
BěŽ né  ú č ty fondů  Úsc
BěŽ né  ú č ty celkem

Termí nované  vklady dlouhodobé

Termí nované  vklady krátkodobé

Pď áteč nÍ  s/av k 1. 1-

588 857,66

588 857,66

Koneč ný stav k 31.12.

567 771,6A

ffi7 771,64

změna stavu bankovní ch
udu

2í  086'06

21 086,06

21

21

Obrai

086,06-

086,06-

Text

Poč áteč ní  zů statek

Pří jmy celkem

Výdaje celkem

Obrat

Koneč ný zů statek (rozdí l rozpoáu)

Změna stavu

Financování  - tří da 8

schválený ,bzpoč ď  Rozpač et pa zftěnách skuteč nosl

VI . MAJETEK
Název naietkové ha Úď u Pač áteč / l'Í  sÍ av k 1-Í - Koneč ný 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 věci

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

2 088 363,10

106 266,00

389 005,10 4 965,00-

2 088 363'í 0
106 266,00

384 040'í 0

Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný

Pozemky

Umělecká dí la a předměty

21910736,80

28 800,00

65 405,09 21 97614',t,89

28 800,00

oprávky k dlouhodobé mu nehmotné mu majetku

oprávky k drobné mu dlouhodobé mu nehmotné mu mejetku 32 605,00- 32 605,00-

opnivky k dlouhodobé mu hmotné mu majetku

oprávky ke stavbám

oprávky k samostatným movitým věeem a souborů m moviých věcí

oprávky k drobné mu dlouhodobé mu hmotné mu majetku

768 020,00-

36 093,00-

389 005'í 0_

31 320,00-

7 620,00-

4 965,00

799 340,00-

43 7í 3'00-

384 040,10-

Materiál

Materiál na skladě 940,00 940,00

Potož ka Text schválenýrozpoč ď  Rozpobtpozměnách skuÍ "* č ftost

. FoNDŮ M A NÁ
Rozpoč eÍ  upr. (PřÍ jmy) Rozpobt upr. sk!'teč no't (Pří jny) skuteč nost (výdaje)

(výdaie)
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LicP.nce: DOOB YORGBZUC /  ZUC (06072A12 /  07062012)

98008 4'111 Neinvestič ní  pň jaté  transf-z vš eob.pokl.spÉ vy sR
98008 prezidentské volby

í  000'00

{  0fl1,00

x

0,00

I  000,00

1000,00

x

o,0o

98135 5'6í  služ by poš t

98í 35 volby do kŤ ajské ho zastupitelstva

x

0,00

0,00

0,00

x

0,00

0,00

0,00

98193 1111 Neinvestič ní  pň jaté  transf.z Vš eob.pokJ.spravy sR
98193 50í 9 ostatní  platy

98193 5023 odměny č lenů  zastupitelstva obcí  a krajů

98193 $39 ostiatní  povinné  pojistné  placené  zaměstnavatelem

98193 5í 39 Nákup materiálu j .n.

98193 5í 6{  sluŽ by poš t

98193 5í 69 Nákupostatní ch sluŽ eb

98193 5173 cestovné  (tuzemské  izahranič ní )

98í 93 5175 Pohoš tění

98{ 93 Yolby do kÍ aisk zastupitelď va

9 41 'í '00

x

x

x
x

x
x

x

x

9 4't1,00

x

1 061,00

5 700,00

363,00
't63,00

546,00

600,00

466,00

512,00

9 { í í '00

I  411,00

x

x

x

x

x

x

x

x

9 4í { '00

x

1 061,00

5 700,00

363,00

163,00

546,00

600,00

466,00

512,00

9 4'1r,00

viz. přtloha č - 1

ú z. přÍ loha č ' 2

Razí tko ú č e* ní  iednotky

0soba odpovědná řa ú č etnictví

Podpisový záznam osoby
odpovědné  za správnost Údajů

osoba odp* vědná ae rozpsěet

Podpisový záznam osoby
odpovědné  za správnost Údajů

$tatutární  zástupce

Podpisový záznam sÍ atutárn í ho
zástupce

Janglová Lucie

o.^ fooJ

Kavka lliroslav

= -,.} o $u* { .* --

, { ,'tr1a
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Kraiský ú řad Středoč eské ho kraie

Zborovská 1 1

150 2l Praha 5

SpZn: 3Z_082948/20 I  2/KUSK
Č j.' 00l78l12013/KUSK

Stejnopis č . 2

Zpráva o výsledku přezkoumání  hospodaření  obce

BLUDOV
I č :00640280

za rok20l2

Přezkoumání  se uskuteč nilo dne:
. 14.5.2013

nazěkladě záů < onač .42012004 Sb., o přezkoumávrí ní  hospodď ení  ú zemní ch samosprávných
celků  a dobrovolných svazků  obcí .

Přezkoumání  proběhlo v sí dle obce: Bludov 5

286 0l Č áshv

Přezkoumání  vykonaly:

- kontrolor pověřený Ť í zení mpřezkoumrí ní :  Ing. Helena Francová
- kontroloři:  Martina Sirotková

Zástupci obce: Yí tězslav Jirkovslcý _ starosta

Miroslav Kavka _ ú č etní

Předmět přezkoumání  je vymezen ustanovení m $ 2 zák. č ,. 42012004 sb., o přezkoumrí ní

hospodď ení  uzemní ch samosprávných celků  a dobrovolných svazků  obcí .

Přezkoum{ ní  bylo vykonáno výběrovým způ sobem, přezkoumávanf pbdobi r.Za| ?,



A. Přezkoumané  pÍ semnosti

Závěreěný ú č et
. zarok 2011, schválený zastupitelstvem obce dne 9.5.2012 s vyjádření m ''S výhradou''

Scbválený rozpoč et
. na rok20l2 v č lenění  na poloŽ ky rozpoč tové  skladby, zveřejněný na pevné  ú řední  desce

v termí nu za.ll.20t1 -30.t2.201I
Rozpoč tová opatření

. č . 1 - 4, schválená zastupitelstvem obce ve dnech:

. č . 1 -9.5.2012,č .2. -4.9.2012,č ,.3 - 4.12.2012,č .4 -8.l.2013
l Starosta obce byl upozorněn na nutnost provádění  rozpoč Í ových opatření  pouze v

rámci pffsluš né ho rozpoč tové ho roku v souladu s výkladem uveřejněným ve
Zprávách MF.

Rozpoč toqý výhted
r na rok 2013 - 2014 s dolož kou ''Schváleno zastupitelstvem:6.12.2011'', ač koli ze

"Zápisu ze zasedé ní  obecní ho zasfupitelswa, datum: 6.l2.20t1" v ž Áď né m z
projednávaných bodů  l. až  7 . zasfupitelstvo o ro4poč tové m výhledu nejednalo

Inventurní  soupis majetku a záv azkfrt
. slož ka''Inventarizace 2012" k3t.l2.201'2

Rozvaha
. 31.12.2012

Yý| < az pro hodnocení  plnění  rozpoč fu
. 31.12.2012

Yý| < azzisku aztráty
. 31.12.2012

Pří Ioha rozvahy
. k 31.12.2012

Hlavní  kniha
. zaobdobí  12l20l2

Pokladní  kniha (dení k)
a zaobdobí  712012, 1ll2012, l2l20l2

Pokladní  doklad
. č .:  53 - 62,9l - 95,106 - 1l7

Úč etní  doklad
. č .:  900024 - 900029

Faktura
r dodavatelskáč .:  500031 - 500065
. odběratelská č .:  312012'4l20l2

Bankovní  vypis
. běž né ho ú č tu KB a.s. 1312916l/0100 ě.27 - 3l" 43 - 52

odměň ování  č lenů  zastupitelstva
. Stanovení  měsí č ní ch odměn neuvolněným ě lenů m zastupitelstva obce ze dne 4.1l.2010
. měsí č ní  odměny zastupitelů  za období  12l20I2

Mzdová agenda
. rekapitulace mezd za období  tt, t2l20t2

Dohody o provedení  práce
. ze dne 6.12.2002 na práce spojené  s niákupem a obsluhou PC, uzať ená na dobu

neurč itou



. Starosta obce upozorněn na povinnost nově uzavÍ í t na opakují cí  se č innosti
vykonávané  pro obec dohody o č innostio nikoli pouze dohody o provedení  práce

Dohody o pracovní  č innosti
. ze dne 1.3.2011 na práci hospodáře uzavŤ ená do 30.4.2a12 vč etně dodatku ze dne

30.4.2012
Zápisy z jednání  zastupitelstva vč etně usnesení
. konané ho dne:6'l2.20I l,3.I .2012, 6.3.2012, l0.4.20I2,9.5.20| 2, 5.6.2012, 4.9.2012,

3.la.20l2, 6.11.2012' 4.I2.20l2 - nepřezkoumávií no, pouŽ í to pouze podpů rně

Vnitřní  předpis a směrnice
. Vnitřní  organizač ni směrnice obce Bludov ze dne 7.4.2009

Informace o přijafých opatření ch (zák 42an004 sb.' 32012001Sb.' apod.)
r doruč ená Krajské mu ú řadu Sfredoč eské ho kraje v zákonem stanovené m termí nu

NespeciÍ ikován
:  Přiznánik dani z pffjmů  právnických osob podané  na FÚ Kutná Hora dne 5.3.2013
. Vyú č tování  prací  z lesní ho majetku obce Bludov za rok 2012 vyhotovené  firmou

Městské  lesy a rybní ky Kutrrá Hora spol. s r.o.' výsledek hospodď ení  z lesů  55.770,-Kč

V kontrolované m období  obec Bludov, dle prohláš ení  starosty obce, nehospodď ila
s majetkem stií tu, neruč ila svým majetkem za závazky fyzí ckých a právnických osob,
nezastavila moviý a nemoviý majetek' neuzavřela kupní , směnnou, darovací , nájemní
smlouvu a smlouvu o výpů jč ce tykají cí  se nemovité ho majetku, smlouvu o přijetí  ú věru'
pů jč ky' smlouvu o poslqrtnutí  ú věru, pů jč ky' smlouw o přijetí  veřejné  podpory (dotace),

smlouvu o poskýnutí  veřejné  podpory (dotace), smlouvu o převzetí  dluhu nebo ruč itelské ho
závazlll, smlouvu o přistouperukzávazku a smlouvu o sdnž ení , nekoupila ani neprodala
cenné  papí ry, obligace, neuskuteěnila majetkové  vklady, neprovozovala hospodařskou
(podnikatelskou) ě innost, uskuteěnila pouze veřejné  zakazky mď é ho rozsahu ($ 12 odst.
3 zé k. č . 13712006 Sb.).

B. $iš tění  z přezkoumání
Při přezkoumrí ní  hospodď ení  obce Bludov:

Byly zjiš těny následují cí  chyby a nedostatky _ poruš eny ní ž e uvedené  předpisy:
l Zátkon č . 128/2000 Sb., o obcí chn ve znění  pozdě jš í ch předpisů

$ 95 odst. 1, nebot':
Zápis ze zaseď áni zastupitelstva obce neměl předepsané  náleŽ itosti. V zápisech z jednání
zasfupitelstva obce nejsou uváděny informace o prů běhu a výsledku hlasování  a dé ů e

zé ryisy neobsahují  usnesení  zastupitelstvem obce přijatí '
Zapisovatel je povinen zapisovat pruběh zaseď áru a pruběh hlasovií ní , tzn. nejen výsledek
projednrí ní  urč ité ho bodu programu ď e podrobně i samotrrý akt projednání . Pokud nebude
tato povinnost dodrž ena, vystavuje se obec neustale riziku konstatovií ní  nedostatků
vyplyvaJí cí ch v souvislosti s nedodrž ování m zákona o rozpoč toých pravidlech ú zemní ch
rozpoč tů  (rozpoč et, závěreč ný ú č et' ú pravy rozpoč tu, zveřejň ovaní  atp.).

. Zákon č . 25012000 sb.' o rozpoč tových pravidlech rÍ zemní ch rozpoč tů , ve znění
pozdě jš í ch předpisů

$ 4 odst.41 5, nebot':
Při schvalováni rozpoč tu nebylo uvedeno, zda je rozpoč et schválen jako vyrovnaný,
přebýkový nebo schodkový. Jedná se o schvalování  rozpoč tu na rok 2012 v zastupitelstvu



obce dne 6.12.201l. v "Zápisu Ze zasedini obecní ho zastupitelstva'' je pod bodem 3.

konstatováno: "OZ schválilo rozpoč et na rok 2al2." Z uvedené ho není  zřejmé , jalcý

rozpoč et zastupitelstvo obce pro rok 2012 schválilo. Na obdobný nedostatek bylo
poukrí zrí no j í ž  pří  přezkoumrí n í  za r ol< y 20 1 0, 20 |  1 .

$ 11 odst.3o nebot':
Návrh rozpoč tu nebyl zveřejněn v elektronické  podobě způ sobem umoŽ iují cí m dálkoý
pří stup. Jedná se o rozpoč et na rok 2012, který zastupitelstvo obce schváliIo 6.t2.20ll a
obsahoval pouze doloŽ ku o zveřejnění  na pevné  uřední  desce obce.

$ 17 odst. 6o nebot':
Návrh závěreč né bo ú č fu nebyl zveřejněn vhodným způ sobem a ve vhodné m rozsahu -

nebyla splněna ani jedna podmí nka stanovená zákonem. Jedná se o ''Závěreč ný ú č et obce
za rck 2011 sestavený ke dru 16.4.2012", l< teý neobsahoval Zptávu o přezkoumání
hospodď ení  obce za rok 2011. Nebylo dolož eno jeho zveřejnění  na pevné  ď ední  desce
ani v elektronické  podobě v zákonem stanovené m termí nu, t j. 15 dní  před projednrí ní m

zastupitelstvem obce.

$ 17 odst. 7, nebot':
Projednání  závěreěné ho ú č tu nebylo uzavřeno vyjádření m v souladu se zií konem. Jedná se

o projednrí ní  ZávěreÓné ho ú č tu za rok 20lt, kde je v ''Zápisu ze zasedé ní  obetní ho
zastupitelstva, dafum: 9.5.2012" pod bodem 4. konstatovií no: ''Byl schviilen závěreč ný
ú ěet za rok 2011 s výhradou.'' Zápis neobsahuje konkré tní  pť tjata opatření  potřebná k
nápravě zjiš těných chyb a nedostatků  při přezkoumrání  hospodď ení  obce za rok 2011 a
nenapravených nedostatků  za rck 2010 ani konkré tní  osoby odpovědné  za provedení
nápravných opatření .

. Zátkon č '.26212006 Sb., zákonik práce, ve znění  pozdě jš í ch předpisů

$ 77 odst. 1, nebot':
Dohoda o provedení  práce nebo dohoda o pracovní  č innosti nebyla uzavřena pí semně. Dle
rekapifulace mezd za období  lll2012 je patrné , ž e obec vytič tovala hrubé  mzdy,lr.] reré
nebyly doloŽ eny uzavřenými dohodami na práce konané  mimo pracovní  poměr.
Jedná se o t5rto hrubé  mzdy:

řádek č . 1 ........600,- Kč
řádek č ,. 4........ 600,- Kč
řádek č . 6......1'800,- Kč
řádek č . 7 ......2.500,- Kě

:  Zátkon č ,. 42012004 Sb., o přezkoumávání  hospodaření  ú zemní ch samosprávných
celků  a dobrovolných svazků  obcí , ve znění  pozdě jš í ch předpisů

$ 7 odst.2 pí sm. e), nebot':
Nedolož ení  poŽ adovaných dokumentů :
Nebyl předlož en rozpoč toý výhled na rok 20t2.
Plián inventur na rok 2012

4



C. Plnění  opatření  k odstranění  nedostatkť t zjiš těných:
a) při dí lří m přezkoumání
Dí Ič í  přezkoumání  nebylo lykonáno.

b) při přezkoumání  hospodaření  za předchozí  roky
Byly zjiš těny následují cí  chyby a nedostatky - poruš eny ní ž e uvedené  předpisy:
. Zákon č . 25012000 sb.' o rozpoč tových pravidlech lizemní ch rozpoč tů , ve znění

pozdě jš í ch předpisů

$ 4 odst.41 5, nebot':
Při schvalovártl rozpoč tu nebylo uvedeno, zda je rozpoč et schválen jako vyrovnaný,
přebytkový nebo schodkový. Jedná se o schvalování  rozpoč tu na rok 201 1 v zastupitelstvu
obce dne 7.12.2010.

NENAPRAVENO
Stejný nedostatek se opakaval při schvalovóní  rozpoč tu obce na rok 2012' V Zápisu ze

zasedóní  obecní ho zastupitelstva je pod bodem 3. lanstatováno: "oZ schválilo rozpoč et
na rok 20]2'" Z uvedené ho není  zřejmé , jaky rozpoč et zastupitelstvo obce pro rok 20]2
schválilo.

l Zákonč .320nau Sb.o o Í inanč ní  kontrole, ve znění  pozdě jš í ch předpisů

$ 26, nebot':
Nebyla zajiš těna předběž ná ří dí cí  kontrola plrí novaných a připravovaných operací  Nebyla
dolož ena u výdajů  spojených s pří jatými dodavatelssými fakturami.

NENAPRAVENO
Nedostatek se v kontrolované m období  2012 opalaje:  např. dodavatelska falaura
č . 500055 uhrazena 26.] ] .2012, předběž ná kontrola s datem ]7.]2.2012 a dalš í
dodavatelské  faldury uhrazené  v listopadu 2012, t j. až  po uskuteč nění  veřejných výdajů '

l Zákon č . 42aD004 sb.' o přezkoumávání  hospodaření  ú zemní ch samosprávných
celků  a dobrovolných svazků  obcí o ve znění pozdě jš í ch předpisů

$ 7 odst.2 pí sm. e), nebotn:
NedoloŽ ení  pož adovaných dokumentů . - dolož ka dokládají cí  datum poč átku zveřejnění
závěreěné ho uč tuzarok 2010 a náwhu rozpoč tu na rok 201l naú řední  elektronické  desce
_ platné  vnitřní  směrnice obce pro rok 2011.

NAPRAVENO
Byla předlož ena neahualizovanó Vnitřní  organizač ní  směrnice obce Bludov ze dne
7.4.2009.

Dolož lE dokládají cí  meřejnění  rozpoč tu na rok 2011 a zavěreč né ho ú č tu za rok 2010 v
zólrnnem stanovených termí nech, t j. ] 5 dnů  před jejich schválení m zastupitelstvem obce,
nebyly dolož erty :  lronstatováno v rámci chyby zjiš těné  při přezkoumání  hospodaření  obce
za rok 2012 jako noý nedostatek.

. Vyhláš | < ač .27012010 Sb.o o inventarizaci majetku azávazků t

$ 8n nebot':
Invenfurní  soupis nebyl vyhotoven ve stanovené m rozsahu. (není  uvedeno IČ o obce,
datum zaháj ení , ukonč ení , podpi sové  záunamy) .

NAPRAVENO



Inventurní  soupisy vyhotovené  v rámci řádné  inventarizace majetku a závazlců
k 31.]2.2012 zákonem stanovené  ndlež itosti obsahovaly.

. Zákon č . 5ó3/1991 Sb., o ú č etnictví , ve znění  pozdě jš í ch předpisů

$ 3O.odst. l' pí sm. b), neboť :
Uzemnt celek neprovedl dokladovou inventuru. Nebyla provedena dokladová inventura
ú č tu 314 Poslqrtnuté  zá| ohy a ú č fu 389 Dohadné  ú ěty pasivní .

NAPRA\ rENO
Dokladová inventura pří sluš ých ú č tů  byla k 3I .]2.2012 provedena.

D) Závěr
Při přezkoumání  hospodď ení  obce Bludov za rok20l2 podle $ 2 a $ 3 zákona č . 420l2a04
Sb., ve zrĚ ru pozdě jš í ch předpisů

Byly zjiš těny chyby a nedostatlry, které  nemají  závaŽ nost nedostatků  uvedených pod
pí smenem c):

($ 10 odst. 3 pí sm. b) zákonač .420D0a4 sb.)
l Nedolož ení pož adovanýchdokumentu.

Byly zjiš těny nedostatky spoč í vají cí  v:
($ 10 odst. 3 pí sm. c) zákonač .42u20a4 sb.)

C4) NedostaÚky, spoč í vají cí  v poruš ení  povinností  nebo překroč ení  pů sobnosti ú zemní bo
celku stanovených zvláš tní mi právní mi předpisy

' Návrh rozpoč tu nebyl zveřejněn v elektronické  podobě způ sobem umoŽ ň ují cí m dálkový
pří sfup.

' Návrh závěreč né ho ú č tu nebyl zveřejněn vhodným způ sobem a ve vhodné m rozsahu -
nebyla splněna ani jedna podmí nka stanovená zákonem.

' Projednání  závěreč né ho ú č tu nebylo uzavřeno vyjádření m v souladu se zákonem.

' Při schvalování  rozpoč tu nebylo uvedeno, zóa je rozpoč et schválen jako vyrovnaný'
přebýkový nebo schodkovy.

r Dohoda o provedeď  práce nebo dohoda o pracovní  č innosti nebyla vzavřenapí semně.

' Zápis ze zaseď áni zasfupitelstva obce neměl předepsané  ná]eŽ itosti. V zrí pisech z jednáni l

zastupitelstva obce nejsou uváděny informace o pruběhu a qýsledku hlasování  a dale
zápí sy neobsahují  usnesení  zastupitelsfuem obce přijat"í .

C5) neodstranění  nedostatků  zjiš těných při přezkoumání  zapÍ eď cházejí cí  rolry.
. Tyto chyby a nedostatky jsou specifikovány v oddí le C) pod pí sm. b).

Upozornění  na rizika dle $ 10 odst.4 pí sm. a) zákona č '.42012004 Sb., v platné m znění :
Neuvádí  se.





S obsahem zqáw o výsledku přezkoumání  hospodď ení  obce Bludov o poč tu 8 stran byl
seznámen a stejnopis č .2 převzal' p.Ytté zslav Jirkovský, starosta

Ví tězslav Jirkovslcý
starosta obce Bludov

Poznámka:
I Jzemnt celek je ve smyslu ust. $ 13 odst. 1 pí sm. b) zikona č . 42012004 Sb., povinen
přijmout opatření  k nápravě chyb a nedostatků  uvedených v té to zprávé  o qisledku
přezkoumání  hospodď ení  a podat o tom pí semnou iď ormaci pří sluš né mu přezkoumávají cí mu
orgánu _ Krajský uřad Středoč eské ho kraje, odbor ť rnanč ní  kontroly, Zborovská 11, 150 21

Praha 5, a to nejpozdě ji do 15 dnů  po projefuí ní  té to zprávy spolu se závěreč ,ným ú č tem
v orgánech ú zemní ho celku'

Územni celek je dále ve smyslu ustanovení  $ 13 odst. 2 zákonač ,.42012004 Sb., poyinen
v iď ormací ch podle ustanovení  $ 13 odst. 1 pí sm. b) té hož  zákona uvé st lhů tu' ve které  podá
pffsluš né mu přezkoumávají cí mu orgánu pí semnou zprávl o plnění  přijafých opatření  a v té to

lhů tě  pří sluš né mu přezkoumávají cí mu orgánu uvedenou zptávu zaslat.

Za nesplnění  těchto povinností  lzeulož it uzemní mu celku dle ust. $ 14 pí sm. 0, g), h) zÁkona
ě.42012004 Sb., pořádkové  pokuty ď  do výš e 50.000,00 Kč  v jednom pffpadě.

Rozdě lovní k:

Steinoois Poč et výtisků Předáno Převzal

I 1x Krajský uřad
Středoč eské ho kraje

Ing. Helena Francová

2 lx Obec
Bludov Ví tězslav Jirkovslcý
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