
Závěrečný účet obce odřepsv za rok2oL4

( $ 1z zákona ě.25ol2oo0 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
platných předpisů )

IV závěrečném účtu obce jsou obsaženy údaje plněnírozpočtu přÚmů a výdajů v

členění podle rozpočtové skladby a o dalších finančních operacích.

Rozpočet na rok 201'4byl projednán a schválen zastupitelstvem obce odřepsy dne

t9.12.201'3 a v průběhu roku byl upraven pěti rozpočtovými opatřeními, schválenými
zastupitelstvem obce.

Údaje o plnění rozpočtu za rok2oL4

Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Plnění

Daňové přtjmy třída 1
Nedaňové přÚmy třída 2
Kapitálové přtjmy třída 3
Přijaté transfery třída 4
Příjmy celkem

Běžné výdaje třída 5
Kapitál.Výdaje třída 6
Výdaje

Financování třída 8

2 804 750,00
102 500,00

0
10 224 451,00
13 131 701,00

2125 832,00
74 L49 826,00
L6 275 658,00

3 143 957,00

3 557 124,51
143 061,18

26 000,00
7 275 731,,37

11 001 9L7,06

2 592 348,94
11899 568,12
t4 4919t7,06

3 490 000,00

3 557 170,35
142 890,04

26 000,00
L4 408 609,47
18 134 669,86

9 725 076,07
10 852 51,6,16

20577 592,23

z 442922,37

Rozpis dotací, které obec obdržela v roce 20].4

Dotace ze státního rozpočtu
Dotace volby
Úřad práce

položka 4L12
položka 411L
položka 4116

58 200,00
24 555,20
88 000,00



Rozpis výdajů

Paragraf

221,2 Silnice
2221- Dopravní obslužnost
2321 Svazek Cidlina splátky
23 10 Pitná voda
3319 Provoz knihovny
3399 Kultura
3419 Tělovýchovná činnost
3631 Veřejné osvětlení elektrika
3722 Sběr a odvoz komunál' odpadů
3745 Péče o veřejnou zeleň

4359 Činnost v oblasti soc. péče
5512 Požární ochrana

61L2 Zastupitelstva obcí
6115 Volby do zastupitelstva
6117 Volby do parlamentu EU

6171 Činnost místní správy
6310 Bankovní operace
6330 Převod peněz na ČNg
6399 Daň z nemovitosti za obec

Výdaje celkem

Schválený
rozpočet

150 000,00
48 150,00

585 307,00
13 551 519,00

0
9 000,00

20 000,00
72 000,00

530 647,00
33 000,00

10 000,00
20 000,00

340 000,00
0
0

896 409,00
23 6226,00

0
6 000,00

L6 275 658,00

Rozpočet
po změnách

0
60 990,00

725 3TO,OO

1_1 189 808,L2
9 865,00
5 588,00

20 000,00
424 238,00
351043,00

90 888,00

10 000,00
0

519 41L,00
12352,00
12203,20

933 922,00
tr3 948,74

0
12 350,00

L4 49L 9t7,06

Plnění

0
60 990,00

725 3rO,OO

10142756,16
9 865,00
5 588,00

20 000,00
424 238,00
35L 043,00

90 888,00

10 000,00
0

519 411,00
12352,00
12203,20

933 771,,43

tt3 948,34
7 r32818,1,0

12350,00

20 577 592,23

Zůstatky na bankovních účtech k3L.t2.2oL4
Komerční banka běžný účet
Komerční banka účet kanalizace a vodovod
Česká národní banka

Úvěrový účet kanalizace
ko nečný zůstate k k 37.12.2014
Úvěrový účet osvětlení
ko nečný zůstate k k 31'.tz.zoI4

1,212 825,96
953 907,81
363 527,r40

294 000,00

330 000,00



Majetek obce

Účet Název

018
019
02r
022
028
031
063

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
ostatní dlouhodobý nehm. Majetek
Stavby
Samostatné movité věci
Drobný d|ouhodobý hmotný majetek
Pozemky
Cenné papíry

Hodnota V Kč

60 497,70
262 235,00

24 978 906,56
47r036,67

1 029 060,69
1,537 054,40

687 000,00

lnventarizace majetku ke dni 3I'I2'2)I4 byla zahájena I.7'20I5 a ukončena
25.1..201.5.

Na úřední desce jsou zveřejněny údaje o hospodaření obce odřepsy za rok 2014.

Doklady jsou k dispoziciv kanceláři oÚ odřepsy.

Nedílnou součástí závěrečného účtu jsou tyto přílohy :

Zpráva z přezkoumání hospodaření obce odřepsy za rok 2014 krajským úřadem
Výkaz Fl N 2-I2 k 3I.12.2014
Rozvaha k31,.12.201.4
Výkaz zisků a ztrát k 3I'L2.20I4
Příloha k31'.t2.201'4

Vypracovala : Bauerová Lucie
účetní obce

Vladimír Netík - starosta obce

/7tL"rur " 
ď1'{ fl-e/l'

Stan L4rP :



Zborovská 1 1

15021 Praha 5

SpZn:
Čj.'

sz_082442/2014/KUSK
0066631201s/KUSK

Stejnopis č. /

Zpráxa o výsledku přezkoumání hospodaření obce

oDŘEPSY
Ič: 00239518

za rok20l4
Přezkoumání hospodaření obce odřepsy za rok 201'4 by|o zahájeno dne 12. 1'. 2015
doručením oznámeni o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím
orgiínem.

Přezkoumání se uskutečnilo dne:
. 14.5.2015

na základě zákona č. 42012004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se ziíkonem
č.255l20I2 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

Přezkoum á,vané období I. 1. 2014 - 31. 12. 2014.

Přezkoumání proběhlo v sídle obce: odřepsy
odřepsy 72
289 07 Libice nad Cidlinou

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený Íízením přezkoumání:
- kontroloři:

Zástupci obce:

Bc. Marie Koudelná
lng. Angel Tonkov

Vladimír Netík - starosta
Drahomíra Motyčáková - hlavní účetní



Pověření kpřezkoumání podle $ 5 odst. 7 zák:ona č. 42012004 Sb., $ 4 a $ 6 zákona
č. 25512012 Sb., vše Ve znění pozdějších předpisů, vydal ředitel Krajského úřadu
Středočeského kraje dne 11 .8.2014.

Předmětem přezkoumání jsou dle ust. $ 2 zák. č. 42012004 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, údaje o ročním hospodďení územního celku, tvořící součást závěrečného účtu podle
zákonač,.25012000 Sb., ve zněnipozdějších předpisů' a to:

- plnění příjmů a výdajů rozpočtu, včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových
prostředků,

- finanční opeÍace' týkajici se tvorby apotžltí peněžních fondů,
- naklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- peněžní opelace' týkaJíci se sdruŽených prostředků vynakládaných na základě smlouvy

mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy sjinými
právnickými nebo fyzickými osobami,

- finanční opeÍace' týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví'
- hospodaření a nakládání s prostředky poskýnutými z Narodního fondu a s dalšími

prostředky ze zahraničí poskytnutými na záklaďě mezinárodních smluv,
- ryúčtování a vypoŤádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů,

k rozpočtům obcí k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám,
_ nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
- nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímŽ hospodaří uzemní celek,
- zadávání a uskutečňování veřejných zakázek' s výjimkou úkonů a postupů

přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,
- stav pohledávek azávazki a nakládání s nimi'
- ručení zazávazky fyzických aprávnických osob,
- zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- zŤízování věcných břemen k majetku územního celku,
- účetnictví vedené uzemním celkem.

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost
jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých
právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto
úkonu.

Podle ustanovení $ 2 odst. 3 zékona ě. 42012004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údqe,
na které se vztahuje povirrnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

Poslední kontrolní úkon byl učiněn dnem předání zprávy o výsledku přezkoumání: I4.5.20I5.



A. Přezkoumané písemnosti
Rozpočtový vyhled
. nar. 2012 - 2014 _ přijat zastupitelstvem obce dne 19.1 1'20II

Návrh rozpočtu
. zveřejněn dne 27 .I1.2013

Schválený rozpočet
' roku 2014 schválen zastupitelstvem obce dne 19.I2.20l3jako schodkový, schodek bude

kryt vlastními prostředky (ve skutečnosti byl sestaven rozpočet přebytkový)
Rozpočtová opatření
. č. 1 schváleno zastupitelstvem obce dne 27.L20I4
. č,.2 schváleno zastupitelstvem obce dne24.5.2014
. č. 3 schváleno zastupitelstvem obce dne 5.9.2014
. č. 4 schváleno zastupitelstvem obce dne 19.1 I.2014
. č. 5 schváleno zastupitelstvem obce dne 15.I2.20I4

Závěrečný účet
' roku 2013 schválen zastupitelstvem obce dne 25'6.2014 s vyjádřením ''S výhradami''.

Návrh závěrečného účtu zveřejněn dne 5.6.2014
Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
. zaobdobí I2l20I4

Yýkaz zisku a ztráty
a za období 12l20I4 (tisk 16.3.2014)

Rozvaha
I za období I2l2014 (tisk 16.3.2014)

Příloha rozvahy
. Za období I2l20I4 (tisk 16.3.2014)

Úetony rozvrh
r platný pro rok 2014

Hlavní kniha
. za období I2l20I4 (tisk 16.3.2014)

Kniha došlých faktur
' vedena v PC' evidence a úhrady zarck2074, poř. č. 1400001 - I400I44 - dle potřeby

Bankovní výpis
' k účtu č.94-7OIII91lO1rc vedenému u České národní banky, od výpisu č. 13 ze dne

12.6.2014 do výpisu č. 18 ze dne24.7.2014
' k účtu č. 10421191/0100 vedenému u Komerční banky, a.s., od výpisu č. I2I ze dne

26.9.2014 do výpisu č. 131 ze dne 16J0.2014
Účetní doklad
' k účtu č.94-70II19I107I0 - účetní doklady od č. 120013 ze ďne 12'6.20L4 do č. 120018

ze dne24.7.2014

' k účtu č. 10421191/0100 - účetní doklady od č. 1I0I2I ze dne26.9.2014 do č' 110131
ze dne 16.10.2014

Pokladní kniha (deník)
. vedena v programu Triada za období bŤezen,listopad - prosinec 2014

Pokladní doklad
' příjmové a výdaj ové pokladní doklady od č. 000000 1 1 6 Ze dne 5 ,3 .2014

do č' 000000181 Ze dne 263.2014 a od č. 000000312 ze dne I2.IL20I4
do č. 00000033I ze dne 29.I2.20I4

Evidence poplatků
' vedena v tabulkách Excelk3Í.I2'20I4 - poplatek za komunální odpad, poplatek ze psů

i,ť



Evidence majetku
. vedena v programu Triada k3L122014

Inventurní soupis majetku a závazkfl
' Spis inventarizace k 3 LI22014 _ Plán inventur na rok 2074, Proškolení členů

inventarizační komise ze dne 28.1I.2014, Seznam inventurních soupisů, Seznam
inventumích identifikátorů, Výpisy z katastru nemovitostí pro obec k.ú. odřepsy LV 1,

22, 33, 263, 26 4, 321, 322, 329, 644, 8 26, Invent arizační zpr áv a ze ďne I2.L20I 5
Darovací smlouly
. č. smlouvy 15053l2llL3lBolBe2O13 ze dne 20'10.2014 (obec obdarovaná) _ pozemky

p'č,' 96712,96713, 967l5, 96716,96717,96]18,96719, 961l10' Schválena zastupitelstvem
obce dne 14.5.2014.

Smlouvy nájemní
1 Ze dne 22.12.2014 na pronájem nebýových prostor č,.p. 72 - pohostinství Na hřišti

o celkové výměře 756,9 m' na dobu urěitou do LI20I6 za účelem provozování
pohostinství za měsíční nájemné ve výši Kč 3.000,- + elektrická energie, zércĚr
zveřejněn ve dnech 30'IL20I4 - 15.12.2014.

Dohody o provedení práce
f ze dne 1 1 .3.2014 v rozsahu 40 hodin (L.N.) - střihání stromů
) Ze dne 1.4.2014 v rozsahu 50 hodin (J.B.) - likvidace pařeztl
) ze dne 1.10'2014 v rozsahu max. 100 hodin (J.B.) - roznos volebních lístků

Informace o přijafých opatřeních (zák. 42012004 Sb.' 32012001Sb., apod.)
. dopisem ze ďne25'6'2014

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení (nepřezkoumáno' pouŽito podpůrně)
. 19.I2.20I3 (rozpočet), 2I.I.2014, I2.2.20I4, 30.4.2014, 14.5.2014, 25.6.2014

(závěreětý účet a účetní závěrka), 5.9.2014, 6.1L20I4 (ustavující), I9'IL20I4,
r5.r2.2014

V kontrolovaném období obec odřepsy, dle prohlášení starosty obce, neuzavřela smlouvu
kupní, směnnou, pachtovní, smlouvu o r,ypůjčce, ani jinou smlouvu o nabytí a převodu
majetku včetně smlour,y o nakládání s věcnými právy, nehospodařila s majetkem státu,
neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, a to ani v případech
taxativně vyjmenovaných v $ 38 odst. 3 zákona o obcích, nezastavila movitý a nemovitý
majetek, neuzavřela smlouvu o přijetí a poskytnutí úvěru nebo zápůjčky' smlouvu o
poskýnutí dotace, smlouvu o ptevzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení
kzávazku a smlouvu o sdružení, smlouvu o společnosti a poskytování majetkových hodnot
podle smlouvy o sdružení, jehoŽ je obec společníkem, nekoupila ani neprodala cenné papíry,
obligace, nevydala komunální dluhopisy, neziídila ani nezrušila příspěvkovou organizaci a
otganizační sloŽku, nezaložila ani nezrušila právnickou osobu, neuskutečnila majetkové
vklady do právnických osob, neprovozovala hospodářskou (podnikatelskou) činnost,
uskutečnila pouze veřejné zakézky malého rozsahu ($ 12 odst' 3 zák. č. I3712006 sb.).



B. zjištění z přezkoumání
Při přezkoumání hospodďení obce odřepsy:

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. PIněnÍ opatření k odstranění nedostatků zjištěných:
a) při dílčím přezkoumání

Dílčí přezkoumání nebylo vykonáno.

b) při přezkoumání hospodaření za předchozí roky

Byly zjištěny následující chyby a nedostatky - porušeny níže uvedené předpisy:

: ČÚs zot _ 7l0 ($ 36 odst. 1 zátkona o účetnictví)
čÚs zot bod 5., neboto:

obec chybně účtovala na podrozvahovém ttčtu 972 - Dlouhodobé podmíněné závazky
ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku, neboť v Příloze rozvahy k 3I.12.2013
je ve sloupci zaběžné účetní období vykázánzáporný zůstatek ve výši Kč 10.164.45I,-.

NAPRAVENO
Účetním dokladem č' 920002 ze dne 31'5.2014.

' Vyhláška č. 41012009 Sb.' kterou se provádějí některá ustanovenízátkona č,.56311991
Sb.o o účetnictvío ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky

$ 45, nebot':
obec v Příloze rczvahy k3I.12.2013 v části C.2 - Snížení stavu transferů napoŤízeni
dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti neni vykázáno, tj. nejsou vykazány
oprávky k majetku pořízeného z transferů zarok2013'

NAPRAVENO
Předložením výkazu Příloha k 31.12.2014, kde je položka C2 správně vyplněna.

$ 55, neboto:
obec chybně účtuje o nákladech při pořizování drobného dlouhodobého majetku, neboť v
pruběhu roku nebylo účtováno podvojným zápisem na nákladový účet 558 - Náklady z
drobného dlouhodobého majetku. DIe výkazu FIN 2-I2 M k 31.12.2013 byl v průběhu
roku pořízen drobný dlouhodobý majetek ve výši Kč II2.I2I,-.

NAPRAVENO
Zaúčtováním pořízeného drobného dlouhodobého majetku podvojně na nákladový účet
558.



D) Závěr
Při přezkoumríní hospodaření obce odřepsy za rok 2014 podle $ 2 a $ 3 zákona č,. 42012004
Sb., ve zněni pozdějších předpisů

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
($10 odst. 3 písm. a) zákonač,.42012004 sb.)

Upozornění na rizika dle $ 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 42012004 Sb., v platném znění:
Neuvádí se.

Podíly dle $ 10 odst. 4 písm. b) zákona č.42012004 Sb., v platném znění:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku

b) podíl závazki na rozpočtu územního celku

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

Komentář:
Celkor,y objem dlouhodobých pohledávek činí 0,00 Kč'
Celkový objem dlouhodobých závazků činí 4 I04 000,00 Kč' tato částka
výpočet podílu závazktl na rozpočtu územního celku.

odřepsy \4.5.2015

0'00 7o

38,26 oÁ

0000 7o

byla použita pro

,]:,JSKY ,;

sTRi!ŮČEsI{É]_j0 KRAJE
Údbor iiontroiy

l50 21 Praha 5, Zborovská 11

Podpisy kontrolorů:

Bc. Marie Koudelná

Ing. Angel Tonkov
ontrolor

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:

- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodďení' přičemŽ konečným zněním zprávy
se stává okamŽikem marného uplynutí lhůty stanovené v $ 6 odst. 3 písm. l) zákona

!,1

kontrolor pověřený Ťízenim přezkoumání



č. 42012004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému Íízením
přezkoumríní

- ke zjištěním uvedeným v tomto návrhu je možno podat písemné stanovisko ve lhůtě
do 15 dnů ode dne předání návrhu zprávy, a to kontrolorovi pověřenému Íízenim
přezkoumání na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, odbor kontroly, Zborovská 11,
150 21 Praha 5

- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se stejnopis č.2 pŤedává statutárnímu zástupci
přezkoumávaného subjektu a stejnopis č. 1 se na zakládá do příslušného spisu územního celku
vedeného odborem kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje.

S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce odřepsy o počtu 7 stran byl
seznámen a stejnopis ě.2 pŤevzal, p. Vladimír Netík, starosta obce.

oBÉc oDŘEPsYl
289 07 Libice n. Cidtinou I

lČo:00239518 J
VladimírNetík
starosta obce odřepsy

/.a ./ ,t
,"/'^-/ I
ďne 14.5.2015

Poznámka:
Územní celek je ve smyslu ust. $ 13 odst. 1 písm. b) zákona ě' 42OI2OO4 Sb., povinen
přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku
přezkoumání hospodďení a podat o tom písemnou informaci příslušnému přezkoumávajicímu
orgánu _ Krajský úřad Středočeského kraje, odbor kontroly, Zborovská 11, 150 2I Praha 5,
a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech
územního celku.

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení $ 13 odst. 2 zákonač.42OI2OO4 Sb., povinen
v informacích podle ustanovení $ 13 odst. 1 písm. b) téhož zžkona uvést lhůtu, ve které podá
příslušnému přezkoumávqicímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této
lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

Nesplněním těchto povínností se územní celek dopustí správního deliktu podle ustanovení
$ 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona ě. 42012004 Sb. a za to se uloží ltzemního celku podle
ustanovení $ 14 odst. 2 zákonaě. 42012004 Sb. pokuta do výše Kč 50.000,-.

Rozdělovník:

Steinonis Počet výtisků Předáno PřevzaI

1 1x Krajský úřad
Středočeského kraje

Bc. Marie Koudelná

2 1x
obec

odřepsy Vladimír Netík


