
•• Krajský úřad
Zlínského kraje

Odbor Kancelář ředitele
Oddělení kontrolní

Obec Dolní Bečva
Dolní Bečva 340, 756 55 Dolní Bečva

datum
26.2.2009

vyřizuje

Ing. Hermanová

číslo jednací
KUZL 27897/2008 KŘ

spisová značka
KUSP 27897/2008 KŘ

Zpráva č. 136/2008/KŘ o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Dolní Bečva, le: 00303747

za rok 2008

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

9.10.2008 -14.10.2008 (dílčí přezkoumání)
24.2.2009 - 26.2.2009 (závěrečné přezkoumání)

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

Přezkoumání proběhlo na adrese Dolní Bečva 340, 756 55 Dolní Bečva
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Přezkoumání vykonal:

Ing. Antonín Putala

Obec Dolní Bečva zastupovali:
Pavel Mana - starosta
Ing. Blanka Urbanovská - účetní

A. Přezkoumané písemnosti

Druh písemnosti
Rozpočtová opatření

Popis písemnosti
Rozpočtové opatření č.5 schválili zastupitelé na svém zasedání dne
15.12.2008.
Stav financí ZBÚ ke dni 31.12.2008 na bankovním účtu: u KB (účet
231.XO) odpovídá 3.557.215,10 Kč. u KB (účet 231.X1 cyklostezka)
ve výši 470,93 Kč, u KB (účet 231.X2 revitalizace) ve výši 645,97 Kč.
Stav financí FRB ke dni 31.12.2008 na bankovním účtu u KB (účet
236) odpovídá 88.408,15 Kč.

Bankovní výpis
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IČ: 70891320
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Hlavní kniha Sociální fond (účet 917.1X) představuje k 31.12.2008 prostředky na
ZBÚ ve výši 39.555,15 Kč. Fond rozvoje bydlení představuje
k 31.12.2008 volné prostředky na bank.účtu (účet 236) ve výši
88.408,15 Kč, prostředky zapůjčené občanům (účet 277) ve výši
624.941,34 Kč.
O půjčce z FRB (účet 272.43) ve výši 345.270,55 Kč nebylo (dle
metodiky) účtováno ve vztahu k účtu 917.3X a proto k 3112.2008
vyjadřuje účet 917.3X stav 368.078,94 Kč.
Podrozvahová účetní evidence zachycuje k 31.12.2008 na účtu 971
ve výši 36.958,4 Kč a na účtu 972 ve výši 2.730 Kč pohledávky za
neznámým pachatelem. Na účtu 974 ve výši 4.099.000 Kč je
zachyceno ručitelské prohlášení, na základě kterého obec Dolní
Bečva prohlašuje, že uspokojí všechny zajištěné závazky spojené se
smlouvou o úvěru mezi KB a.s. a Sdružením obcí Mikroregionu
Vsetínsko (projekt Čistá Bečva) a to až do celkové výše 4099000
Kč (toto prohlášení schválili zastupitelé obce dne 14.7.2004).

Inventurní soupis majetku a V software KEO je zpracovávána evidence majetku hmotné povahy.
závazků Provedení fyzické inventury je doloženo inventurními soupisy

majetku u fotbalového areálu, zdravotního střediska, obecního
úřadu, SDH. knihovny. Dokladovou inventurou byl ověřen stav
pozemků, pohledávek, závazků, cenin.. O provedení inventury
veškerého majetku obce vyhotovila ústřední inventarizační komise
dne 4.2.2009 zápis.

Rozvaha Majetek v účetní hodnotě ke dni 31.12.2008 je zachycen
v příloze č. 1.

Účetní doklad Kontrole byly podrobeny doklady:
a) prokazující použití prostředků s ÚZ 98193 dokl. 7978, 8002,
8006, 111466, 111513, 111520, 111525, dohody o provedení práce,
odměny za práci ve volební komisi.
b) za období listopad- prosinec 111579- 112469 (pokladna), 7954-
8097 (došlé faktury za období září- prosinec)

Výkaz pro hodnocení plnění Ke dni 31.12.2008 bylo v souladu s rozpočtem na účet Základní a
rozpočtu Mateřské školy Dolní Bečva převedeno 2.530.000 Kč.

Údaje o příjmech, výdajích obce Dolní Bečva za rok 2008 jsou
uvedeny v příloze č.t

Zápis z jednání rady a Zápisy ze zasedáni Zastupitelstva obce Dolní Bečva č.14 (ze dne
zastupitelstva 22.10.2008) až č. 16 (ze dne 15.12.2008).

Usnesení ze zasedání rady obce č.25 (ze dne 3.11.2008) až č. 26
(dne 1.12.2008)

Smlouva ostatní Na účtu 272.40 obec eviduje půjčku, kterou přijala ze SFRB.
Prostředky byly převedeny na samostatný bankovní účet u KB
(účtováno 218.10 231.10 D, 236 MD 917 D). S prostředky obec
hospodaří v rámci FRB. K 31.12.2008 představovala výše
nesplacené půjčky závazek obce ve výši 428.359,81 Kč.
Na účtu 272.43 obec eviduje půjčku (úročenou 3 %), kterou přijala ze
SFRB. Prostředky byly přijatý na bankovní účet FRB (účtováno 236
MD 272 D). S prostředky obec hospodaří v rámci FRB. K 31.12.2008
představovala výše nesplacené půjčky závazek obce ve výši
345.270,55 Kč.
Obec čerpala v roku 2006 prostředky z úvěru, který obci poskytla KB
k financování rekonstrukce, opravy a výstavby chodníků a místních
komunikací. Jistina úvěru je splácena měsíčně částkou 62.500 Kč.
Na účtu 951.21 je zachycena výše nesplacené jistiny úvěru, která
představovala k 31.12.2008 dluh ve výši 1.437.500 Kč.
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. Na účtu 951.22 je zachycena výše nesplacené jistiny
úvěru, která představovala k 31.12.2008 dluh ve výši 3.898.000 Kč.
Poskytnutí úvěru je kryto krycí směnkou.
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B. Zjištění ze závěrečného přezkoumání
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

c. Závěr

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.

1/.Při přezkoumání hospodaření obce Dolní Bečva za rok 2008

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

III. Při přezkoumání hospodaření obce Dolní Bečva za rok 2008

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

IV. Při přezkoumání hospodaření obce Dolní Bečva za rok 2008

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

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 2,21 %

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 1,21 %

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0%

V kontrolovaném období územní celek dle prohlášení statutárního zástupce nehospodařil
s majetkem státu, neručil za závazky jiných osob, nepořídil ani neprodal akcie, cenné papíry, nebo
obligace.
Pavel Mana ,starosta obce Dolní Bečva, se dnem seznámení s návrhem zprávy vzdává možnosti
podat k návrhu zprávy písemné stanovisko do 30- ti pracovních dnů od předání návrhu zprávy a
požádalo předání konečného znění zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření územního celku za
účelem jejího projednání při schvalování závěrečného účtu.

Obsah zprávy projednal dne 26.2.2009

Za kontrolní oddělení odboru kanceláře ředitele Krajského úřadu Zlín:

Ing. Antonín Putala. ~

·······················cw·············Pavel Mana

starosta

OBEC DOLNI BEČVA
75655

Za obec Dolní Bečva

Výtisk č.1 obdrží: Obec Dolní Bečva
Výtisk č.2 obdrží: Krajský úřad Zlín, oddělení kontrolní odbor kancelář ředitele
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Příloha č.1 Zprávy o závěrečném přezkoumání obce Dolní Bečva

H d v • bospo arem o ce
Výkaz FIN 2 -12 M Rozpočet schválený Rozpočet po změnách Plnění rozpočtu

v tis. Kč k 31.12.2008 k 31.12.2008
Daňové příjmy 13.936.000,00 14.803.000,00 15.513.791,04
Nedaňové příjmy 2.820.000,00 3.275.000,00 3.292.405,81
Kapitálové příjmy 10.000,00 10.000,00 10.450,00
Přijaté transfery 0,00 1.712.000,00 1.484005,15
Příjmy celkem 16.766.000,00 19.800.000,00 20.300.651,85
Běžné výdaje 13.085.000,00 14.657.000,00 12.415.638,03
Kapitálové výdaje 2.525.000,00 9.074.000,00 8.679.214,97
Výdaje celkem 15.610.000,00 23.731.000,00 21.094.853,00
Financování -1.156.000,00 3.931.000,00 794.201,15

Majetek obce ke dni 31.12.2008, jehož hodnota by byla ověřena inventarizací (dle rozvahy)
Aktiva Pasiva

018 Drobný DNM 73.923,50 321 Závazky dodavatelé 224350,13

019 Územní plán obce 346.000,00 272 Půjčka 773.630,36
021 Stavby 82.928.052,10 331 Zaměstnanci 129.444,00

022 Samostatné movité věci a soub. 1.880.322,20 336 Sociální a zdr.ooiistné 85.353,00

028 Drobný DHM 1.810.023,44 342 Odvod daně 20.878,00

031 Pozemky 3.835.038,00 917 Prostředky SF na ZBÚ 39.555,15
032 Umělecká díla a předměty 125.426,00 951 Bank.úvěr 5.335.500,00
042 Pořízení DHM 1.576.428,00

069 Dlouhodobý finanční majetek 1.400.000,00

112 Materiál 4.057,19
132 Zboží na sklad 3.720,00

314 Poskytnuté provozní zálohy 346.650,00
315 Pohledávka za rozp. příjmy 62.638,00

231 ZBÚ 3.558.332,00
236 Bank.účet FRB 88.408,15

277 Poskytnuté půjčky fyz.osobám 624.941,34
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