Závěreěný účetobce Brázdim,Nový Brázdlm 30, IC: 00240087

zarok2)Il

Závěrečný účetobce Brázdtm podle $ 17 zákonaě.25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územníchrozpočtů,ve znění pozdějšíchpředpisů, zahrnuje údaje o hospodaření obce Brázdim
za období od 1.1 .201 1 do 3I.12.20II.
Podkladem k jeho zpracováni byly následující dokumenty:
1.

o

výsledku přezkoumání hospodaření obce Brázdtm Krajským úřadem
Střed.kraje za rck 20II ze dne I2.4.20I2. Přezkoumání bylo provedeno dne

Zpráva

12.4.2012.

Ročnípřehled aktiv a pasiv k 31'I2.20I1 (rozvahauč oÚPo 3-O2).
Yýkazpro hodnocení plnění rozpočtu k3I.I2.20I1 (Fin 2-I2ll.l).
4. Inventura maj etku prove dená pověřenou inv entarizačníkomi s í k 3 I .12.20
2.
a
J.

Úaaje o plnění rozpočtu příjmů a ýdajů:
Příjmy rozpočtu obce Brázdim

Třída1-daňovépříjmy
Třída 2 - nedariové příjmy

Třída 3 _ kapitálové příjmy
Třída 4 - pŤ1jaté dotace - transfery
Celkové skutečnépřrjmy obce (po konsolidaci)

Výdaje rozpočtu obce Brázdim
Třída 5 _běžnévýdaje
Třída 6 - kapitálové výdaje
Celkové skutečnévýdaje obce (po konsolidaci)
Star,y účtůa majetku:
Stav účtu
Stav účtůl24I/včetně

l23ll

Stav
Stav
Stav
Stav
Stav
Stav
Stav
Stav
Stav
Stav
Stav
Stav
Stav
Stav
Stav
Stav

fondů

/018/
/019/
/031/
/021/
la22l
l028l
l042l
10631
l3l4l
l3|5l
l35ll
l32ll
majetkl l33ll
majetku /336/
majetku l342l
majetku /9021
majetku
majetku
majetku
majetku
majetku
majetku
majetku
majetku
maietku
majetku
majetku
maietku

k 1.1.201 1
649.334,02Kě
4L6.334,02Kč

109.040'25 Kč
597.177,50Kč
4,279.119,05 Kč
38,226.572,40 Kč
1,371.688,10 Kč

I,574.832,]4Kě

3,954.268,- Kč

Kč
Kč
Kč
Kč
11,892,98 Kč
102.069,- Kč
55.038,- Kč
11.934,- Kč
28.002,19 Kč

70.000,74.060,27.465,1,000.000,-

4,705.388,93
I,38].765,57
0

II

.

Kč
Kč

442.977,40,-Kč
6,536.I31'84 Kč
5,I40.696,87

Kč

5,970.092,87

Kč

829.396,-Kč

k3r.r2.2012

1,2I5.872,44 Kč
416.051,84Kč
TI2.929,25 Kč
399.810,21Kč,
4,290.39I,05 Kč

3I'664.389,64Kč

976.366,2] Kč,

I,644.378,74Kč

70.000'- Kč
158.240'- Kč
8.750,- Kč
1,000.000,- Kč
50.468'66 Kč

93.945,- Kč
48.963,- Kč
15.985'- Kč
28.002,19 Kč,

Inventura proběhla dne 31 .12.2011 s vyjádřením inventarizačni komise _bez závad.

Závět přezkoumání hospodaření obce Brázdim za rok 20II: při přezkoumání hospodaření
byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod
písmenem c)
- uzemní celek nedodržel základní postupy účtovánío odpisech' resp. oprávkách
- uzemní celek nevývořil analytické účty,případně nezajistiljinými nástroji pro členění
syntetických účtůmajetek zatíŽený věcným břemenem

Závěr:

Vzhledem k ýše uvedeným údajůmo hospodaření obce Brázdim a k celkovému závěru
hospodaření za sledované období, tj. za rok 2011 se navrhuje schváleni závěrečného účtu
hospodaření obce Brázdim
s výhratlou.

V Brázdimě dne I0.5.2012
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za
Přezkoumání

.

se

rokz0tÍ

uskutečnilo dne:

12.4.2012

nazákladě zákonač.42Ol20O4 Sb., o přezkoumávání hospodaŤenillzemních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí.

Přezkoumání proběhlo v sídle obce:

NoÚ Brázdim

250 63 Mratín

30

Přezkoumání lykonaly:
_ kontrolor pověřený

-

kontroloři:

Zástupci obce:

Íízenímpřezkoumání:Bc.

Simona Marková
Bc. Dana Matěiková

Pavel Krotký - starosta obce
Věra Moudrá - účetníobce

Předmět přezkoumání je vymezen ustanovením $ 2 zák. ě. 42012004 Sb., o přezkoumání
hospodďení územníchsamosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Přezkoumání bylo vykonáno výběroým způsobem, přezkoumávané období r.201t.

7

A. Přezkoumané písemnosti
Závěrečný účet
' Ze dne 3I.3.20I1 schválen ''s výhradam|", zveŤejněn na úřední desce ataké způsobem
zabezpeěující dálkoý přístup ve dnech od 10.3.201I ďo 27.3.201I
Stanovení záv azný ch ukazatelů zÍízeným organizacím
. ze ďne 5.4.2011 pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola
l ze dne 5.4.2011 pro příspěvkovou organizaci Základníškola
Návrh rozpočtu
. ze dne I2.3.20II
Rozpočtová opatření
. č. 1zedne3I.3.20II
. č.2 ze dne 9.6.20II
. č. 3 ze dne I8.9.201I
. č.4 ze dne 24.II.201I
. č. 5 ze dne 15.I2.20II
Rozpočtový lyhled
. ze dne 16.12.2010 na roky 2011 - 2014
Pravidla rozpočtového provizoria
' projednaná a schválená dne 16.12.2010 ve výšt 1/I2 příjmůa výdajů uskutečněných v
roce 2010 do doby schválení rozpočtu roku 201 1
Schválený rozpočet
' ze dne 3I.3.2011 schválen jako ''schodkový'' v poloŽkovém členění,schodek bude krý
z ťtnančníchprostředků z let minulých, včetně příjmůa qfdajů uskutečněných v době
rozpočtového provizoria, zveŤejněn na uřední desce a také způsobem zabezpečujicí
dálkoý přístup ve dnech od I2.3.20II do 28.3.20II
Pokladní doklad
' od ýdajového dokladu č,.I94 ze dne 3.10.2011 do dokladuě.237 ze dne 3O.I2.2OII
.' od příjmového dokladuě. 422 ze dne 6.10.2011 do dokladuč. 432 ze dne 7.I2.2OI1
Učetnídoklad
' k účtuě.852320I/0100 vedenému u KB od č. 110513 ze dne 3.L0'20I1 do č.IIO7O1 ze
dne 3i.12.2011
. k účtuč. 042055L319/0800 vedenému Českéspořitelny od č. 120009 ze dne 3I.5.2O1I
do č. 120024 ze ďne 3LI220I1
k
účtuč.0420552389/0800 vedeného u ČeskéSpořitelny a.s. od č. 130001 ze ďne
'
3I.I.2011 do č. 130012 ze dte 3I .I2.201I
Bankovní vypis
' k účtuč.852320I/0100 vedenému u KB od výpisu č. I22 ze dne 3.10.2011 do výpisu č.
172 ze 31.12.2011
k
účtuč.0420551319/0800 vedenému Českéspořitelny od výpisu č. A.5 ze dne
'
3I.5.2011 do výpisu ě. A. 12 ze ďne 3LI220IL
' k účtuč. 0420552389/0800 vedeného u ČeskéSpořitelny a.s. od výpisu č. A. 1 ze dne
3I.I.2011 do ýpisu č. A.I2 ze dne 3I.I2.20II
Úttov1'rozvrh

.

platný pro rok 2011

Příloha rozlahy

f

za období I2|20II

odměňování členůzastupitelstva
r Stanovení výše měsíčníchodměn neuvolněného místostarosty obce a uvolněného
starosty obce za rok 201 1 - v souladu s platným Nařízením vlády č. 3712003 Sb.
Yýkazzisku aztráty
. Za období I2|20II
Hlavní kniha
f za období 12l20II
Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
. zaobdobí I2l20I1
Rozvaha
. za období I2|20II
Pokladní kniha (deník)

.

za období říjen - prosinec 2011
Inventurní soupis majetku a závazkit
. k 31.12.2011
. pŤíkaz k provedení inventur ze dne24.IL20II
. proškoleníinventarizačníkomise ze dne24.II.20IL
. výpisy z katastru nemovitostí k 31.Í2.20II
r inventarizačni zprávapro rok 20II ze dne 2Ll20I2

Evidence majetku
. vedena v PC k 3I.I2.20II
Kniha došlých faktur

.

evidence aúhradyodč.1 do č. 187
Dohody o provedení práce
f ze dne 1 . 1 0.20 i 1 - sekání trávy ,20 hodin
. ze dne 9.10.2011 - mýí oken na oU, 10 hodin

Smlouly

o věcných břemenech
čísloIv-12-60044781147Aze ďne I.4.20II
čísloIE-12-600137413 ze dne2I.6.2011
čísloIE- 1 2-600 1 37 415 ze ďne 1 1 . 1 0.201 1
Výsledky kontrol zÍízených or ganlzací
' zpráva z kontroly hospodařenív záklaďru škole Brázdímze dne I4.3.20II
' zpráva z kontroly hospodaření v mateřské škole Brázdim ze dne I4.3.2011
Vnitřní předpis a směrnice
'. č,.1l20I1 pro provedení inventarizace majetku azávazků obce ze dne I5.I2.2O1I
odpisový plánze dne24.II.20II
Informace o přijatych opatřeních (záLk 420/2004 Sb., 320t2001Sb., apod.)

.
.
.

.

Ze ďne I3.4.20II
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení (nepřezkoumáváno, použito podpůrně)
. 15.2., 31.3., 9.6., 29.7., Ig.g., 24.II., 15.I2.20II

V kontrolovaném období obec Brézdim, dle prohláŠenístarosty obce, nehospodařila
s majetkem státu, neručila sým majetkem za závazky fyzických a právnických osob,
nezastavila movitý a nemovitý majetek, neuzavŤela kupní, směnnou, darovací' nájemní
smlour,rr a smlouvu o ýpůjčcetýkajícíse nemovitého majetku, smloul.tt o přijetí úvěru,
půjčky'smlouvu o poskynutí úvěru, půjčky,smlouvu o přijetí veřejné podpory (dotace),
smlouvu o poskýnutí veřejné podpory (dotace)' smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského
závazku, smloulrr o přistoupenikzávazku a smlouvu o sdružení,nekoupila ani neprodala

cenné papiÍy, obligace, neuskutečnila majetkové vklady, neprovozovala hospodářskou
(podnikatelskou) činnost, uskutečnila pouze veřejné zakéuky malého rozsahu ($ 12 odst. 3
zák. č.I3712006 Sb.).

B. zjištěníz přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření obce Brázdim

Byly zjištěny následující chyby a nedostatky _ porušeny nížeuvedené předpisy:
. CUS 701_ 708 ($ 36 odst. l zákona o účetnictví)
čÚs zos bod 8, nebot':
Územní celek nedoďržel základní postupy účtovánío odpisech, resp. oprávkách, které se
nezobrazily v Rozvaze k 3I.12.201 1 ve sloupci Korekce

čÚs zot

bod 3.2. písm. b), nebot':
Uzemní celek nevývořil analytické účty,případně nezajistil jinými nástroji pro členění
syntetických účtůmajetek zatíženývěcným břemenem.

C. PInění opatření k odstranění nedostatků zjÍštěných:
a) při dílčímpřezkoumání
Dílčípřezkoumání nebylo vykonáno.

b) při přezkoumání hospodaření za předchozí rokv
Byly zjištěny následující chyby a nedostatky - porušeny nížeuvedené předpisy:
. Nařízenívlády č.3712003 Sb., o odměnách za výkon funkce členůmzastupitelstev, ve
znění pozděj šíchpředpisů
$ 3 odst. 3, nebot':
Clenovi zastupitelstva nebyla správně zaokrouhlena měsíčníodměna na celé desetikoruny
nahoru

NAPRAVENO

dokladem č. 110 ]84 ze dne 7.4.201]

.

Zákon č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějšíchpředpisů
$ 73 odst. 1, nebot':
obec chybně stanovila odměnu uvolněnému starostovi - příplatek započ,et obyvatel nebyl
lyplacen ve správné výši.

NAPRAVENO

dokladem č. 110184 ze dne 7.4.2011

. ČÚs 70t _ 708 ($ 36 odst. l

zákonao účetnictví)
bod 4, nebot':
obec chybně eviduje drobný dlouhodobý majetek pod stanovenou hranici na účtu972 Dlouhodobé podmíněnézávazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku. Tento
majetek měl by.t evidován na účtu902 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek. Dále na
iňtu972je veden majetek i s nulovou hodnotou.

čÚs zor

NAPRAVENO

dokladem. č. 92000] ze dne 30.6.2011

.

Vyhláška č.323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
$ 2 odst.3, neboť:
Územní celek nedodrŽel druhové třídění rozpočtovéskladby, neboť o veškerémpoŤízení
majetku v roce 2010 účtovalchybně na položce 5L3]. Jednalo se o pořízení aktualizace
programu Windows Kč 3.889,- (mělo b;ft účtovánona položce 5172), změnu územního
plánu Kč 49.000,- (mělo bý účtováno na položce 6119), a nákup drtiče větví Kč 63.588,(mělo

bý účtováno na6122).

Dále obec chybně účtovalao prodeji pozemku na položce 2132 a převod finančních

prostředků byl chybně účtovánna poloŽce 2219.

NAPRAVENO

přijetím systémovéhoopatření ze dne ] 3.4.20] ]

.

Vyhláška č. 41012009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 56311991'
Sb., o účetnictví,ve znění pozdějšíchpředpisů, pro některé lybrané účetníjednotky

$ 17, nebot':

obec účtovalao příspěvcích Dobrovolnému svazku obcí na poÍizenívodovodu chybně na
uětu 042. Celková výše finančního příspěvku činík 3L.I2.20L0 Kč 3.954.268,-. Tento
příspěvek je chybně veden jako majetek obce.

NAPRAVENO

dokladem č.920001 ze dne 30.6.2011

D) Závěr
Při přezkoumiíní hospodaření obce Bréudim za rok 2011 podle $ 2 a $ 3 zákona

č,. 42012004

Sb., ve znění pozdějšíchpředpisů

Byly zjištěny chyby a nedostatky' které nemají závažnost nedostatků uvedených pod
písmenem c):
($ 10 odst. 3 písm. b) zákonač.42012004 sb.)

.
.

Územní celek nedodržel základní postupy účtovanío odpisech' resp. oprávkách.
Územní celek nevývořil analyické účty,případně nezajistil jin;ými nástroji pro členění
syntetických účtůmajetek zatíženývěcným břemenem.

Upozornění na rizika dle $ 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 42aI2004 Sb., v platném znění:
Neuvádí se.

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

podílpohledávek narozpoětu územníhocelku

b) podíl závazkůna rozpočtu územníhocelku
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územníhocelku

0,|3 "Á
3,20 oÁ
20,78 oÁ

Komentář:

Celkoý
Celkoý

objem dlouhodobých pohledávek činí0,- Kč.
objem dlouhodobýchzávazků činí0,- Kč.

Brazdtm I2.4.20I2

Podpisy kontrolorů:

KRAJSKÝ ÚŘao

i
i

STŘEDoČEsKÉHo KRAJE
i

odbor Ílnančníkontro1y
5| 2 t Praha 5, Zborovská

t

1

Bc. Simona Marková
kontrolor pověřený Íízenimpřezkoumání

Bc. Dana Matějková

Tato zpráva o vÝsledku přezkoumání:
- je návrhem zptávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemžkonečným zněním zprávy
se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v $ 6 odst. 3 písm. l) zákona
č. 42012004 Sb., k podání písemnéhostanoviska kontrolorovi pověřenému Íízením
přezkoumání na adresu: Itajský úřad Středočeského kraje, odbor finančníkontroly,
Zborovská 11, 150 2IPraha5.

-

se r,yhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemŽ se stejnopis č. 2 předává statutárnímu zástupci
kontrolovaného subjektu a stejnopis č. 1 se zakláďá do příslušnéhospisu územníhocelku
vedeného odborem finančníkontroly Krajského úřadu Středočeského kraje.

S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Brázdim
seznámen a stejnopis č,.2 pŤevzal, p. Pavel Krotký, starosta obce.

W

Pavel Krotký
starosta obce Brázdim

dne 12.4.2012

Poznámka:
Územní celek je ve smyslu ust. $ 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 42012004 Sb., povinen
přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci příslušnémupřezkoumávajícímu
orgánu - Krajský úřad Středočeského kraje, odbor finančníkontroly, Zborovská II,750 2Í
Praha 5, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprfu,ry spolu se závěrečným účtem
v orgánech územníhocelku.
Územní celek je dále ve smyslu ustanovení $ 13 odst. 2 zákonač.42012004 Sb., povinen
v informacích podle ustanovení $ 13 odst. 1 písm. b) téhožzákona uvést lhůtu, ve které podá
příslušnémupřezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatych opatření a v této
lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.
Za nesplnění těchto povinností lze uložit územnímucelku dle ust' $ i4 písm. f), g), h) zákona
č.42012004 Sb., pořádkové pokuty aŽ do výše 50.000,00 Kč v jednom případě.

Rozdělovník:
Steinonis

Počet vÝtisků

Předáno

Převzal

1

1x

Krajský úřad
Středočeského kraje

Bc. Simona Marková

2

1x

Obec
Bré.iz.dim

Pavel Krotký

