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A. Přezkoumané písemností

Příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Dolní
Bečva dosáhla v roku 2010 výsledku hospodaření plus 395.451,39
Kč. Rada obce na zasedání dne 7.3.2011 schválila rozdělení
výsledku hospodaření: Do fondu odměn 237.271 Kč, do rezervního
fondu 158.180,39 Kč.
Závěrečný účet obce Dolní Bečva za rok 2010 byl zveřejněn na
úřední desce od 3.6.2011 do 21.6.2011. Zastupítelé obce dne
20.6.2011 schválili závěrečný účet obce za rok 2010.
Stav financí ZBÚ ke dni 31.12.2011 na bankovním účtu u KB (účet
231.0XO) odpovídá 12.656.269,62 Kč.
Stav financí FRB ke dní 31.12.2011 na bankovním účtu u KB (účet
236) odpovídá 65.851,79 Kč.
Stav úvěrových účtů u KB k 31.12.2011: ve výši 22.562.810 Kč (účet
451.210), ve výši 2.674.000 Kč (účet 451.220) odpovídá.
Na účtu 324 ve výši 13.672.630 Kč jsou evidovány zálohy na koupi
bytů (prodej bytů bude realizován v roku 2012).

Inventurní soupis majetku a Směrnici k prováděni inventarizace majetku a závazků schválila rada
závazků obce dne 7.11.2011. Starosta obce vydal dne 5.12.2011 příkaz

k provedení ínventarízace. Inventarizací byl ověřen stav veškerého
majetku.
Kniha došlých faktur je vedena programem KEO. V roku 2011
zachycuje přijetí 413 faktur.
Kniha vydaných faktur je vedena programem KEO. V roku 2011
eviduje vystaveni 174 faktur.
Mzdovou agendu pro obec zpracovává Martina Czefferová. Kontrole
byly podrobeny výplatní lístky za obdob i 1- 12/2011. Nedostatky
nebyly zjištěny.

členů Výši odměn za výkon funkce člena zastupitelstva schválili zastupitelé
na svém zasedání dne 10.11.2010 a to s účinnosti od 1.12.2010.
Při dílčím přezkoumání byly kontrole podrobeny doklady 110001-
110223 (leden, únor).
Při konečném (dílčim) přezkoumání byly kontrole podrobeny doklady
111748- 112696 (listopad, prosinec).
Vedením pokladny byla v kontrolovaném období pověřena paní Jana
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Popis písemností
Návrh rozpočtu obce Dolní Bečva pro rok 2011 byl zveřejněn na
úřední desce od 3.12.2010 do 21.12.2010 pro přijmy ve výši 17.952
tis. Kč, výdaje ve výši 38.829 tis. Kč a financování ve výši 20.877 tis.
Kč (v tom splátky jistiny úvěru ve výši 1.703 tis. Kč, přijetí úvěru ve
výši 22.830 tis. Kč)
Rozpočtové opatření č.1 schválili zastupitelé na svém zasedáni dne
21.3.2011. Rozpočtové opatření č.2 schválili zastupitelé na svém
zasedání dne 20.6.2011. Rozpočtové opatřeni č.3 schválili
zastupitelé na svém zasedání dne 11.7.2011. Rozpočtové opatření
č.4 schválili zastupitelé na svém zasedání dne 26.9.2011.
Rozpočtové opatření č.5 schválili zastupitelé na svém zasedání dne
30.11.2011. Rozpočtové opatřeni č.6 schválili zastupitelé na svém
zasedání dne 19.12.2011.
Rozpočtový výhled na léta 2011 - 2025 byl schválen v zastupitelstvu
obce dne 20.9.2010.
Rozpočet obce na rok 2011 schválili zastupitelé obce na svém
zasedání dne 20.12.2010 pro přijmy ve výši 20.772 tis. Kč, výdaje ve
výši 41.868 tis. Kč a financování ve výši 21.096 tis. Kč.
Výši příspěvku sdělil PO správce rozpočtu dopisem dne 22.12.2010.
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Rozvaha

Účetn í doklad

Účtový rozvrh

Výkaz pro hodnocení plnění
rozpočtu
Výkaz zisku a ztráty

Smlouvy a další materiály
k přijatým účelovým dotacím

Smlouvy o přijeti úvěru

Vavřínová. Evidence o peněžní hotovosti (pokladní kniha) je vedena
v SW KEO. Příjmové a výdajové pokladní doklady jsou
chronologicky číslovány jednou číselnou řadou. Jednotlivé doklady
jsou účtovány samostatně, účet 261 vyjadřuje příjem, výdej a
zůstatek pokladní hotovosti. Limit zůstatku pokladní hotovosti byl
stanoven RO dne 9.6.2004 ve výši 50.000 Kč.
Rozvaha sestavena k datu 31.12.2011. Hodnota aktiv brutto
k uvedenému datu je 183.471.904,03 Kč, netto 155.556.248,18 Kč,
korekce činí 27.915.655,85 Kč a je tvořena hodnotou SÚ 078, SÚ
079, SÚ 081, SÚ 082, SÚ 088. Hodnota pasiv je rovna hodnotě aktiv
netto. Výsledek hospodaření roku 2010 byl k datu sestavení výkazu
převeden na SÚ 432. Hodnota výsledku hospodaření běžného
účetního období v rozvaze je shodná s údajem výkazu Zll.
Při dílčím přezkoumáni byly kontrole podrobeny doklady 10001-
10052 (došlé faktury za leden, únor a jejich úhrada v bance), 1- 55
(vnitřní doklady leden).
Při konečném (dílčlm) přezkoumání byly kontrole podrobeny doklady
10301- 10398 (došlé faktury z října až prosince a jejich úhrada
v bance), 3121- 3197 (vnitřní doklady).
Pozemky ve vlastnictvl obce zatížené věcnými břemeny jsou na
majetkových účtech rozlišeny v Org.
Údaje o příjmech, výdajích obce za rok 2011 jsou uvedeny v příloze.

Výkaz zisku a ztráty je sestaven k datu 31.12.2011. Vykazuje
hodnotu nákladů celkem 18.420.729,10 Kč, hodnotu výnosů celkem
22.209.632,58 Kč, výsledek hospodaření (po zdanění)
3.271.533,48 Kč. Obec neúčtuje o hospodářské činnosti na
samostatných analytických účtech. Obec je plátcem DPH.
Obec obdržela tyto účelově určené prostředky dotace podléhající
vyúčtování:
Úl 00070 ve výši 4.500 Kč- Oznámení č.198/2011 o poskytnutí
finančního příspěvku na hospodařeni v lesích,
Úl 98005 ve výši 9.811 Kč sčítáni lidu a domů,
Úl 90001 N 53 l 1 ve výši 48.990,8 Kč obnova aleje a ozelenění
hřiště (OP SFŽP),
Úl 15319 N 53 l 5 ve výši 685.871,2 Kč obnova aleje a ozelenění
hříště (EF ERDF),
Úl 17466 ve výši 2.820.207 Kč obnova obecního majetku
postiženého živelní pohromou- mosty (MMR),
Úl 34053 ve výši 29.000 Kč- Rozhodnuti č.j.106/Mk-S 4925/2011
SOLK (změna knihovního systému Kp-win na systém Kp-win SQL),
Úl 13101 z Úřadu práce celkem 154.000 Kč.
Dále obdržela dotace:
Úl 00070 ve výši 9.320 Kč- Oznámení č.441/2010 o poskytnuti
finančního příspěvku na hospodaření v lesích (výdaje uskutečněné
v roku 2010),
§ 6402 pot 2222 ve výši 7.259,2 Kč (Finanční vypořádání obcí a
krajů s kapitolami Všeobecná pokladní správa a operace státních
finančních aktiv za rok 2010).
Kontrole bylo podrobeno použiti účelově určených prostředků na
sčítání ve výši 9.811 Kč. Použiti prostředků dotace dokládají dvě
dohody o provedeni práce uzavřené 1.4.2011, sjednaný úkol revize
základních sídelních jednotek a odsouhlasenl číselné řady budov.
Odměny ve výši 8.931 Kč byly vyplaceny za období 4/2011. Nákup
materiálu za 880 Kč dokumentuje dokt. 110501 a dokl. 110577.
Obec čerpala v roku 2008 prostředky z úvěru, který obci poskytla KB
a.s. k financování Rekonstrukce místních komunikací ve výši
4.000.000 Kč. Splácení jistiny úvěru je sjednáno pro 2- 116 splátku
měsíčně částkou 34.000 Kč vždy k 25- dni v měsíci, pro poslednl
splátku jistiny ve výši 56.000 Kč ke dni 25.6.2018. Na účtu 451.220
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Smlouvy o půjčce

Smlouvy zástavní

je zachycena výše nesplacené jistiny úvěru, která představovala
k 1.1.2011 dluh ve výši 3.082.000 Kč. Poskytnutí úvěru je kryto krycí
směnkou.
Obec uzavřela dne 24.6.2010 smlouvu o úvěru s věřitelem Škofin
s r.o. Praha za účelem financování pořízení vozidla Škoda Fabia
v ceně 229.999 Kč. Výše úvěru 183.999,20 Kč. Splácení jistiny a
úroku je sjednáno dle splátkového kalendáře částkou 6.161,97 Kč a
pojistného částkou ve výši 711 Kč. Poslední 36. splátka bude
splatná ke dni 9.7.2013. Na účtu 451.230 je zachycena výše
nesplacené jistiny úvěru, která představovala k 1.1.2011 dluh ve
výši 162.381,05 Kč, k 31.12.2011 dluh ve výši 105.660,13 Kč.
Obec uzavřela dne 7.7.2010 s KB a.s. smlouvu o revolvingovém
úvěru. Banka se zavázala obci poskytnout úvěr do limitu 1 mil. Kč za
účelem profinancování časového nesouladu mezi výdaji a příjmy.
Obec je na základě této smlouvy oprávněna čerpat úvěr opakovaně
nejpozději do 20.6.2011. Na účtu 281.300 byla zachycena výše
nesplacené jistiny úvěru, která představovala k 1.1.2011 dluh obce
ve výši 1.000.000 Kč. Dne 25.3.2011 byla jistina úvěru splacena.
Dne 25.2.2011 uzavřela obec s KB a.s. smlouvu o úvěru. Na základě
této smlouvy byla obec oprávněna čerpat prostředky úvěru do výše
22.830.000 Kč nejpozději do 31.12.2011 k financování projektu
"Multifunkční budova Dolnl Bečva 2.etapa". Obec se zavázala
splácet jistinu následně: první splátka k 31.1.2012 částkou
83.000 Kč, druhá až jedenáctá, třináctá až dvacátatřetí splátka vždy
k poslednímu dni v měsíci částkou 83.000 Kč. Dvanáctá splátka
k 31.12.2012, dvacátáčtvrtá k 31.12.2013 a třicátášestá
k 31.12.2014 částkou 87.000 Kč, třicátásedrná až stošedesátsedmá
splátka vždy k poslednímu měslci částkou 150.000 Kč, poslední
splátka k 31.12.2025 částkou 180.000 Kč. V účetnictví obce je
závazek obce zachycen na účtu 451.210. Zajištění úvěru ve
prospěch banky je zajištěno vystavením blankosměnky. Uzavření
smlouvy a jejl zajištění schválili zastupitelé obce na zasedáni dne
21.2.2011.
Zastupitelé dne 26.9.2011 schválili přijeti revolvingového úvěru ve
výši 1 mil. Kč na překlenuti nesouladu mezi příjmy a výdaji od KB
a.s.
Na účtu 452.200 obec eviduje půjčku, kterou přijala ze SFRB.
K 1.1.2011 představovala výše nesplacené půjčky závazek obce ve
výši 147.055,93 Kč. Poslední čtvrtletní splátka půjčky byla uhrazena
(dle splátkového kalendáře) dne 22.11.2011 (u dokl. 7041).
Na účtu 452.210 obec eviduje půjčku (úročenou 3 '!o), kterou přijala
v roku 2006 ze SFRB. K 1.1.2011 představovala výše nesplacené
půjčky závazek obce ve výši 260.629.87 Kč, ke dni 31.12.2911
závazek ve výši 216.373,98 Kč. Úhrada půjčky dle splátkového
kalendáře čtvrtletně částkou (anuita) 12.895 Kč. Poslední čtvrtletní
splátka je splátkovým kalendářem uvedena pro 2 q 2016.
Obec uzavřela dne 13.7.2010 se SFRB smlouvu o úvěru. Na základě
této smlouvy poskytne SFRB obci úvěr ve výši 500.000 Kč na
financování oprava modernizace bytů. Zajištění úvěru- pohledávky
je kryto předáním 2 ks blankosměnek. Na základě dodatku č.1 je
oprávněna obec čerpat úvěr do 30.6.2011, a splácet počínaje
k 30.9.2011. Obec je povinna vrátit jistínu a uhradit úroky ve
čtvrtletnlch splátkách nejpozději do 30.6.2020. Úhrada půjčky dle
splátkového kalendáře čtvrtletně částkou (anuita) 15.900 Kč.
Závazek obce je v účetnictví zachycen na účtu 452.220. K 1.1.2011
představovala výše nesplacené půjčky závazek obce ve výši
378.000 Kč, ke dni 31.12.2011 dluh ve výši 475.608,88 Kč.
Zastupitelé obce dne 7.12.2011 schválili zástavní smlouvy mezi
Hypoteční bankou jako zástavním věřitelem, obcí jako zástavcem a
dlužníky k rozestavěnému bytu 658/3, 658/14, 658/11 v rozestavěné
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Dokumentace
zakázkám

k veřejným

Zápisy z jednání rady včetně
usneseni
Zápísy z jednáni zastupitelstva
včetně usneseni

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

budově s č.p.658 na pozemku parc.č.st.1166 a st.1167 s podílem ve
výši podl/u. Jedná se o poskytnutí úvěru HB třem (budoucím
vlastníkům bytů) v celkové výši 2.560.000 Kč. Zástavní smlouvy byly
uzavfeny 12.12.2011. Dne 14.12.2011 byl zapsán vklad zástavního
práva do KN.
Obec zadávala fízení na financování dostavby multifunkční budovy-
2. etapy. Předpokládaná hodnota zakázky 6 mil. Kč. Výkonem
zadavatelských činnosti byla pověřena firma HERO trade, s.r.o.
Valašské Mezifíčl. Ze dvou doručených nabldek byla vybrána
nabídka KB a.s. s cenou 4.111.198,07 Kč.
Veřejná zakázka na obnovu aleje a ozelenění:
Ze čtyf doručených nabídek byla vybrána jako vítězná nabídka
s.r.o. Vojkůvka Dolní Bečva, která nabldla nejnižší cenu
936.650,80 Kč (včetně DPH). U zakázky bylo poskytovatelem dotace
provedeno závěrečné vyhodnocení akce.
Vefejná zakázka "Multifunkční budova Dolní Bečva 3. etapa,
vestavba bytů":
Zadávací dokumentaci obdrželo 9 firem. Cenovou nabídku doručily
tři firmy. Vybrána byla nabídka firmy BS Vsetin s.r.o., která nabídla i
nejnižšl cenu 13.480.791,60 Kč (včetně DPH).
Kontrolovaného období se týkají usnesení ze 3. zasedánl rady obce
ze dne 10.1.2011 až z 19. zasedánl rady ze dne 5.12.2011.
Kontrolovaného období se týkají usnesení a zápisy zastupitelstva
obce ze 13. zasedánl dne 21.2.2011 až z 12. zasedání dne
19.12.2011.
Obec hospodaří na ZBÚ s prostfedky sociálního fondu. O tvorbě a
použiti je účtováno ve vztahu k účtu 419. Hospodafení fondu
upravuje vnitfnl pfedpis Zásady hospodaření se sociálním fondem
obce Dolní Bečva. Sociální fond pfedstavuje k 1.1.2011
prostfedky ve výši 72.797,55 Kč.
Obec hospodafi na samostatném bankovním účtu s prostfedky FRB.
V účetnictví obce je účtováno o stavu FRB na účtu 419.12X. FRB
pfedstavoval k 1.1.2011 prostfedky ve výši 701.337,33 Kč a
odpovldal stavu prostředků na bankovním účtu (účet 236) ve výši
56.358,04 Kč a stavu zapůjčených prostfedků (účet 469.200) ve výši
644.979,29 Kč. Prostfedky FRB byly v roku 2011 poníženy
(povýšeny) o prostfedky půjčky vrácené SFRB (pfijaté).

B, Zjištěni z konečného dilčiho přezkoumáni

B. I. Přezkoumané předměty, v nichž nebyly nalezeny chyby ani nedostatky

Předmět: Zákon Č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písmo a) plnění pfíjmů a výdajů rozpočtu včetně
peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostfedků
Pfedmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písmo b) finanční operace, týkající se tvorby a použiti
peněžních fondů
Pfedmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písmo c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti
územního celku - Obec nepodniká.
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písmo d) peněžní operace, týkajlcl se sdružených
prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky, anebo na
základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami - Obec nesdružuje.
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 plsm. e) finanční operace, týkajícl se cizích zdrojů ve
smyslu právních předpisů o účetnictví
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 plsm. f) hospodafení a nakládáni s prostfedky
poskytnutými z Národního fondu a s dalšlmí prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě
mezinárodních smluv
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Předmět: Zákon Č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písmo g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke
státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a
k dalším osobám
Předmět: Zákon Č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písmo a) nakládání a hospodaření s majetkem ve
vlastnictví územního celku
Předmět: Zákon č, -420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písmo b) nakládání a hospodaření s majetkem státu,
s nímž hospodaří územní celek - Obec nenakládá.
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písmo c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,
s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písmo d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písmo e) ručení za závazky fyzických a právnických
osob
Předmět: Zákon Č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 pism f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve
prospěch třetích osob
Předmět: Zákon Č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písmo g) zřizovaní věcných břemen k majetku
územního celku
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písmo h) účetnictví vedené územním celkem

B. II. Při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3
písmo bj a písmo cj zákona č, 420(2004 Sb.

C. Závěr

C. I. Odstraňování chyb a nedostatků

1. Při dl/čím přezkoumání hospodařeni nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
2. Při přezkoumáni hospodařeni za předchozl roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky, případně tyto

chyby a nedostatky byly napraveny.

C II. Při přezkoumání hospodaření obce Dolní Bečva za rok 2011
nebyly zjištěny chyby a nedostatky [§ 10 odst. 3 pism. aj zákona Č. 420/2004 Sb.].

C. III. Nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 pism. aj zákona Č. 420/2004 Sb.

C. IV. Při přezkoumáni hospodařeni obce Dolni Bečva za rok 2011

Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písmo b) následující ukazatele:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

1,40 %

21,66 %

1,65%

Dolní Bečva, dne 10.2.2012

Ing. Antonín Putala
kontrotor pověřený fízením pfezkoumání

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího
přezkoumání.
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Pavel Mana starosta obce Dolni Bečva prohlašuje, že v kontrolovaném obdobi územni celek
nehospodařil s majetkem státu, neuzavřel smlouvu o výpůjčce týkajicl se nemovitého majetku,
smlouvu o sdruženi, nekoupil ani neprodal cenné papiry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady.

Pavel Mana, sťarosta obce Dolni Bečva, se dnem seznámeni s návrhem zprávy vzdal
možnosti podat k návrhu zprávy pisemné stanovisko do 30- ti pracovnich dnů od předáni návrhu
zprávy a požádalo předáni konečného zněni zprávy o výsledku přezkoumáni hospodařeni územniho

::~:::::::~,j::::::::~:~::::'::"i,::::::'"O~'"o~'...c. ••..•.
starosta oc PoJds)1 l\jl bcCVA

75655

1 x obdrži: Obec Dolni Bečva
1 x obdrži: Krajský úřad Zlinského kraje, odbor Kancelář ředitele, odděleni kontrolni

Příloha:

VÝKAZ PRO HODNOCENí PLNĚNí ROZPOČTU - FIN 2-12M

ROZPOČET VÝSLEDEK

PŘíJMY SCHVÁLENÝ PO ZMĚNÁCH od počátku roku

Daňové příjmy 14256000 14705 000 14666310,94
Nedaňové příjmy 3056000 3662000 3711 754,37
Kapitálové příjmy O 15042000 15 124 152,00
Přijaté transfery 3460000 4402000 4401700,00
PŘíJMY CELKEM 20772000 37811 000 37903917,31

VÝDAJE

Běžné výdaje 17964000 19393000 17 383 843,97
Kapitálové výdaje 23904000 39364000 30928928,04
VÝDAJE CELKEM 41868000 58757000 48312 772,01

FINANCOVÁNí 21096000 20946000 10 408 854,70

PŘíSPĚVEKPO

zš a MŠ Dolní Bečva

neinvestiční příspěvek 2727000 2727000 2727000,00
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