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obec Skalička

zÁvĚREcNÝ ÚčET ARoK zaffi
(vKě)

setarelý ke dni í0.05.2012

Úca1e o organizaci
identifikačn| čislo
název
ulice' é'p.
obec
PSC' pošta

Kontaktní údaje
telefon
fax
e-mail
\AM/Wstránky

Doplňujíci Údaje organizace

00:l65.lil2
obec ska|ička

ska|iěka
668 03

ilg4'2/1u

obec.ekalicka@poct cz

*bs*t.l eávěreČného Ůčtti

|. PlrĚnÍ rozpočfu ffimů
||. P|něn| rozpočtu výdaiů
|||. Finanorráni (zapojeni v|asÚrlďr úspoÍ a cizich zdroiů)

|V. Stavy a obraty na bankovniďt účtech
V. PeŇŽni fondy. infurmativně
Vl. Majetek
Vl|' Výčtováni finančn|ďr udahů k rozpoúům krajů' obcí' DSo a vnitřnl převody

Vt||. Vyúčtování'finan&ríďr rráahů ke stáÍrímu rozpočtu, státním fondům a Nárcdnímu Íondu

|X. Zpráva o výsledku přeakoumánl hospodařenÍ
X. Finančni hogpodařen| zílzenýďt pÉvnickýďt osob a hospodařeni s jejiďt maptkem

X|' Ostatn| doplňui|cí údaje

1O.06.m12 16h11mt * zpffi|lát|o w,g|, UcFoGoRD,ooqpol. s r. o. snana 1 l7



Llřlrffi.:D&lY xcRcBzuc / zuc (2ú1 nfi / 01 01 2o1 1)

Text

Daňové příimy
Nďaňové příjmy
Kapitá|ovó pÍíimy
Plijaté transbry
Plllry celtem

*,Náte,,ý,v@

825 800,00
128 800,00

60 600,00
í oí5 200'00

RúŇpozn,ě,úch

929 100,00
154 400,00

359 600,00
í .l43 í00'00

SkuÍe&oý

920297,CIs
141703,77

359 648,00

í,l2t 6.18'82

Deťc,Ih,Í wis W ďo druMvep ffidér,l rczŇoÉ slddby

1 1 11 Daň z p|íi.frz.osob ze záv.činnosti a fun'poŽ.
1,|12 Daň z přÍjmu fyz.oaob ze samost. výděl.činnosti
11 13 Daň z pÍtjmů fyzickýď osob z kapitál.výnosů
111 Daně z příjmú fyzických osob

wtvilď'ýÍezjpod€Í

144 ff)0,00
7 000,00

12 000,m
163 000,00

ruzŇt'p'Jnění,oh

145 900,00
7 000,00

15 000,00
167 900,00

St'rteemď

162402,87
6 629,05

152N,62
18Á232,54

1121 Daň z pfíjmů pÉvnických osob
112 Daně z pÍiimů právniďýďt osob

155 000,00
155 000.00

155 0(n.00
í55 000'00

157 75í'98
157 751,98

íí l}anězpň|mů,zbkuakapitá|ovýchvýnoců . .. 318fr)0,00 322900,00 3419&4'52

1211 Daň z pfidanó hodnoty 310 000'00 408400'00 376 732'00
121 obecné daně zezbďla s|užeb v fuzemsku 3í0 000'00 408 400,00 376 732,00

122a3 Zvl'daně a popl. ze zboŽl a ďuŽeb v tuzemsku
12 Daně azboŽla s|užeb vtrzerm|u 310 0(X),00 408 400,00 376732,04

í339 ostatn| pop|atky a odv. v ob|. Ž.v. prost.
133 Poplaťty a odvody v ob|asti ŽivoÚtího prostředí

70 m0,00
70 000,00

70 m0,00
70 000,00

69 500,00
69 500.00

134.1 Poplatek ze psů
í343 Pop|atek za uŽÍvání veřeiného prosÍansM
,|u MÍstní pophd<y z vybranýďt činnostl a s|uŽeb

2 800,00
50 000.00
52 800,00

2 800,m
50 000,00
52 800,00

3150,00
/tB 000,00
51 1s0,00

í3 Daněapoplatryz ěinnoeúaďubb 122 800,00
75 000,00
75 000,00

122 800,00
75 000,00
75 000,00

120 650,00

1511 Daň z nemovitosti
151 Daně z majetku

80 930,53
80 930.53

í5 taieůtové daně 75 000,00 75 000,00 80 930,53

Daňovó pň|my (goučetza s|du í) 825 800,00 929 100,00 920297,45

2111 Příimy z poskytovánÍ s|uŽeb a výrobků
2,|1 Příimy z v|astní činnosti

20 000,00
20 000,00

20 000,00
20 000,00

20 811,m
20 8í 1'00

2131 Příjmy z pronájmu pozemků
2132 Př|jmy z pronájmu ogt.nemov. a jejich částí
213 Pňimy z ptonájmu majetku

't04 000,00
104 000,00

5 5m,00
104 000,00
109 500,00

3 400,00
89 938,@
93 338,00

2141 Příjmy z úroků {část) 800,00
800.00

800,00
800,00

724,27
724,27Výnosy z finančn|ho majeí<u

21 Př{my z vl.ěinn.a přebolls p|li.v:L 124 800,00

4 000,00
4 000,00

130 300,00
I9m,00

14 200,00
24 100,00

114 873,27

2324
2329
232

Plijaté nekapitálovó přl+ěky a náhrady

ostatní nedaňové přtjmy jinde nezaíazerlé
oslatní nedaňové přÍimy

9 893,00
16 937,50
26 830,50

Př|!my z prod.netapm|á oÚtnodaňotíó pií|my 4 000,00 24100,00 26 830,50

t&daňovó přÚnry poučet za tňdu 2| 128 800,00 1544m,00 141703.77

VlastnÍ pn'my (třída 1+2+3| 9!4 600,00 í 083 50oi00 í 062ul082

4111
4112
411

Neinv.pfii.transf.z všeob.pokl.spráw stÍozp.
l.|einv.přij'tra'ze SR v rárnci souhm.dot'váahu
Nďnv. pfij'transf . od veř. rozp. útstředni úrovně

500,00
60100,00
60 600,00

500,00
60100,00
60 600,00

548,00
60100,00
60 648,00

41 Nglnvtct!ĎnI t]aluúďy

4222
422

|nrreeti&r| přijaté transfury od kra!ů
lnvest.pfij.tra.od veř.rozp.územnl úrovně

60 600,00 60ď)0,00
299 000,00
299 000,00

60 648.00
299 000,00
299 000,00

|nvosi|čnÍ přiiató 299 000,00
359 600,00

299 000,00

PÍli# tnneÍery {souěetza ffidu 4) 60 600,00 359 648,00

Příimy celkem (třídy 1+2+3+4| í 0í5200'00 1 1210í'i.,82

08.05.n12 15111rn37s Zpftcpvú,,osyďenffi UcF@GoRD,ooqpd. s r' o.
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L'cpncp;RNY xcRcBzuc / zuc (2001201 1 / 01 01201 1)

T@ď

BilŽné výdaie
Kapitá|ové výdaje
Výdaje ce|lem

h,atlní vfi,is Ňž* db dn,hottélto tt&n, rcqofulé dtlúy

5011 P|aý zamóstnanď v pracowtÍm poměru

5019 Ostar|l platy

501 Platy

u,válqýruŇ

915 200,00
1000m,00

í 0í5 200'00

wvéW,uŇ

88 ffn,00
5 000,00

93 000,00

fupHpoz,r,Mch

965 200,00
53í 800'00

í 'l97 000'00

Rozpčp/poznér.táctt

93 900,00
5 000,00

98 900,00

sk.rťeďloď

834703,47
531 692,00

í 36E 395'7

SlrrrlbdnosÍ

93 900,00
3 158,00

97 058,00

5023 odměny č|enů zastupitelstev obcl a krajů
502 ostatnl p|atbyza provedsnou práci

120 000,00
120 000,00

120 500,00
í20 500'00

120 480,00
120 480,00

5031
5032
503

Pov'poj.na soc.zab.a pnsp.na st.pol'zaměstnan.
Povinné pojistné na veňejné zdravoÚtí pojištěnl
Povinné polistné p|aené zaměstnavatélem

21000,00
í9 000'00
40 000,m

24 500,m
19 300,00
43 800,00

23 484,00
19 296,00
42 780,00

Wd.ir na platy,ostplelbya prcv.pra poiist 253 000,00 263 200,00 260 3í8'00

5136 Knihy, uěební pomůďy a tiEk

5í37 Drobný hmotný d|ouhodobý majetak

5139 Nákupmabriálu jinde nelařazsný
513 Nákup materiá|u

13 000,00
30 000,00
50 000,00
93 000,00

13 000,00
35 500,00
63 500,00

112 (X)0,00

7195,00
6 819,00

51 082,40
65 096,40

5153 Plyn
5154 Eb|tÚi*áanergb
5156 Pohonné hmoty a maziva
515 Nákup vody' pa|iv a energie

I000,00
59 000,00
5 500,00

72 500,00

21 000,00
/t4 800,00
6 900,00

7270ÍJ.,W

20 4E2,O1
34rco,m
5 572,00

60 784,01

5161 S|uŽbypošt
5162 Služby b|ekornunikaď a radiokomunikad

5í63 S|užby peněŽních úsůavů
5166 Konzuttační, poradenské a právnl s|uŽby

4 000,00
27 m0,00
11200,00
2 000,00
2 000,m

257 300,00
303 500,00

4 9{n,00
47 900,00
11200,(p
2 000,00
2 000,00

186 000,00
254 000,00

4317,W
38187,60
't0 357,00
1 800,00
1 320,00

175797,40

231779,04

5167
516€
516

S|uŽby Ško|enÍ a vzdělávání

Nákup ostahích s|uŽeb
Nákup sluŽeb

517,| opravy a udrŽování
5172 PrognamovévybavanÍ
5173 Csstovné(tuzemskéizahraniční)
5í75 Pohoštěnl
517 ostatn| nákupy

167 000,00

500,00
1 500,00

169 000,00

193 300,00
6 700,00

800,00
1 500,00

202 300,00

149 2í8'00
6 660,00

708,00
644,00

157 230,00

5193 fdaje na dopravnÍ územní obs|uŽnost
5194 Věcnédary
519 Výdajesouv.snďnv.nák',přÍsp.,náhr.avěc.dary

5't00,00
2 m0,00
7100,q)

5 í00'00
2 000,00
7100,00

5100,00
1333,00
6 /{33,00

t{einvolúěnÍ nákupy a rouvisei|c| &r5100.00 6481(x),00 521322,41

522 Neinv'transf.občanskýmsdruŽoním
5229 ost'neinv'transí.nezisk. apodob'organizacím
522 Neinv'transÍ'neziskovýmapodobnýmorganizaclm

5 500,00
5 5m,00

1000,00
5 5@,00
6 500,00

1000,00
5 019,60
6 0í9'60

podn.eub|a nez|sk.organlzacÍm 5 500,00
3m,00

6 400,@

6 700,00

6 500,00 6 019,50

532í
5329
532

Nďnvesfiční transfery obdm

ostneinv.transf'rreř.rozpočíům územní úrovně
Neinv.transfery veř.rozpďům územní úrovně

24 900,00
í6 600'00
41 500,00

24824,#
16 426,00
41250,6

5362
5366
536

Plaby danÍ a poplatků státnímu rozpočfoi
Výdaie z fin'vyp.min'|at mezikrajem a obcemi
ost.nďnv'transbry jiným vebjným rozpočtům

500,00
4400,m
49m,00

1 500,00
4 400,00
5 900,00

1488,00
4 305,00
5 793,00

a nÓkbt{ da|ší p|atty rczp. 11600,00
915 200,00

47 400,00 47 043,46

BÓžnó Yýde|e (ťída 5) 965 200,00 834 703.47

6119
611

ostatnÍ nákup d|ouhďobého nEhmohého majetku

PořízenÍ dloudodobého nehmohého m{etku

í00 000'00
100 000,00

198 000,00
198 000.00

198 0m,00
198 000,00

08.05.2012 151t15n37s zpn@vá|,o syďenďn UcRo eoRDICíispď. s r. o. úana3/7



Lř€n@;DAN xc'RcBzuc / z.,c (2Íxn n1, / 01o,n1 1)
o6fs/tlnl vffi @k db dtl.M,Io tI,&1| roť{,oť/ol,é gdaúy

6121 Budovy, halya stavby
6'|2 Pořízenl d|ouhodobého hmohého maptku

ffi,véúqÍý@ Rúpút'ozn,ěnech

317 700,00
317 700,00

Skufe&od

317 618,(x)
317 618,00

0í |nvgct|ěnl nákupy a cowb{b| vý'il.ie 100 000.00 515 700,00 515 6í8'00
6349 ostinv.banď.vebiným rozpočhlm územnt Úr.
634 lnv.Úanď.v9ř.Íozpoč'ÚmÚzemníÚrovně

15100,00
16100.00

16 074,00
16 074,00

63 |nvestiěnÍ Úrnrlery 16 í00'00 16 074,00

kp|tá|ot'ó výds|e (součzr frdu 6} 100m0.00 531800,00 531692,00

VýdaJe ce|kem (třída 5+6; í 0í5 200;00 í .|g7 000'00 r 366 395,47

$a|do pří|mů a výdaJů (PfiJmy-výdaie} 53 900,00. ó5 253'35

08.06.n12 15Mrm37s zptaplvátlosy.sídnan {lcRocoRDlooqpď. s .. o. úana 4/7



Lřo'tloc; N,lY xcreBzuc / zuc (20t1 2o1 1 / o1o1 m1 1 )

|l|. FINANCOVÁNí (zapoiení v|astních úspor a cizích zdroiů)
Názg,v pobžtey *lwábw|oŽppďplt R@,poěáÁpailí,énách s,í,{€čí!osÚ

Krá$<odobé ffnancování z ttzemeka
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účteď(+/-) 53 900,00 55 253.35-

F|t{AxcovÁnl Fouěet za sÍdu E) 53 900,00 55 253,35.

lV. STAVY A oBRATY NA BANKoVNíGH ÚČreon
NfuIbankdntnúa!

Zák|adní běŽný účet
Vk|adový výdajový účet
BěŽné účty peněžních Íondů
BěŽné účty oelkem
BankovnÍ úáy k |imitům oS
Příimový úěet

p€dáffitt$řÉttk1- 1,

177 543,14
x

't77 il3,14

aá4žt

55 253,35

s5 253,35

2327%,49

2327%,49

s5 253,35-

55 253,35-

X

Konú,ý#y k31.12. z/ííttEsÍálu benkavnldl
úaú

x
X

Tqt

Počábční zůstatek
PřÍjmy ce|kem
Výdaje ce|kem
Obrat
Konečný zůstatek (rozdí| rozpoětu)
Změna stravu
Financování. třída 8

#tválaýrcz@ R@poápoz,rÉnád, SkuÍpá,oď

t,lá?pv,Í'€iffivé/'o(ffi, Púteč/|'l ďav k 1'1. Otuat Ko',ú,ý&v

D|ouhodobý nehmo&ý maiďek
Drobný d|ouhodobý nehmotný majetek
ostatní dlouhďobý nehmotný majetek

26 670,00
185 460,00 42 540.00

26 670.00
228 000,00

Dlouhodobý hmofuý majeEk odpisovaný
Stavby
Samostatné movité věci a soubory moviýďt věcí

10 423941,40
45 480,00

387 304,40

244392,00

6 819,00

10 668 333.40
/t5 480,00

394',123,40Drobný d|ouhodobý hmotný majetek

D|ouhodobý hmotný majetek rcodpisovarý
Pozemkv 479 580,00 479 580.00

oprávlqy k d|ouhodobému nehmofo|ému maied<u
oprávky k drobnému d|ouhodobému nehmohému majetku
oprávky k ostatnímu d|ouhodobému nehmotnému majetku

26 670,00-
3176,00-

26 670,00-
3176,00-

oprávky k d|ouhodobému hmotrrému maletku
oprávky ke Etavbám
oprávky k samosúatným movitým věcem a souborům moviých věcí

387 304.40-

4 003 391,00-
2 839,00-
6 819,00-

4 003 391,00-
2 839,00-

394 123,40-opráW k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

opravrÉ po|ožky k poh|edávkám
ooravné ooloŽkv k odběrate|ům 4 067,00- 4 067,00-

AHŮ K DSO A
tuWk Tat
4222 lnwstiční přiiaté transfery od krajů
532,| Neinvestiční transíery obcím
5329 ostratní neinvestiční transfery veřeiným roz9očtům ÚzEmní

úrovně

vrvábttýtvpe

300,00
6 400,00

fuŇpozrlWh

299 000,00
24 900,00
16 600,00

s,(.liačnos
299 000,00
24 824,46
16 426,00

08.05.2012 I5h15n 37s zqa@városydéI,Err, ucRloGoRo,@qpo,- s r. o. úana 5/7



Lic€'tr,:DaN xcRGBzUc / zuc (2ú, 2o1 1 / u u m1 1)

tularr(ó Tail
5360 Výdaie z finanďr|ho vypořádánÍ minu|ýďt bt m€ui kniem a

obemi

wqýrozpa
4 400,00

R@pdď.rou,,erláď,
4/CI0,00

16 100,00

Sfigúóónosí

4 305,00

16 074,005349 ostatní investičrrí transfury raebjným rczpočiúm územní
úrovné

.vzT
WJa ÍexÍ Wupr'(Přlittv) skuffiW*)

vw)M#upl.( st/.ltffi(Přlp||y)

98oo5 1|11 }leinvegtičnÍ pňiaÉ bangf.z r,toob'pok|.správy SR 5m'0o x

98oo5 5í39 Nák$materiá|ui.n. x 400'00
548,(X)

98005 Eí0í S|uŽbypos
980(E 5im3 W<lojeÍnan' wpoř. mín. |etmezi krai€ma obcami

x 200,00
x í il)0'il)

x 325,00
x 200,(D
x í 0íí'fi)

98|,|E SčftánÍ ||r|u 500'00 í 890'Q 4q00 l !!6'00

98íE7 5366 wdaírfrnan. vypoř. mh. ldmeŽi krajgna obemi 3 200,{x} 3 149,00

98í87 volbvdo

vE' ptilď,ae 1

3

vE" plÍlohaě.2

08.06.201215t,1aŇ7s zp,w||á,|osyďÉ,twt, UcfibGoRo'oospoí. s r. o. ú.a,,a 6/7



Lkpltn*,:DUV xcRGBzUc / zuc (2Ú1 2o1 1 / 01 01 2o1 1 )

ío-

*

\

*

.Ý,

S|morp Kfuoá \f4 L\cŽ

ál ,

fraeitko účetni jednotky

Osoba odpověclná aa účetni*tví

Podpisovýzáznam oooby
odpovědnéza spávnost
údajů

Osoba odpovědná z* rozpočet

Podpísovýzáznam oeoby
odpovědnÓza správnost
údajů

$tatutární aástupce

Podpisorýzáznam
stďJtámítp áďupce

Slmona Kotaswá

z/

O8.06.P12 r6h1enir7s zrl.erprvap svsffilen UcreGom,o@qpd' s Í. o. úana7/7



obec Skalička
ska|ičb 10' 6ó6 03 Tišnov 3

Tel.549 424 l8T
tČo oo:osllz

Email: oboc.skalicka@post cz

zÁvĚnnČN'ý Účnr ZA RoK 2011
oBCE sKALIčxa

Na základě záů<ona é.25012000 sb. o ro4očtoých pravidlech územních
rozpočtů zveřejňuje obec Skalička náwh na ávěreěný úěet obce za rok 2o1|.

zÁvĚnnčxÝ ÚČnr obsďruje:

l) plnění příjmů a vydajů ze kalendářní rok: t5rto údaje obsďruje
sestava Výlraz pro hodnocení plnění rozpočtu uemních
samospróvních celků a dobrovol,ych svazků abcí.

2) hospodďení s majetkem, zpráva obsďruje: rozvahu, záryis
z inventari arrle, inventari zační zápisy

3) vyučtování finančních prosředků ke státnímu rozpočtu, stáfirímu
fondu a rozpočtům krajů: ťrnanční vypořádaní dotací a
náxrctných finančních výpomocí poslrytnutych obcím
prosfiednictvím kraje, finanční vypořádání dotací přijaých
obcemi a DSo zrozpočtu JMK

4\ zptáva o výsledku přezkoumfuií hospodďení obcí'za rok 2011

S celým a podrobným obsďrem závěrečného účtu je mofué se
sezrámit vdobě urbonictr hodin na oÚ Skalička.



obec Skalička
skaličks ru óó6 03 Tišnov 3

Tel. 549 424 187
tČo ooEasqzz

Email: obec.skalicka@post.cz

zÁvĚnučNÝ Účnr ogcn sKAI,IČKA za nor zort

Hospodďení obce Skalička se v roce 2a1l řídilo Vyrovnaným
rozpočtem.
V pruběhu roku byly schváleny 4 rozpočtová opatření.

Skutečné příjmy činily : 1 421648'82 Kč.
Výdaje činily: I 366 395,47 Kě

RozPočTovÉ PŘÍJMY

daňové pffjmy: 825 800,- 929 |00,.
nedariové příjmy. 128 800'- 154 400,-
přijaté dotace: 60 600,- 359 600'.

9?0 297,05
141703,77
359 648,-

99,05
91,78
100,01

CELKE,M: 1 015 2fi).- 1 443 100.. 1 421 ó48.82 98.51

text schv.rozpoěet rozp.změnv skutečnost 7op|nění

béžrté ýdaje: 91'5 ?00,-
kapital.výdaje 100 000'-

965 200,- 834 703,47 86,48
531 800,- 531 692,- 99,98

CELKEM: 1 015 200.- 1 497 000i- I 366 395.47 9128



obec Skalička nepřijala v roce 20t 1 ž:ádný úvěr ani půjčkuo nemá
ďízenou žádnou příspěvkovou organizace, ani nevykonává
hospodářskou činnost.
Součástí závěrečného účtu obce zarokz0ll- je zptáxa auditora.
Úoa3e o plnění rozpočtu příjmů, vydajů a dalších finančních operacích
v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nďtlédnutí na
obecním uřadě.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

lc í IC|L)

Schváleno dne:
{) /-

t/
4]d"'{

W,-



Krajský úřad Jihomoravského kraje
odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí
Žerotínovo nám.3/5
601 82 Brno

SpZn.: S - JMK 5553312011 OKP
Č.3.: nn< 55533120||

zPRÁva
o výsledku přezkoumání

obce SKALIčKA,

hospodaření za rak 2011

okres Brno-venkov

Zprávao výsledku přezkoumání hospodďení byla vypracovánana zil<|adě Zípisu z dílěího

přezkoumání hospodaření, které proběhlo dne 19. prosince 20l l a na základě výsledku

konečného přézkoumání hospodaření, kter.é se uskutečnilo dne |7, dubna 20|2,

Přezkoumání hospodaření proběhlo na základě žádosti a v souladu se zákonem č'. 420|2004

Sb., o přezkoumávání hospodďení územních samosprávných celků a dobrovolných svazků

obcí (dále jen zákon o přezkoumávrírrí hospodďení).

Místo provedení přezkoumání: obecní úřad Skalička
Skalička |0,666 03 Tišnov

Přezkoumání vykonal:
Kontroloi pověřený íízenímpřezkoumání: Ladislav Kabď

Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu $ 5 zákona o přezkoumávaní hospodďení

vydala JUDr. Dagmar Dorovská - pověřena zastupováním vedoucího odboru kontro|ního

a právního Krajského úřadu Jihomoravského lrraje.

Dobromila Holemá . starostka

Simona Kotasová . účetní
Při přezkoumání byly přítomny:



/

/

Předmět ořezkoumání:

Předmětem přezkoumríní hospodaření jsou údaje uvedené v $ 2 odst. I a 2 zákona
o přezkoumávríní hospodďení. V souladu s $ 6 odst. 3 písm' b) zilkona o přezkoumávríní
hospodďeni je pÍezkoumrání hospodďení prováděno výběrovým způsobem s ohledem
na významnost jednotliých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.
Při posuzovríní jednotlivých právních úkonů se vychazí ze znéní právních předpisů platných
ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

A. VÝsledek nřezkoumání

I. Při přezkoumání hospodaření byty zjištěny chyby a nedostatlcy uvedené
v ustanovení $ l0 odst.3 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření.

Přehledzj ištěnýchchybanedostatkůvčleněl iídleustanovení$2odst.  la2zákona
o přezkoumávání hospodďení:

€ 2,odst. 2 písm. a| nakládbní a hospodaření s maietkem ve vlastnictví územního celku
Na zasedrání zashrpitelstva dne 16. 6.20|l byla projednána nájemní smlouva . p.č. 238.
Zápis neobsahuje průběh a výsledek hlasování ani přijaťá usnesení. Ziryis neobsahuje

náíežitosti stanovené v $ 95 odst. 1 zákona ě. 128D0a0 sb., o obcích. obdobný

nedostatek.se vyskynrje i dalších aápisů např. ze dne 20. |.201|, 24. 2.2011', l0. 3.

20lt

dokladem č. 365 ze dne 30. 9. 201l zaúčtovala obec na účet 042

nedokončený dlouhodobý investiční majetek částku 100.000,- Kč. Podkladem k tomuto

účetnímu př-ípadu je přijatrá zá|ohová faktura na ěástku l00.000,- Kč ze dne 22. 6. 20||

evidovanďv knize došlých faktur pod ěíslem 57. Zaúčtovaní této častky není doloŽeno

obsahem jiných průkazných účetních zánnamů jak ukládá $ 33 a odst. b) zákona

č. 563/1991 sb., o účetnictví. Nebyto dodrženo ustanovení $ E odst. 4 zátkona

č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Účetním dokladem č. 508 ze dne 31. |2.201l by la na účet l94 - opravné poloŽky

ke krátkodobým pohledávkrím zúčtována črástka 4.067,- Kč. opnivněnost

zaúčtování a správnost výše této opravné položky nebyla prokánána. obec nedodržela

ustanovení E 
jsa odst í písm. b) zákona č. 563/1991 Sb., o úěetnictví , kdy obsah

úěetního zántunu 
-usi 

bý prokázián obsahem jinrh účefirích zár:narrŇl Nebylo

dodrženo ustanovení $8 odst.4 zákona ě. 563/1991 Sb., o účetnictví.

-2-
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u. Při přezkoumání hospodaření byly zjištěny následující chyby a nedostatky, které

o"-u;i závažnost ned.ostatků uvódlnýcn v ustanovení s 10 odst. 3 písm. c) zákona

o přezkoumávání hospodaření.

Přehledzjištěných chyb anedostatkůvčleněnídleustanovení $ 2 odst. 1 a2zákona

o přezkoumávání hospodaření:

L2 odst. 2 nísm. h\ úěetnictvívedené.uzerrrím pslkem 
- . x

. obec n"p,.on"@le přílohy č.. l Českého účetního standardu pro

některé vybrané účetní jednotky č. 708 - odepisování dlouhodobého majetku. např.

úprava veřejného prostráství záÍazenado tř. 5, dětské hřiště zařazeao do tř. 5. oba tyto

objekty patří do tř. ó. Došlo k porušení bodu 5. 2 ČÚs č. 70E - odepisování

dlouhodobého majetku

Při přezkaumání hospodaření za předcházející roky nebyly zjištětty chyby a nedostatky nebo

ýto nedostatlcy byly již naprcueny.

II. při předcházejícím dílčím přezkoumání

Při předchózejícím dílěím přezkoumání hospodaření byly zjištětty nasledující chyby

a nedostatlcY:

.Dofuademě.55zedne31.1.20I1bylazúčtovánpředpisnójemnéhou.e.u!,ši30.000,-Kč.
Tento předpis byt chybně nÍčtovin na účet dod - vynory z místních poplatků. obec

nedodržela obs|ahové.vymezení položky úěetní zavěrky vychózejí 1 ró*u dané položky.

jak uHádá $ Ia odst. I"vyhlášky č. 4Ió/200g Sb., kerou se provódějí něleterá ustanoyení

zálrona č. 563/Igil Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpiyů r|9 yělaeré vybrané

účetní i"n,iny. nopidem č, 448 ze dne. 1. 12. 2011 byta přeďpis nójemného

odůčtován z účtu 606. Naoraveno.

-Navrhrozpoětuobcebylzveřejněnnaúřednídescedne]0.3.2011,naelewronich!
úřední desce dne 16.3,20II. obec nedoložila zópis z iednlnly1twitelstva ze dne

24.3. 201I o_p,oi,a,aní a sc|pálení rozpoětu,b,9,o rok 2(jI1' obec nedodržela

ustanovení $ 84 odst. 2 písm, b) zákona e. ízanooo Sb', o obcích. obec předlofrIa zapis

ze zasedóní zastupitetstva konaného dne 24. 3. 2011 na kterém byl v bodě 2 schvólen

roryočet na rok 2011. Naoraveno.

. Na zasedání zastupitelstva dne 16. 6. 2011 byla projednána nájemní sýuva - p.č. 2j8'

Zápis ,"ot,i,ií pÁner, a ýstedek hlasiváií ani přijatá usnesení. Zápis neobsahuje

náležitosti stanovené v $ 95 oilst. ] zákana t. ízatzoo7 sb., o obcích. obdobrtý

nedostatek ,, ó,twi"i, i"dalších zópisů např. ze.dJt120. l.2011, 24. 2.201I, 10. 3. 201l

obec přijala íp,ír"oi k dodňovdií astoiovení $ 95 odsr 1 zúkona č. 128/200a Sb., o

obcích, ptnu"ííinito opa,ření bude předměteň kontroly při přezkumu hospodaření v

v roce 2012.

B. Plnění oDatření k odstranění nedostatků zi ištěnÝch

při přezkoumání hospodaření územního celku za předcházející rolry

a
-J-



C. Přezkoumané písemnost i

Při přezkoumání hospodďení byly přezkoumán1 písemnosti uvedené v zápise

zpÍedchánejícího dílčího přezkoumání hospodďení a dále zejménanásledující písemnosti:

. Rozpočtová opatření ě. 2, 3, 4/201 1

- Iwinturní s iupis účtu 0]8,0]g,07g,028,02I,08],031,23I, 3II,  194, 3I4, 331,

336, 342, 374, 403, 406,
- Inventarizační zpráva za rok 201 l ze dne 19. I. 201I

- Mzdové listy os. ě. ], 3, j5, 36, 37, 38, 39 za období říjen - prosinec 20I l
. Doklad ě. 365
- Úeto,1, rozvrh na rok 20I ]
. odpisouý plán
. . 

PIón itwentur na rok 20I I
- Směrnice k provádění irwentarizace majetku a zóvazlr.ů ze dne 20' ]0. 201I

D. Závér

I. Při přezkoumání hospodaření obce Skalička za rok 2011

bvtv z i ištěnv chvbv .a n.P4osÍst.k.Y.
oo"d*né v ustarroven.iTJóT6J nísrn. c) zríkona o přezkoumávání hospodďení. a to

Nedostatky, spočívající v ncúplnosti, nesprávnoati nebo n-eprůkaznosti ved'ení úř"etnictví. -:-a;;,;-žit"t 
ievedt úienictví ,pi,i,,ě, úplně, průkamě, srozumitelně, přehledně

a způsobem zaruěujícím trvalost l,ičetních záznamů. (neprůkamé)

Nedostatlry, spočívejícív porušení povinností nebo překrďení působnosti územního

"eiku 
stanovených zv}áštními právními předpisy

. Z6pis ze zasedání zastupitelsna obce neměI předepsané náležitosti. (překročení

působnosti)

- Územní celek nedoffiel základní postttpy účtování o odpisech, resp. opravkóch.

-4-
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II. Upozornění na případná rizika, která |ze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků,

která mohou míl negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:

- Při přezknumóní hospodaření za rok 2a11 nebyla zjištěna žádnó zavažnó rizilra, která

by mohla mít negattwtí dopad na hospodaření ttzemního celkuv budoucnosti.

III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

a) podíl pohledávek na rozpočfu územního celku . 0,77 yo

ul 
^pooir .závazkttnu,o,podtu 

územního celku ........ |,5| yo

.Ípoair zastaveného *ui"ttu na celkovém majetku územního celku .........,.0%

IY. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územrt|celek

- Zastupitelstva na své schůzi dne I0. 2.2011 v bodě j odsouhlasilo pravomoci starostky

.bez jejich uvedení nebo upřesnění. Pro neurčitost usnesení zastupitelstva nebylo

zcela naplněno ustanovlní s 84 odst. 4 a $l I02 zákona č, 128/2000 só''

o obcích, *a p,,nii úkon ňusí být uěiněn svobodně a vóžně, určitě a srozumitclně;

jinakje neplatný.
. [Jpozornujeme.na novelu zákona č. 25a/2000 Sb., o rozpočtouých pravidlech íaemních

rozpočtů, kerá byla prwedena zákonem č. 465/2011 Sb. s účinností od 30. 12. 20]I'

kerá nově v ustanoyení $ 17 odst. 6 stanoví, že územní samospróvný celek zveřejní

nánlrh svého zóvěreěného účtu včeně zprávy o u!,sledku přezkoumání hospodaření po

dobu nejméně 15 dnů přede dnem jeho rroiednnaní na zasedání zastupitelstva

územního ,,,o,p,a,",ná celku,o *ě ,,ir"d,í áesce a způsobem umožňujícím ůilk,vý

přístup, Na úieání desce může být rui,vrh zavěrečného úětu zveřejněn v užším rozsahu,

laeý obsahuje alespoň údaje o plnění příjnů .a ýdajů rozpočtu v.třídění podle

nejvyšších jednotek'druhového třídění ro,piaoua skiadby a závěr zprávy o ýsledktt

přezlaumóní hospodaření. Způsoiem,*izř,,ií,í- dálkouý přístup se neřejňuje úplné

znění návrhu zavěreěného účtu včetně celé zpiávy o ýstedku přeztroumóní hospodaření.

Skalička, dne 17. dubna 2012

Jména a podpisy kontrolorů zučastněných na konečnérn dílčím přezkoumiíní . za lkajslcý úřad

Jihomoravského kraje

Ladislav Kabeš %
kontrolor pověřený řízením přezkoumani

-5-

podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumáni


