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zDřáva o vÝs|edku přezkoumání hosDodaření za řok 2013

obéc Ratibořské Hory,|ě oo2527g4

Dí]čípřezkoumání hospodaření

se

uskutečni|o

ve

dnech: 3.,t2.2oí3, 3,|.3.2014,

na

zák|adě zákona

č' 42al2a04 sb', o přezkoumání hospodaření územníchsamosprávných ce|ků a dobrovo|ných svazků obcí'
Dilčípřezkoumání hospodaření proběh]o v síd|e územního ce|kU:
obec Raiibořské Hory, Ratibořské Hory 12], 391 42 Ratibořské Hory

Přezkoumání vykona|:
kontroIor poVěrený řízením přezkoUmání
konÍrolor
k0ntrotor

Jitka Maurerová
Hana Krčková
Ing' EVa Párt|ová

zástupce územníhoceIku:
starosta
úěetnI

Badek Lamboj
||ona BulianoVá

1,

fax 386 359 0

'"1X*

.r:.

t

A' PŘEzKoUl'ANÉ PÍsEMNosT|
Př přezkoumání hospodaření obce Rat]bořské
Druh písemnosti

výkazzisk| a

rnajetku

^áÍy
sm ouvy o převodu
(koupě prodej, směna.

převod)

Hory za rok 2013 by|y přezkoumány nás|edující písemnost

Popis pisemnosti
sestavený k 31' 10 2013
Kupní sm\auva ze dne 23 9 2a13
obec Ratjbořské Hary jako prodávající
Fa jako kupujÍcí
předměÍem smlouvy je prodei parcely č' 1143/2 a výněře 11a ml v k'ú,
Ratibořice u Tábora za cenu 3a Kč/n2. tj' celken 3 30a Kč
kupní cena byla kupujicÍm uhrazena před podpisem kupní sn\ouvy
prévnÍúčinkyvk|adu vznikly dnen 23' 9 2a13
záměr zveřejněn od 4, 4 2013 do 3' 5 2a13
prodeischválen v Za dne 19, 6 2013 UsnesenÍ č. 147/17/2a13

Daložka dle zákona a abcích je součéstíkupnÍ smlouvy
účetnídoklad č aa0312 ze dne 3' 5' 2013 - přecenění reálnau hadnotau
účetnídaklad č, a03268 ze dne 23, 9 2013. předpis pahledávky
PPD č 268 ze dne 23 9 2013 zaplacení kupnÍ ceny v částce 3,360 Kč

(včetně ověřen Í padpisŮ)
zaÚčtována pad účetníndakladem č a03268 ze dne 23 9' 2013
účetnídoklad č' a00567 ze dne 23, 9 2013 vyřazenÍ z najetku obce z účtLt

sm ouvy a da|šímateriá|y

k

431

sm|ouva o poskytnutÍ příspěVku na činnast ze dne 22, 3 2a13
poskytnutým účeiovýmdotacim obec Ratibořské Hary jako poskytavatel
JK Ratibořské Hary jako přÍjence
dotace ve výŠi20 tis, Kč na rak 2013 na činnast jezdeckému addílu

příjemce se zavazuje' že do konce roku 2a13 písennépředloŽí paskytovateh
padrobné vyúčtovánípřiaté datace

achváleno v zo dne 21, 3 2013. UsnesenÍ č' 126/152a13 současně
schváleno v rámci schvalavání razpočtu dne 6' 12 2012
výpls z účtuabce vedený u KB a's, č 13. abrat ze dne 25' 3 2a13 částka
20 tis' Kč
zaúčtovánÍzasléní
dotace: účetnídok\ad č )aufizedne25 3 2a13
zaúčtovánípředpisu závazku: účetnÍdaklad č' a0a171 ze dne 22 3 2013
vyúčtavánídatace od Jezdeckéha klubu ze dne 20,12,2a13
ZápisyzjednáníradyVčetně ze dne 5 3 2013 schvá]enÍ ztepšeného haspodářského výsledku zřÍzené
!sneseni
příspěvkové organizace - převésl do rezeNního fondu
(výsledek hospadaření zŠa MŠza rck 2012 bvl 67'453 57 Kč' ztráta za fuk
2011 čintla.9 744 83 Kč)
ze C|ne 24, 4 2a13 - schválení Ra č, 3
ze dne 15. 5' 2013 . schválenÍ Ro č 4
ze dne 12 6 2013. schválení Ro č 5
Výs|edky kontro zřízených
Protokal a finanční kontrole v zŠa MŠRatibařské Hory ze dne 1B, 11' 2a13,
organ zaci
závěr: ',' , nebyly shledány nedastatky.,,
Razvaha zŠa MŠke d 31'12'2013 - zlepšený Hv za rok 2a12 ve Výši
57'708'74 Kč by] převeden na účet413. RezeNní fond
Pok]adnÍdokIad
VPD č, 298 ze dne 24 10 2013' částka 5 998 Kč' nákup křavinořezzaúčtovénÍ:účetnídaklad č 0a3298 ze dne 24 10 2a13 + zařazenÍ
Clo maieÍku abce na účet028

U Zimn]ho

sladionu 1952/2. 37o 76 ČeskéBudějovice' lé]':386 72011í, íax 386 359o84
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RozpoČtová opatřeni

Vn 1řní předpis a směrn ce

Ra č' 3 schváiena na zasedání rady abce dne 24' 4' 2013
Rač 4 - schválena na zasedánÍ rady obce dne 15 5' 2a13
Ro č, 5 schválena na zasedání rady obce dne 12, 6 2a13

směrnice abce Ratibořské Hory pro přÍděly a čerpání sociálnÍho fondu abce
a FKSP sluŽeb ohce. účinná od 1, 1 2a08
sm|ouva o dílo č, 9/2013/14 ze dne 22 7 2013
obec Ratibořské Hary jako ablednatel a PanáW Tábor, s r'o' jaka zhotovitel

sm|ouvy o dí|o

předměten snlouvy je zhatavení stavby: ,objekt čp, 36 - mateřská škalka
STAVEBNi ÚPRAVY PoDKRovÍ A PŘÍsTAvBA PŘi9TŘEŠKU,
ce na za d Íla: celke n bez DPH 929 898 Kč. s D P H 1 2 5, 1 77 Kč
zveřejněno na prafilu zadavatele dne 26 7' 2013
PeněŽnífondy obce (FRB
směrnice abce RatjbaÍskéHory pra přÍdéty a čerpánÍsocjálního fandu obce
soc á]ní, apod') . pravid a tvorby a a FKSP služeb obce'účinná od 1 1' 20a8
pot]žití
namátkové čerpánísocjá!ního fondu v roce 2013:
VPD č 310 ze dne 8 11 2013 praplacení vstupenek + rekreace pra
zanéstnance abce, celkavá částka 14,464 Kč
účetnídoklad č aa331 0 ze dne 8 1 1' 201 3
schVá|ený rozpočel
na rak 2c13 by! schvá|en na zasedání Zo dne 6, 12 2a12. L]snesení
č' 11a/142012 ,,schvaluje v předloženén návrhu,,
saučástÍ Íozpačtu abce na rck 2013 je rozpočet sociálniho Íanclu na rak 2013
Záplsy z ]ednání zastup]te stva
ze dne 6, 12 2012 UsnesenÍ č, 110h4/2012 - schvá]en razpačet obce
Včetně usnesení
na rok 2413
zedne19 6' 2c13. UsnesenÍ č 139/17/2a13 'schvátení závěrečnéha účtu
obce za rok 2012
ze dne 15, 12 2a10 . Usnesení č 14B/2a1a Za zmocňuje radu obce
ke schvalavánÍ Ra da výši 200 tis Kč s následnýn prajednánin v Za
ze dne 19' 6, 2a13 . Vzata ra vědomí Ro č' 3. 4 a 5
ze dne 19 6 2013. UsnesenÍ č 147/17/2013. schválenÍ pradeje parcety
č'1143/2vku Ratibořice u Tábora
ze dne 19 6,2013. UsnesenÍ č, 141/17/2013-Zo navrhta hadnÓtící kamisi
a schvá|enÍ výzvy na veřejnou zakázku ma|ého |ozsahu na akci: ,,objekt čp
36 ' nateřská škalka STAVEBNÍ ÚPRAVY PoDKRovÍ A PŘisTAvBA
PŘis rŘĚŠ,(U"
ze dne 3' 7' 2013 - Usnesení č 148h8/2013.',za schvaluje u.avřeni
smlauvy s vybraných uchazeček Památky Tábor s,r,o, za nabÍdkavau cenu
928 898 Kč bez DPH,, ne akci: ,,abjekt čp' 36 - mateřská ška1ka sTAvEB^ll
!JPRA|\ poDKFov! 4 pŘlsrAtBÁ PŘ/srRrsXU
NáVrh rozpočtu
na rok 2013 bvl zveřejněn na úřednÍ desce iv elektronické pa:labě
od 21 11 2012 do 6 12. 2012
Výkaz pro hodnocení p nění
sestavený k 31 1a 2u3
1

rozpočtu

stanoVenl záVazných ukazate]ů

zřize|ýn

a|gan

zacifi

H|aVníkn ha

Rozpočtový Výh ed
ZáVěrečný účet

PřÍspěvek na pravoz pra ZáKtadní školu a Mateřskau školu ze dne
schvá]en příspěvek na pravoz ve výši gao tis Kč
za obÍ1abÍ 10/2013
zpracaván na rok 2012 - 2015

LJ

1, 2a13

zveřejněn na úřední (lesce iv e|ektranické poclabě
19 6 2013
schválen na zasedání zO dne 19 6,2013. !)snesenÍ č' 13g/17/2a13.
schválen ',s výhíadau + přiata nápravná opatření,,
sestavené k 31' 10' 2013

za rok 2012 by]
ocl 31 5.2013 da

Rozvaha

3

Zimního stad]onu 1 952/2, 370 76 ČeskéBudějovice Íe|'' 386 72o 1 1 1 fax: 386 359 o84
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k
dotacim

smlouvy a da]Šimateriá|y
přjatým účelovým

snlauva o paskýnutÍ účelavédataci v ránci Pov Jihačeskéhakraje v race
2013 čj : sD/oREG/294/2013 ze dne 27 8 2a13
název akce: ,, obnova střechy na budavě Ms parc č st,88 k'ú' Ratibařské
Hory"

datace výši 170'000 Kč
k uŽitÍdo 31' 12' 2a13

Dotačnídapis - smlouva č' sD/oREG/294/2013 ze dne 30 8 2a13 .
oznámenÍ o poskýnutí nenvestičnÍdatace ve výši 17a tis Kč (nax' 50%

z celkových nák|adú)
pÍíjemtransferu naúčtavat na pol' 4122 UZ va'
ČerpánÍna pol' sxxx, UZ 710
příjen dotace na účetobce vedený u KB a's'' č,37 ze dne 10, 9 2013' obrat
ze dne 6. 9' 2013' částka 170 tis Kč
zaúčt'avánípřÍjmu: účeÍní
daklad č, a0052a ze dne 6 9' 2013 na pat' 4122

s uz 714
čerpánÍdatace:
faktura dašlá č 20131063 ze dne 10 9' 2013, částka 889,318 Kč účel
íaktury ,Ms Ratibořské Ho|y stav úpravy pa.lk|oví a přÍstavba přistřešku,,
předpisfaktury: účetnÍdok|ad č' 7aÚ78 ze dne 13, 9' 2o13
LlhrazenÍfaktury: výpis z účtuvedený u

částka 889,318 Kč

KB a's' č' 4a,

obrat ze dne 3a'g'2a13,

zaúčtaváníúhrady: účetnídaklad č' a0a562 ze dne 30, g 2013 s Uz
zaúčťovánačástka 170 tis, Kč
soupis dokladů ze dne 21, 1a'2013: celkové náklady na akci činty
1 1 6a'177 Kč z taha z dotace hrazeno 17o tis' Kč
vyúčtovánízálahy: účetnÍdoklad č, 0a0779 ze dne 31 12 2013
výkaz zisku a ztaÍy zřizených sestavený k datu 31 ' 12' 2012
příspěVkových organizací
sestavený k datu 30 g' 2013
Kontro|níVýbor a F]nančni výba| zápis z jednání kontrotníha výboru obce Ratibařské Hory
ze dne 5 8,2013
kontrala čerpánídotacÍ a kantrola p\nénÍusnesení
zápis ze dne 18' 3, 2013 kantrola pokladnÍ hotavasti, razpačtavá apatieni
č' 2 a Zpráva a jnventarizaci naietku, závěrcčný účet
Zápis ze dne 23' 9' 201? kontra\a pok]adnÍ hotavasti' haspa(laření
k 31'8'2013' razpočtová apatiení
Dokumentace k Veře]nýÍÍ.| Vnitřní směrnice obce Ratibaiské Hory č 1/2013 pra
evjÍlenci veřejných
zakázkán
zakázek a zadávánÍ Veřejných zakázek na!éha rczsanu Účnná ad 22,3 2013
akce ,,abjekt čp' 36 - nateřská školka 9TA1EBNí ÚPRA|Y PoDKRoví A
PRisTAvBA PŘIsTŘEŠKU,
Výzva k padáni nabídky a prakázání splnění kvatifikace včetnézadávacÍch
podnÍnek ze dne 20 6 2a13
seznam zájencú vyzvaných k padénínabídky a prakázání kvaliÍikace odes| án Í výzvy 6'ti firmám

Jmenování č|enŮ kamise pra otevíránÍ obálek s nabÍdkami, pasauzení
kvalifikace uchazečŮ a posauzení a hodnacenÍ nabídek ze dne 20' 6, 2013
zo navrhlo hodnotícÍ konisi a schválení výzvy na veřejnou zakázku na!éha
razsahu dne 19' 6' 2013. Usneseníč, 141/17/2013
s."znan listinných nabÍdek a doručených a přiatých ve lhůtě pra padání
nabídek ze dne 3' 7 2a13 přuaty 4 nabídky
Protokolo atevhání obá:ek s nabÍdkamize dne 3 7 2013 - 4 nabÍdky
Protokal a pasauzení a hadnocení kvalifikace uchazečůze dne 3' 7 2a13

lJ Z|Ťr ho s|ao|onL 1g52]2 37a rc Česke BJdepv'ce le 386 72o lll fa\' 386 359 O84
':
e.podate 1a: 0osla@klai.jihocesky'c/' wwwňía' jiroceshy'tz

posouzení a hadnacení nabídek ze dne 3' 7' 2013
za ze dne 3' 7, 2013 - Usnesení č' 148/18/2013 ,'zo schvaluje uzavřenÍ
smlouvy s vyb|aných uchazeček Panátky Tábar s r a' za nabídkovau cenu
928'898 Kč bez DPH,,
oznánení a razhadnutÍ zadavatele o výběru neivhodnějšÍ nabídky ze dne
4'7'2013 -všechny 4 firny převzaty asabně
výzva k uzavření smlouvy ze dne 4, 7, 2013 . adresovaná na Panátky Tábor
Zpráva

|nformace o přjatých

opatřeních

|zák' 42ol2a04 sb' ' 32al2ao1

sb.

o

s. /10

apaÍřenÍ přuatÍ k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě a výstedku
přezkoumánÍza rak 2012 zedne 25 6 2016

apo0.)

RoŽVaha zřízených příspěVkových sesťaVe,á k 31, 1 2' 201 2
oÍgan
sestavená k 3a' 9' 2013
smlouvy o
snlouva o úvěru č' a719/1Z5637

zac|
přijetíúVěru

rozvrh
Faktura
Účtový

Rozpoótová

ze dne 28'

6

2012

s

Českoslavenskou

abchodnÍ bankau a s
. účeloÚ úvěr da |initu 5 nil' Kč
Dle čl' 1l', bod 3) činÍměsÍčnísp!átka 43 478,2a Kč' tj, ročně 521'738,4a Kč .
odpovldá pal' 8124 ve schváIenén rczpočtu
platná ke dni dílčíhÓPH

opatření

Výkaz pro hodnocení

p|něnj

faktura doš]á č' 2a130496 ze (lne 17, 7, 2013' nákup taneru a nonjtoru.
částka celken 7 560 1a Kč
předpis faktury: účetnÍdokladč 700143zedne22'7 2a13
úhrada faktury: Výpis z účtuvedený u KB č' 31 abrat ze dne 25 7 2a13
částka 7'56a.10 Kč
zaúčtováníplatby: účetnÍdaklad č' 000427 ze dne 25 7 2013 - částka
4'220'5a @onitol zařazena da majetku obce na účeta28. částka
3 339 6a Kč (oner) - účtovánída spatřeby
Ra č' 18 - schvé\ena v Radé dne 1a,12 2013 vzata na vědoní na zasedání
ZO dne 5 3.2014
sestaven k datu 31 12 2013

TOZpOCIU

Bozvaha

výkazzsku
H|aVní

a

kniha^ÍáIy

|nventlrnisoupis ma]etku

záýazkú

Pří|oha
Účtový

rozvahy
rozvrh

a

sestavena k 31 12.2013
sestaven kdatu 31 122a13
předvaha za obdabí: p|osinec 2013
Plán inventur 2013 ze dne 27'11'2013
jmenaváníinventurních komisÍ

+

podpisavé vzory členůinv kamisí +

lnventurnÍsaupisy k účtůn:018,019,021' 451, 078, 079, 081' 231' 315, 311,
321. 331, 336, 342, 042, 384, 378, 381. 902.
lnventarizačnízpráva za rak 2013 ze dne 18 1 2014
sestavena k 31,12 2013
pra rak 2013 konečný

ZápisyzjednáníradyVčetně zedne

1a'12'2a13.schváIení

usnesení

Rač 18

Žápsy z jed n án í zastu pite|stva zedne5,32014 vzaÍonavěda Rač'18zraku2o13
VČetně usnesení
ZpráVyopněni př]jatých opa|řenl zpráva o plnění přiatých opatření ze dne 6 2'2014, dašlá nakraFkýúřaddne
(zák' 420l2ao4 sb'' 32al2a01 sb'' 7'22014
apo0.)

Rozvaha zřízených příspéýkauých Rozvaha zŠa MŠke dni 31 12'2013
organ zaci

U

Zimniho stadionu 1952/2,370 76 ceskéBudějovice'te|:386720111'fax:386359084
e-podate,.a: posla@kiaj lihocesky.cz, vý1/1/wkraj-jihocesky.cz

)rd.hd)29

BankovníVýpls

B.

výpis z účtuvedený u ČsoB as. č, 2013/12 za abdobí ad 1122013
31'12,2013, sp]étka úvěru ve vÝšj43 478'20 Kč

zJ|ŠTĚNíz KoNEČNEHo PŘEzKoUNIÁNi

Přr přezkoumánÍ hospodaření obce Ratibořské Ha|y za rck 2013

nebyly zjištěny chyby a nedostat?y uvedené v ustanovení sío odsÍ 3 písm' b) apísm.c) zákona
č' 420/2004 sb', v čIenění dle předmětu přezkoumání (s 2 odst. 1, 2 zákona č' 420/2004 sb')'
s 2 odst. 1 písm. a) plnění přÍmůa výdajú íozpočtuvčetně peněžních opeřací, týkajícíchse řozpočtových
prostředkú
s 2 odst.

í písm. b) finančníoperace,

týkajícíse tvořby a pouŽití peněžních Íondú

odst. ,í písm' c) nák|ady a výnosy podnikate|ské činnosti územníhocelku
obec neúctuje o podnikateIské cinnosti.

Š2

,í
s 2 odst. písm. d) peněžníoperace, týkajícíse sdruŽených prostředkú vynak|ádaných na základě sm|ouvy

mezi dvěma a vícéúzemnímice|ky, anebo na zák|adě sm|ouvy
osobami
obec v Íoce 2013 neúčtovala o sdružených p|ostředcích'
s

2

s jinými práVnickými nebo Íyzickými

odst. 1 pism. e) finančníoperace, týkajícíse cizich zdrojú ve smysIu plávnich předpisů o účetnictví

s 2 odst.

í písm. f) hospodaření a nak|ádání

s píostředky poskylnutými z Národniho Íondu asda|šimi
přostředky zé zahÍaničíposkytnutými na zák|adě mezinářodních sm|uv

s 2 odst. 1 písm. g) vyÚčtováni
k rozpočtůmobci,

a vypořádání finančníchvztahú ke státnÍmu lozpočtu, k rozpočtúm krajŮ'
kjiným rozpočtúm' ke státním fondúm a k da|ším osobám

s 2 odst. 2 pÍsm. a) nak|ádání a hospodařénis majétkem ve v|astnictví územnÍho ce|ku
s 2 odst. 2 písm' b) nak|ádání a hospodaření s majetkem státu, s nímžhospodaři uzemni ce|ek

obec nehospodaří s majetkem statu'

s 2 odst.2

a uskutečňování veřejných zakázek,
přezkoumaných orgánem doh|edu pod|é zv|áštniho právního předpisu
písm. c) zadávání

s

výjimkou úkonůa postupú

s 2 odst. 2 písm. d) stav poh|édávek a závazkú a nak|ádání s nimi
s 2 odst. 2 pism' é) íučenízazávazky Íyzických a přávnických osob
obec neručÍ2a závazky fyzických a Návnických osob.
s 2 odst. 2 písm' Í) zastavování movitých a nemovitých Věcí ve prospěch třetích osoo
obec nemá zastaven majetek ve pÍospěch třetÍch osob.
s 2 odst. 2 písm. g) zřizovaní věcných břemen k majetku územníhoce|ku

obec

v

Íoce 2013 neuzavírala smlouvu o zřízeni věcného břemene.

U

zi.nnjho sladion! 1952/2, 37o 76 ČeskéBudě.jovice. teJ':386 72o 111' íax]386 359o84
e-podatelna: posta@kraj,jihocesky.cz, www.kraj jiho.esky.cz
. ld.|á b l9

starosta obce proh aŠuieŽe V konÍo ovaném období obec
nehospodařiIa s majetkem státu;
neručila svým majetker.l za záýazky Íyzckých a pláVnických osob;
nezastavi|a Í!oVlý a nemoviý majetek;
neuzavře|a sm|ouvy týkajícíse převodu nemovitého rna]etku' to Znamená sm|ouVu o koupi. sTněnnou srn|ouVu

darovac] smlolrvu, sm|ouvu o bezÚp atném převodu nebo sm|o!Vu o VýpŮjčce;
neuzavře|a sm ouVL] o přjetí nebo poskytnuti úVěru nebo pŮjČky sm|ouvu
záVazku, sm oUV! o př]stoupení k záVazku a sm|ouVU o sdruŽení
nekoupi|a ani neproda|a cenné papíry' obIgace;

neuskutečniIa ma]etkoVé Vk ady;
zadáva|a poÚze ýeřqr'é zakázky ma|ého rozsah u

(s

Dředoisů)'

12 odst' 3 záko|a

o převzetí d|uhll nebo

č 137l2aa6

ručite|ského

sb . Ve zněn í pozděiŠich

ByIy zjištěny chyby a nedostatky, kteft nemajÍ závažnost nedostatků uveclenÝch v s 10 odst. 3 zákona
č' 420/2004 sb. pod písmene c), které jsou uvedeny dáIe v členěni dle předmětu přezkoumáni (s2
odst' 1, 2 zákona č.420/2004 sb.).
s 2 odst. 2 písm. h) účetnictvívedené územním ceIkem
Skutečnéstavy maietku a záVazků územnÍho ce ku nebv|V z išiěnv
Kantrolou inventurnÍho saupjsu účtu021 stavby k 31' 12' 2013 na stavby vedené na Lv obce by|a zjĚtěno
Že obec nevede v účetnÍevidenci stavby vedené na Lv hez čp/ce na parc, č' st 55/2' 238, 275 a 284 v kú

skutečnéstavv rnaietku a záVazků územního ce ku nebv|V z išiěnV
Óástky uvédenéV inventurnirn soupisu k účtúmoB1 . opráVky ke stavbám a o82 opráVky k samostatným
movtým a solbo|Ům movitých Věcl k 31'12 2013 nebyy dooŽeny
Zákonč 563/1991 sb,, o Účetnictví, Ve zněnípozdějšlch předpisů s30odst 1a4. s30odst' 1a4

c, zÁVĚR
' PLNĚNl oPATŘENi K oDSTRANĚNi NEDoSTATKŮ ZJ|ŠTĚNÝcH
a) přl přezkoumání hospodařeníobce za předchozí roky

BvIv ziištěnv následuiícÍ závažnéchvbv a neclostatkv.

s 2 odst. 1 písm' a) p|nění příjmúa výdajú rozpočtu včetně peněžních operací, týkajícíchse rozpočtových
Drostředkú
zákonč 250/2000 sb. o rozpočtových pravdléch územníchÍozpočtů'Vezněnl pozdě]Šíchpředpisú, s 16odst,4
NebVla so|něna oovinnos1 trskutečnit rozoočtové opatřeni V ořípadě zrněn ve finanČnlch vztazích k iinému rozoočtu
nebo V příoadě. Že hroz]|o nebezpéčíVznik!rozooČtového schodku
Kontro|ou Výkazu Fin 2 12M k 31 12 2012 by|o 4 šté|o' že o bec neu p rav]|a rozpočtovýrn o paiře n ím po|ožku 4222
nvestčnl př]jaté transfery od krajÚ (rozpočet po změnách 130 000 Kč. Výsledek od počátku roku 1 533 700 Kč)'
NAPRAVENO (dne: 31.12.2013)
Kontro]ou \.ýkazu F|N 2'12|\,t k da|u 31'12'2a13 by]o z] štěno. Že obec prováni povnné změny rozpočtu
Nedostatek se v roce 2013 neopakoval.

U
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zákon č' 250/2000 sb . o rozpočtových pravid]ech územních rozpočtů.Ve zněnl pozdě]Šich přédpisů,s 4 odst' 5
Rozoočet bV| schvá|en iako schodkovÝ. schodek Však nebv|o možnéuhradlt ani finančnímiorostředkV z minu ých
|et an| náVratnými zdÍo i

3 2012 schvá||o schodkový |ozpočet na rok 2012 (schodek Vé Výšl 6'516'000 Kó) D|e
usnesenÍ zastupite stva bude schodek rozpočtu kryi přebytkém hospodařeni z rninu|ých ]et Ve schváenérn
rozpočtu V částifinancováníje zahrnuté čerpání prostředků z minu|ých et(po]oŽka8115'2'463'07481 Kč)' příjem
prostředkŮ z dlouhodobého úVěrU (po oŽka 8123 . 5.000'000 Kč) a sp|átky úVěru (po|oŽce 8124 947 a)a Kq'
prestoŽe sm]ouva o úVěru neby a V době schva oVáni rozpoč|u podepsána
Zastupite|stvo obce dne 15

NAPRAVENO (dne: 3.12.201 3)
Rozpočef na rok 2013 by schvá|en dne 6' 12, 2012' Prijmy ýe ýýši 10 100 tis' KČ' Výdaje Ve Výši 11 578 t s KČ'
fnancování napo| 8115částka2mi| Kčapo] 8124 Ve Výši 522 tis' Kč financováníje kryto finančnlmr prostředky
na BÚ obce a podepsanou srn|ouvou o úVěru ze úe 28 6.2a12
b)

př dí|čímprezkournání hospodaření obce

BvIv ziištěnv následuiici méně závažnéchvbv a nedostatkv'

s 2 odst. 1 písm. a) p|nění příjmúa Výdajú řozpočtu včetně peněžních operací, týkajícíchse rozpočtových
prostředkú
zákon Č' 250/2000

3a5

sb

o rozpočtových pravid ech územních rozpoÓtů' VeŽnění pozdějšÍch předp sů. s 17odst'2,

ZáVěreónÝ Účet neobsahovaI stanovené ná|ežitostl.
součástízáVěÍečnéhoúčtUobce za rok 2012 neby|o VyúčtováníVšech finančníchvztahů k ]nýrn rozpočtům
a k hospodaření da šíchosob'
NAPRAVENO (dne: 31.3.2014)

I"4ateriálzávěrečnéha účtuobce za rak 2012 bv|doDlněn

lI PŘ| PŘEZKoUNr]ÁNí HosPoDAŘENí zA RoK 2013
Byly zjištéhychyby a nedostatky, kteÍénemají závažnost nedostatků uvedených pod písm. c).
[š 10 odst. 3 písm' b) zákona č' 420/2004 sb.]
l

I NEBYLAZJ|ŠTĚNAR|Z|KADLE 5 1ooDsT'4 PÍsM'A)ZÁKoNAÓ 420l2oo4sb

|V, PoDíL PoHLEDÁVEK
VA-I-I KU NA CTI (OVE[/,I

A zl\vAzKU NA RoZPoČTU ÚZE]MNíHo oELKU APoDÍL ZASTAVENÉHo

IV1AJL

IKL

JTFI\,4N Ho

a) podí| poh edáVek na rozpočtu Úzernního

CEL\J

ce|ku
ku

b) podl|záVazkú na rozpočtu Územního ce
c) podl zastaveného majetku na ce]kovém ma]etku územníhoce

Rat boiské Hory, dne

.

U Zim

o,32.Á

ku

6.38 %
o%

3] biezna2014

n
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Jitka Mauřerová

'

a,,

.

:,,:!,

kantra]ar pavě ře ný řízením piezkoumání

Hana Klčková
podpis

Taio ŽpráVa o Výsedku přeŽkoumání je náVrhem zpráVy o Výsedku přezkoumánÍ hospodaření který obsahuje
iVýs|edky konečnéhodí|číhopřezkournáni' Konečnýrn zněním zpráVy se s1áVá okarnžikem marného up]ynutí hŮty
stanovené V s 6 odst' 3 pisrn' |) záko|a č' 42al2004 sb'' k možnosti podání písemného stanoviska kontro orovi
pověřenému řÍzenírn přezkoumání na adresu uVedenou V zápatí'

s obsahem zpráVy z přezkoumánl hospodaření o počtu 9 stran by| seŽnámen dne 31'3'2014 a jeho ste]nop s
čis|o 2 obdržeI dne 31'3.2014'

Radek Lamboj
sÍarosÍa

Rozdě|ovnik:
Steinopis

Počet Výtlskú

Předáno

1x

Krajsky Úřád. Jiho.esl. y kÍaj

Prevzal
J tka [/IaL]relová
ko ntrolo r pově ře n ý říze

n

n Í

p ře

zko u m

á n

í

nápravě chyb a nedostatkú uvedených V této zpráVě o Výsledku přezkoumáni hospodaření a podat otom
pjsemnou informacl přisluŠnémupřézkoumáVajícímuorgánu, tj' Krajský úřad - JihoČeskéhokraie Ekonomický
odbor odděení prezklm! a rnetod ky hospodaření obcl' a to ne]pozděj do 15 dnu po pro]ednání této zpÍáVy
spo|Ll se záVěrečným účtemV orgánech územníhoce]ku'
k

Územní ce|ek]e dá|e ve smys|u ustanovení s 13 odst 2 zákona Ó 42u2ao4 sb,, povnen V inÍoímacíchpode
ustanovenís 13 odst' 1 pisrn b) téhoŽ zákona uvést hůtu. Ve které podá přis]uŠnémupřezkoumáVa]lcÍmu orgánu
pÍsemnou zpráVu o plnění přijatých opatření a V této |hŮtě přísluŠnémupřezkoumáVajÍcímu orgánu uvedenou
zp|áv] zas a|'

Za nesp|nění těchto povnnosií |ze u|oŽit územnlm! cek! d|e ustanovení s l4 písm' í). g). h)
č,, 42al2a04 sb pořádkové pokuty aŽ do Výše 50 000 Kč V jednom případě

lJ Zimniho sladionu 1952/2. 37o 76 ČeskéBuděiovice Íe|.i386 72o 111, fax:386 359 o84
e podaleInaI posia@kíaj jihocesky'cz, \a,vý'v'křaj'j;hocesky-cz
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