Závěrečný účet za rok 2012 obce Neveklovice IČ 00509167,
se sídlem Neveklovice, 294 13 Mohelnice nad Jizerou
(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných
předpisů)

Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (údaje jsou v Kč)
Paragraf Položka Text

Schválený
rozpočet

----

1111 – daň z příjmů fyz.osob ZČ

----

Upravený

Plnění k 31.12.2012

rozpočet

90.000,00

104.500,00

114.350,96

1112 – daň z příjmu fyz.osob SVD

4.000,00

46.200,00

52.484,91

----

1113 - daň z příjmu fyz.osob KV

8.000,00

11.100,00

12.264,09

----

1121 – daň z příjmu právn.osob

90.000,00

112.400,00

118.178,47

----

1122 – daň z příjmu právn.osob za obce

0,00

22.000,00

21.983,00

200.000,00

234.000,00

243.036,87

----

1211 – daň z přidané hodnoty

----

1337 – poplatek za komun. odpad

20.000,00

0,00

0,00

----

1340 – popl.za provoz syst.shrom.

0,00

20.000,00

18.000,00

----

1341 – poplatek ze psů

800,00

800,00

750,00

----

1351 – odvod z loterií a VHP

0,00

1.300,00

1.691,24

----

1511 – daň z nemovitostí

160.000,00

165.000,00

170.054,65

----

4111 – neinv.přij.transfery ze SR

0,00

16.466,20

16.466,20

----

4112 – neinv.přij.transfery-samospr.

48.100,00

48.100,00

48.100,00

----

4213 – investiční přijaté transfery ze SF

0,00

125.577.00

125.577,00

----

4216 – ost. Inv. Přijaté transfery ze SR

0,00

23.796,00

23.796,00

153.000,00

820.000,00

843.973,00

600,00

6.700,00

6.200,00

5.000,00

5.000,00

3.389,50

1032 – podpora produkční činnosti
6171 – činnost místní správy
6310 – příjmy z finančních operací
Příjmy celkem

779.500,00
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1.762.939,20

1.820.295,89

Paragraf Položka Text

Schválený

Upravený

Plnění k 31.12.2012

rozpočet

rozpočet

300.000,00

697.796,00

485.853,50

0,00

114.000,00

113.159,50

4.000,00

0,00

0,00

3111 – předškolní zařízení

10.000,00

10.000,00

4.625,00

3113 – základní školy

70.000,00

82.000,00

81.989,00

3399 – ost.zál.kultury

6.000,00

12.000,00

10.789,00

3631 – veřejné osvětlení

50.000,00

92.000,00

91.340,00

3722 – sběr a svoz komunálních odpadů

80.000,00

80.000,00

58.312,00

3745 – péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

19.500,00

40.500,00

31.270,00

0,00

4.000,00

3.896,00

49.000,00

100.000,00

97.050,00

0,00

16.466,20

15.466,20

161.000,00

458.177,00

315.240,20

6310 – výdaje z finančních operací

10.000,00

12.000,00

11.361,00

6320 – pojištění funkčně nespecifikované

20.000,00

22.000,00

20.960,00

0,00

22.000,00

21.983,00

779.500,00

1.762.939,20

1.363.294,40

0,00

0,00

457.001,49

0,00

0,00

-457.001,49

1031 – lesní hospodářství
2221 – silniční doprava
2310 – pitná voda

5512 – požární ochrana – dobrovolná část
6112 – zastupitelstva obcí
6115 – volby do zastupitelstev ÚSC
6171 – činnost místní správy

6399 – ostatní finanční operace
Výdaje celkem

Saldo: Příjmy – výdaje
Třída 8 – Financování
prostředky minulých let

Účetní závěrka obce (výkazy sestavené k 31.12.2012): Rozvaha, Příloha účetní závěrky, Výkaz zisku
a ztráty, Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu jsou k nahlédnutí na obecním úřadu.
Obec neprovozovala hospodářskou činnost, netvořila v roce 2012 žádné účelové fondy ani nezřídila
žádnou příspěvkovou organizaci.
Dotace do rozpočtu obce za rok 2012 činily celkem 213.939,20 Kč, v tom dotace na výkon státní správy
48.100,00 Kč, na volby do zastupitelstva Středočeského kraje 15.466,20 Kč, na volbu prezidenta
1.000,00 Kč, 125.577,00 Kč na rekonstrukci kapličky a 23.796,00 Kč na pořízení lesního hospodářského
plánu. Dotace byly v plné výši vyčerpány mimo dotace na volbu prezidenta, která byla vrácena na účet
Středočeského kraje začátkem roku 2013.
K 31.12.2012 byla provedena inventarizace majetku a závazků dle vyhlášky č. 270/2010 Sb.,
o inventarizaci majetku a závazků, a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Nebyly
zjištěny žádné inventarizační rozdíly.
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Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012
Dne 11.4.2013 pracovnice Krajského úřadu Středočeského kraje provedly kontrolu hospodaření obce za
rok 2012.
Závěr zprávy:
Při přezkoumání hospodaření obce Neveklovice za rok 2012 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb., ve
znění pozdějších předpisů
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky
(§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 je přílohou k závěrečnému
účtu.
Neveklovice dne

Vyvěšeno dne:

Petr Hladík

Sejmuto dne:

starosta obce

Zároveň vyvěšeno na elektronické úřední desce.
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Krajsky urad Stredoceskeho kraje

/

Zborovska 11
150 21 Praha5
SpZn: SZ_079974/2012/KUSK
Cj :
000451/2013/KUSK

Stejnopis c.

Zprava o vysledku prezkoumani hospodareni obce
NEVEKLOVICE
IC: 00509167

za rok 2012
Prezkoumani se uskutecnilo ve dnech:
• 3.12.2012
- 11.4.2013

na zaklade zakona c. 420/2004 Sb., o pfezkoumavani hospodareni uzemnich samospravnych
celku a dobrovolnych svazku obci.

Prezkoumani probehlo v sidle obce:

Neveklovice 6
294 13 Mohelnice nad Jizerou

Prezkoumani vykonaly:
- kontrolor povefeny fizenim prezkoumani:
- kontrolofi:

Mgr. Jarmila Pajrova
Ing. Zdenka Zavfelova (dne 11.4.2013)
Zdeiika Linkova (dne 3.12.2012)

Zastupci obce:

Petr Hladik - starosta
Be. Lenka Skodova - mistostarostka
Jana Vesela, DiS. - ucetni
Lenka Svobodova - hospodafka

Pfedmet prezkoumani je vymezen ustanovenim § 2 zak. c. 420/2004 Sb., o prezkoumani
hospodareni uzemnich samospravnych celku a dobrovolnych svazku obci.

Prezkoumani bylo vykonano vyberovym zpusobem, prezkoumavane obdobi r. 2012.

A. Pfezkoumane

pisemnosti

Rozpoctovy vyhled
• na roky 2012 az 2016, schvalen zastupitelstvem obce dne 13.6.2012
Navrh rozpoctu
• zvefejnenod 22.11.2011 do 9.12.2011
Schvaleny rozpocet
• zastupitelstvem obce dne 9.12.2011 jako vyrovnany (pfijmy i vydaje K c 779.500,-),
zavazne ukazatele paragrafy rozpoctove skladby
Rozpoctova opatfeni
• c. 1/2012 - schvaleno zastupitelstvem obce dne 11.4.2012
• c. 2/2012 a c. 3/2012- schvalena zastupitelstvem obce dne 13.6.2012
• c. 4/2012 az c. 6/2012 - schvalena zastupitelstvem obce dne 12.9.2012
• c. 7/2012 az c. 10/2012 - schvalena zastupitelstvem obce dne 28.11.2012
• c. 11/2012 - schvaleno starostou obce dne 31.12.2012
Zaverecny licet
• za rok 2011, schvalen zastupitelstvem obce dne 13.6.2012 s vyjadfenim "s vyhradou",
navrh zvefejnen od 22.5.2012 do 16.6.2012
Uctovy rozvrh
• platny pro rok 2012
Hlavni kniha
• k 31.10.2012, 31.12.2012 (die potfeby)
Kniha doslych faktur
• vedena na P C - c. 1 - c. 118 - die potfeby
Kniha odeslanych faktur
« vedena na P C - c. 1 - c. 7 - die potreby
Bankovni vypis
" k bankovnimu uctu c. 32623181/0100 vedenemu u Komercni banky, a. s. (zakladni
bezny ucet) - c. 36 ze dne 31.8.2012 - c. 44 ze dne 29.10.2012, c. 46 ze dne 12.11 - c.
53 ze dne 31.12.2012
Ledni doklad
•
uhrady - od c. 10237 ze dne 31.8.2012 do c. 10301 ze dne 26.10.2012, od c. 10310 ze
dne 6.11.2012 do c. 100393 ze dne 31.12.2012
'
predpisy zavazku - od c.79 ze dne 21.9.2012 do c. 91 ze dne 26.10.2012, od c. 94 ze dne
5.11.2012 do c. 118 ze dne 16.12.2012
• kpokladne - od c. 20134 ze dne 1.8.2012 do c. 20196 ze dne 31.10.2012, od c. 20197 ze
dne 1.11.2012 do c. 20257 ze dne 31.12.2012
Pokladni kniha (denik)
• za obdobi srpen az fijen, listopad, prosinec 2012
•
skonto pokladni hotovosti k 3.12.2012 v 9:57 hodin cini K c 23.941,-, stav souhlasi se
zaznamem v pokladni knize (k dokladu c. 20224 ze dne 30.11.2012)
Pokladni doklad
• od c. 20134 ze dne 1.8.2012 do c. 20196 ze dne 31.10.2012, od c. 20197 ze dne
1.11.2012 do c. 20257 ze dne 31.12.2012
Evidence poplatku
za psy, komunalni odpady - vedena rucne v tabulkach
Evidence majetku
- vedena v P C - K E O
8

Inventurni soupis majetku a zavazku
• Smernice c. 8/2011 - Inventarizace majetku a zavazku
Plan inventur ze dne 17.12.2012
• proskoleni inventurni komise ze dne 17.12.2012
• Inventurni soupisy ke dni 31.12.2012
• Inventarizacni zprava ze dne 31.1.2013
Rozvaha
- k 30.9.2012, 31.12.2012
Priloha rozvahy
• k 30.9.2012, 31.12.2012
Vykaz pro hodnoceni plneni rozpoctu
• k 31.1., 30.6., 31.10., 31.12.2012
Vykaz zisku a ztraty
• k 30.9.2012, 31.12.2012
Smlouvy a dalsi materialy k prijatym ucelovym dotacim
Smlouva o poskytnuti ucelove dotace z rozpoctu Stfedoceskeho kraje Ze Stfedoceskeho
Fondu rozvoje obci a mest v ramci Tematickeho zadani Program obnovy venkova,
evidencni c. 3505/REG/2012 ze dne 14.11.2012 - pod U Z 807, investicni dotace na
"Rekonstrukci mistni komunikace" ve vysi Kc 474.639,- (95 % celkovych nakladu),
celkove pfedpokladane fmancni naklady na akci cini K c 499.620,00 - realizace i platba
v r. 2013 - pouzito podpurne
• Rozhodnuti ve veci poskytnuti financniho pfispevku na hospodafeni v lesich ze dne
3.12.2012 (Krajsky ufad Stfedoceskeho kraje) - K c 23.796,00 - na pofizeni lesniho
hospodaf skeho planu- pouzito podpurne
Dohody o provedeni prace
• ze dne 1.1.2012 - J. V., zpracovani ucetnictvi obce
• ze dne 1.1.2012 - L. S., fakturace, styk s bankou, vyplaty mezd, dafiove pfiznani,
pokladni cinnost, poplatky za dfevo, odpady a psy
ze dne 1.3.2012 - O. M . , sekani travy
Smlouvy o pfevodu majetku (koupe, prodej, smena, pfevod)
• Souhlasne prohlaseni uzavfene dne 30.1.2012 s Ufadem pro zastupovani statu ve vecech
majetkovych na pfevod pozemku p.c. 175/1 - trvaly travni porost o vymefe 1206 m2
(ucetni hodnota Kc 10.850,-), p.c. 330/13 - orna puda o vymefe 586 m2 (Kc 5.270,-),
p.c. 501/4 - orna puda o vymefe 161 m2 (Kc 1.450,-), p.c. 501/5 - orna puda o vymefe
1421 m2 (Kc 12.790,-), p.c. 501/16 - orna puda o vymefe 1511 m2 (Kc 13.600,-), p.c.
524/2 - trvaly travni porost o vymefe 597 m2 (Kc 5.370,-), p.c. 563/3 - ostatni plocha,
ostatni komunikace o vymefe 382 m2, p.c. 581/6 - trvaly travni porost o vymefe 78 m2
(Kc 700,-), p.c. 585/1 - ostatni plocha, neplodna puda o vymefe 1 m2 (Kc 50,-), pfevod
do majetku obce schvalen zastupitelstvem obce dne 11.4.2012
Smlouvy o dilo
<* ze dne 24.10.2012 uzavfena s p. R. T. na Rekonstrukci mistni komunikace, cena dila K c
618.129,60 vcetne D P H
Smlouvy ostatni
* Smlouva o prodeji dfivi v drobnem c. 7 ze dne 4.7.2012 uzavfena s p. M . V. na prodej
vyznaceneho dfivi
Dokumentace k vefejnym zakazkam
• Spis vefejne zakazky maleho rozsahu na akci "Rekonstrukce mistni komunikace v obci
Neveklovice" - nabidky, rozhodnuti zastupitelstva obce o vybeai nejvhodnejsiho
dodavatele
s

B
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Informace o prijatych opatrenich (zak. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.)
• oznameno pfezkoumavajicimu organu pod c. j . 112319/2012/KUSK dne 30.6.2012
Zapisy z jednani zastupitelstva vcetne usneseni
• ze dne 9.12.2011, 20.1., 11.4., 13.6., 12.9., 8.10., 20.11.2012 (neprezkoumavano,
pouzito podpurne)
V kontrolovanem obdobi obec Neveklovice, die prohlaseni starosty obce, nehospodafila
s majetkem statu, nerucila svym majetkem za zavazky fyzickych a pravnickych osob,
nezastavila movity a nemovity majetek, neuzavfela kupni, smennou, darovaci, najemni
smlouvu a smlouvu o vypujcce tykajici se nemoviteho majetku, smlouvu o pfijeti uveru,
pujcky, smlouvu o poskytnuti uveru, pujcky,
smlouvu o poskytnuti vefejne podpory
(dotace), smlouvu o pfevzeti dluhu nebo rucitelskeho zavazku, smlouvu o pfistoupeni
k zavazku a smlouvu o sdruzeni, nekoupila ani neprodala cenne papiry, obligace,
neuskutecnila majetkove vklady, neprovozovala hospodafskou (podnikatelskou) cinnost,
uskutecnila pouze vefejne zakazky maleho rozsahu (§ 12 odst. 3 zak. c. 137/2006 Sb.).

B. Zjisteni z prezkoumani
Pri prezkoumani hospodareni obce Neveklovice:
Nebyly zjisteny chyby a nedostatky

C. Plneni opatfeni k odstraneni nedostatku zjistenych:
a) pfi dilcim prezkoumani
Nebyly zjisteny chyby a nedostatky.

b) pfi prezkoumani hospodareni za pfedchozi roky
Byly zjisteny nasledujici chyby a nedostatky - poruseny nize uvedene predpisy:
•

Vyhlaska c. 410/2009 Sb., kterou se provadeji nektera ustanoveni zakona c. 563/1991
Sb., o ucetnictvi, ve zneni pozdejsich pfedpisu, pro nektere vybrane licetni jednotky
§ 32, nebot':
Uzemni celek chybne uctoval o kratkodobych zavazcich vuci zamestnancum, kde obec
chybne zaiictovala doklad c. 10090 ze dne 28.4.2011 - refundace mzdy ve vysi K c 1.474,jako mzdovy naklad.
NAPRAVENO

Ucetnijednotka pfijala systemove ndpravne opatfeni tak, ze chyba se jiz v ndsledujicim
ucetnim obdobi neopakovala.
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D) Zaver
Pfi pfezkoumani hospodafeni obce Neveklovice za rok 2012 podle § 2 a § 3 zakona c.
420/2004 Sb., ve zneni pozdejsich pfedpisu

Nebyly zjisteny chyby a nedostatky.
(§10 odst. 3 pism. a) zakona c. 420/2004 Sb.)

Upozorneni na rizika die § 10 odst. 4 pism. a) zakona c. 420/2004 Sb., v platnem zneni:
Neuvadi se.
Podily die § 10 odst. 4 pism. b) zakona c. 420/2004 Sb., v platnem zneni:
a) podil pohledavek na rozpoctu uzemniho celku

3,33 %

b) podil zavazku na rozpoctu uzemniho celku

0,00 %

c) podil zastaveneho majetku na celkovem majetku uzemniho celku

0,00 %

Komentaf:
Celkovy objem dlouhodobych pohledavek cini 0,00 Kc.
Celkovy objem dlouhodobych zavazku cini 0,00 Kc.

Neveklovice 11.4.2013
KRAJSKYUR.Au
Podpisy kontroloru:

©

STftEDOCESKEHO KRAJE
Odbor fifiandni kontroly
15021 P r a h a 5 , Z ' - ;cv»ks I i

Mgr. Jarmila Pajrova
kontrolor po/efeny fizenim pfezkoumani

Ing. Zdenka Zavfelova
vedouci oddeleni/plezkumu hospodafeni obci

Tato zprava o vysledku prezkoumani:
- je navrhem zpravy o vysledku pfezkoumani hospodafeni, pficemz konecnym znenim zpravy
se stava okamzikem marneho uplynuti lhuty stanovene v § 6 odst. 3 pism. 1) zakona c.
420/2004 Sb., k podani pisemneho stanoviska kontrolorovi povefenemu fizenim pfezkoumani
na adresu: Krajsky ufad Stfedoceskeho kraje, Odbor financni kontroly, Zborovska 11, 150 21
Praha 5.
- tento navrh zpravy o vysledku pfezkoumani hospodafeni obsahuje i vysledky konecneho
dilciho pfezkoumani
- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, pficemz se stejnopis c. 2 pfedava statutarnimu zastupci
kontrolovaneho subjektu a stejnopis c. 1 se zaklada do pfislusneho spisu uzemniho celku
vedeneho Odborem financni kontroly Krajskeho ufadu Stfedoceskeho kraje.
S obsahem zpravy o vysledku pfezkoumani hospodafeni obce Neveklovice o poctu 6 stran
byla seznamena a stejnopis c. 2 pfevzala, p. Petr Hladik, starosta obce.

PetrHladik
starosta obce Neveklovice
dne 11.4.2013

Poznamka:
Uzemni celek je ve smyslu ust. § 13 odst. 1 pism. b) zakona c. 420/2004 Sb., povinen
pfijmout opatfeni k naprave chyb a nedostatku uvedenych v teto zprave o vysledku
pfezkoumani hospodafeni a podat o torn pisemnou informaci pfislusnemu pfezkoumavajicimu
organu - Krajsky ufad Stfedoceskeho kraje, Odbor financni kontroly, Zborovska 11, 150 21
Praha 5, a to nejpozdeji do 15 dnu po projednani teto zpravy spolu se zaverecnym uctem
v organech uzemniho celku.
Uzemni celek je dale ve smyslu ustanoveni § 13 odst. 2 zakona c. 420/2004 Sb., povinen
v informacich podle ustanoveni § 13 odst. 1 pism. b) tehoz zakona uvest lhutu, ve ktere poda
pfislusnemu pfezkoumavajicimu organu pisemnou zpravu o plneni pfijatych opatfeni a v teto
lhute pfislusnemu pfezkoumavajicimu organu uvedenou zpravu zaslat.
Za nesplneni techto povinnosti lze ulozit uzemnimu celku die ust. § 14 pism. f), g), h) zakona
c. 420/2004 Sb., pofadkove pokuty az do vyse 50.000,00 Kc v jednom pfipade.

Rozdelovnik :
Stejnopis

Pocet vytisku

Predano

Pfevzal

1

1

X

Krajsky ufad
Stfedoceskeho kraje

Mgr. Jarmila Pajrova

2

1

X

Obec
Neveklovice

Petr Hladik

