Výkaz zisku a ztráty

2017

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
1
Číslo
pol.

Název položky

2

3

4

BĚŽNÉ OBDOBÍ

SU
Hlavní činnost

MINULÉ OBDOBÍ

Hospodářská činnost

Hlavní činnost

Hospodářská činnost

B

VÝNOSY CELKEM

4 086 460,66

1 210 999,71

5 402 021,60

1 231 603,52

I

Výnosy z činnosti

618 900,38

1 210 892,66

663 586,30

1 231 419,04

1

Výnosy z prodeje vlastních výrobků

(601)

-

-

-

-

2

Výnosy z prodeje služeb

(602)

251 447,94

1 086 092,66

216 990,95

1 120 666,11

3

Výnosy z pronájmu

(603)

172 102,60

124 800,00

194 987,60

109 752,10

4

Výnosy z prodaného zboží

(604)

3 779,34

-

44 811,75

1 000,83

5

Výnosy ze správních poplatků

(605)

1 690,00

-

650,00

-

6

Výnosy z místních poplatků

(606)

123 823,00

-

141 652,00

-

8

Jiné výnosy z vlastních výkonů

(609)

-

-

-

-

9

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

(641)

-

-

-

-

10

Jiné pokuty a penále

(642)

-

-

-

-

11

Výnosy z vyřazených pohledávek

(643)

-

-

-

-

12

Výnosy z prodeje materiálu

(644)

2 310,00

-

1 755,00

-

13

Výnosy z prodeje dlouhodobého nehm. majetku

(645)

-

-

-

-

14

Výnosy z prodeje dlouhodobého hm. majetku

(646)

-

-

-

-

15

Výnosy z prodeje pozemků

(647)

-

-

1 300,00

-

16

Čerpání fondů

(648)

-

-

-

-

17

Ostatní výnosy z činnosti

(649)

63 747,50

-

61 439,00

-

II

Finanční výnosy

4 915,45

107,05

19 683,23

184,48

1

Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů

(661)

-

-

-

-

2

Úroky

(662)

682,45

107,05

1 136,23

184,48

3

Kurzové zisky

(663)

-

-

-

-

4

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

(664)

-

-

-

-

5

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

(665)

4 233,00

-

18 547,00

-

6

Ostatní finanční výnosy

(669)

-

-

-

-

95 148,77

-

1 685 266,54

-

IV

Výnosy z transferů

2

Výnosy vybr. místních vládních inst. z transferů

V

Výnosy ze sdílených daní a poplatků

1

Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob

2

95 148,77

-

1 685 266,54

-

3 367 496,06

-

3 033 485,53

-

(681)

734 707,29

-

666 127,59

-

Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob

(682)

844 641,37

-

791 667,91

-

3

Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty

(684)

1 337 165,78

-

1 122 913,04

-

4

Výnosy ze sdílených spotřebních daní

(685)

-

-

-

-

5

Výnosy ze sdílených majetkových daní

(686)

434 413,47

-

440 638,65

-

6

Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků

(688)

16 568,15

-

12 138,34

-

C

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

1

Výsledek hospodaření před zdaněním

1 372 530,58

227 322,09-

1 371 687,62-

352 228,86

2

Výsledek hospodaření běžného účetního období

1 263 660,58

227 702,09-

1 495 187,62-

286 298,86

Odesláno dne:

(672)

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:
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Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

2017

sestavený k 31.12.2017
IČO: 00484776
Název: Městys Velký Vřešťov
Sídlo: Velký Vřešťov čp. 34, 544 54 Velký Vřešťov
Kontaktní osoba: Jana Řeháková, javu@centrum.cz, 777882058

A.1.

Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu
ukončení činnosti

A.2.

Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Došlo ke změnám metod vlivem změn předpisů k účetním metodám, prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví,
především č. 410/2009 Sb.

A.3.

Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Při zpracování účetní závěrky za období 12/2017 postupujeme v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména:
- zákonem č. 563/91 Sb., o účetnictví, v platném znění,
- vyhláškou č. 383/2009 Sb., v platném znění,
- vyhláškou č. 410/2009 Sb., v platném znění,
- vyhláškou č. 449/2009 Sb., v platném znění,
- vyhláškou č. 323/2002 Sb., v platném znění,
- českými účetními standardy.
- Obec provádí odpisování na základě odpisového plánu prostřednictvím rovnoměrných odpisů.
- v roce 2014 došlo ze změně odpisového plánu, byla zrušena 5% zůstatková cena, z tohoto důvodu došlo k přepočítání
odpisových plánů
- DDM v pořizovací ceně 500 - 3.000 účtujeme do spotřeby a evidujeme na podrozvahových účetech.
- Majetek v ceně 3.000 - 40.000 vedeme na účtu 028

Z dat systému GINIS Express vytiskl Jana Řeháková
Finanční okruhy - Účetnictví 6.07.0 (Velký Vřešťov), verze: 2017.03

Strana
1 z 16

28.1.2018
11:17:54

Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

A.4.

Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo
pol.
P.I.

2017

Podr.
účet

Název položky

Majetek a závazky účetní jednotky

ÚČETNÍ OBDOBÍ
MINULÉ

BĚŽNÉ
491 733,68

419 273,97

1.

Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek

901

9 686,05

9 686,05

2.

Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek

902

463 215,13

409 587,92

3.

Vyřazené pohledávky

905

18 832,50

-

4.

Vyřazené závazky

906

-

-

5.

Ostatní majetek

909

-

-

-

-

P.II.

Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů

1.

Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů

911

-

-

2.

Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů

912

-

-

3.

Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů

913

-

-

4.

Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů

914

-

-

5.

Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů

915

-

-

6.

Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů

916

-

-

-

-

P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou
1.

Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou

921

-

-

2.

Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou

922

-

-

3.

Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce

923

-

-

4.

Dlouhodobé podm. pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce

924

-

-

5.

Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů

925

-

-

6.

Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů

926

-

-

-

-

P.IV. Další podmíněné pohledávky
1.

Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku

931

-

-

2.

Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku

932

-

-

3.

Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv

933

-

-

4.

Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv

934

-

-

5.

Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní

939

-

-

6.

Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní

941

-

-

7.

Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům

942

-

-

8.

Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům

943

-

-

9.

Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění

944

-

-

10.

Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění

945

-

-

11.

Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

947

-

-

12.

Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

948

-

-

P.V.

Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů

-

-

1.

Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů

951

-

-

2.

Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů

952

-

-

3.

Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů

953

-

-

4.

Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů

954

-

-

5.

Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů

955

-

-

6.

Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů

956

-

-

-

-

P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku
1.

Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu

961

-

-

2.

Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu

962

-

-

3.

Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu

963

-

-

4.

Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu

964

-

-

5.

Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce

965

-

-

6.

Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce

966

-

-

7.

Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů

967

-

-

8.

Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů

968

-

-

-

-

P.VII. Další podmíněné závazky
1.

Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku

971

-

-

2.

Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku

972

-

-

3.

Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv

973

-

-

4.

Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv

974

-

-

5.

Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu

975

-

-

6.

Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu

976

-

-

7.

Krátkodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní

978

-

-

8.

Dlouhodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní

979

-

-

9.

Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových

981

-

-

10.

Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových

982

-

-
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Příloha
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11.

Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních

983

-

-

12.

Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních

984

-

-

13.

Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

985

-

-

14.

Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

986

-

-

P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty

-

-

1.

Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva

991

-

-

2.

Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva

992

-

-

3.

Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva

993

-

-

4.

Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva

994

-

-

5.

Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům

999

491 733,68

419 273,97
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A.5.

Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)

A.6.

Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)

2017

K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční
situaci účetní jednotky.
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B.1.

2017

Informace podle § 66 odst. 6 zákona (TEXT)

K 31.12.2017 účetní jednotka má podaný návrh na vklad do katastru nemovitostí, ke kterému k datu závěrky nepřišla
doložka o zápisu.

B.2.

Informace podle § 66 odst. 8 zákona (TEXT)

Nevztahuje se k právní formě účetní jednotky.

B.3.

Informace podle § 68 odst. 3 zákona (ČÍSLO A TEXT)
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C.

Číslo
pol.

2017

Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky"
a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"
ÚČETNÍ OBDOBÍ
Název položky
BĚŽNÉ

C.1.

Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období

C.2.

Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti

Z dat systému GINIS Express vytiskl Jana Řeháková
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Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.

2017

Počet jedn. věcí a souborů věcí majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)
0,00 účetní jednotka nemá ve vlastnictví sbírky muzejní a galerijní hodnoty

D.2.

Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)
23 400,00

D.3.

Výše ocenění celk. výměry les. pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m (ČÍSLO)
0,00

D.4.

Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)
23 400,00

D.5.

Výše ocenění les. pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)

440 238,00

D.6.

Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným
způsobem (ČÍSLO)
18,81

D.7.

Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)
0,00 - pozemek 596 o výměře 23.400 m2 je oceněn znaleckým posudkem ve výši Kč 440.238,- vlastníme lesní cesty - vedené jako lesní pozemky bez lesních porostů
- Obec do 10 hektarů výměry lesa - nemá povinnost uvádět
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E.1.

Doplňující informace k položkám rozvahy
K položce

A.II.6.

2017

Doplňující informace

028 - vybavení kiosku a buněk zařízením, tiskárna

Částka

85 759,27

Přírůstek – Obec
Velkoobjemový kontejner – ve výši Kč 6.000,Kompresor SCHEPPACH HC 50 – ve výši Kč 4.999,Vyřazeno
Žebřík výsuvný pojízdný ve výši Kč 15.000,Sekačka TORO 55 s mulčovačem ve výši Kč 14.215,71,A.I.5.

018 - nové programové vybavené kemp (receptce) + obec

47 729,00

A.II.1.

031- Změny v roce 2017

0,00

Ppč. 18/8 ostatní plocha – jiná plocha (účet 031.510) – změna výběry z
původních 386 m2 na nových 361 m2 – cena zůstala beze změn (změna
výměry o 25 m2) – nebyl zjištěn důvod, proč Katastrální úřad opravu výměry
provedl
Ppč.376/1 TTP – změna výměry (účet 031.300) – snížena o 1.749 m2 – nová
výměra 2.399 m2 v celkové částce Kč 8.300,54,rozdělení na nově vzniklé:
Ppč. 376/15 TTP o výměře 839 m2 (031.300) v částce Kč 2.902,94,Ppč. 376/16 TTP o výměře 282 m2 (031.300) v částce Kč 975,72,Ppč. 376/17 ostatní plocha – ostatní komunikace – 628 m2 (031.400) v
celkové částce Kč 2.172,88,Ppč. 383/1– změna výměry (účet 031.300) – snížena o 402 m2 – nová
výměra 1.907 m2 v celkové částce Kč 6.598,22,rozdělení na nově vzniklé:
ppč. 383/7 TTP o výměře 225 m2 (031.300) v celkové částce Kč 778,50,ppč. 383/8 ostatní plocha – ost.komunikace o výměře 177 m2 (031.400) v
celkové částce Kč 612,42,Nově vzniklé věcné břemeno:
Ppč.1188/2 ost.plocha ost.komunikace (031.401) – 12.323,50,Ppč. 522/61 orná půda (031.501) 3.838,80,Ppč. 847/7 orná půda (031.501) 12.075,-

Z dat systému GINIS Express vytiskl Jana Řeháková
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Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

E.2.

2017

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty
K položce

Doplňující informace

Částka

A.I.36.

549
Pojištění - mechanizace, hasičů, obecního majetku + kemp
podlimitní technické zhodnocení obecního majetku - 12.218,-

24 728,00

B.I.17.

649
EKO-KOM - zpětný odběr odpadu

63 747,50

B.IV.2.

672
dotace ze státního rozpočtu na činnost úřadu ve výši Kč 57.800,dohad - 2017 náklady na prezidentské volby - 344,dohad - 2017 náklady na senátní volby - 344,odepsaný podíl dotace ź roku 2017 z účtu 403 - ve výši 23.247,27,-

95 148,77

A.III.2.

572
Příspěvek na činnost - SDH Trutnov - okrsek - ve výši Kč 500,SDH Velký Vřešťov - dar na činnost - ve výši Kč 4000,Podzvičinsko - členský příspěvek - ve výši Kč 1.374,Město Dvůr Králové nad Labem - ve výši Kč 200,Obec Lanžov - dar - ve výši Kč 3.802,Hradecký venkov - členský příspěvek - ve výši Kč 7.000,MS Lanžov - dar bažanti - 4.000,Náboženská obe SCČH - dar - 5.000,Městská knihovna Trutnov - dar - 1.000,ZŠ a MŠ Cerekvice - dar - 3.000,Pečovatelská služba Dvůr Králové n/L. - dar 2.000,MŠ Lanžov - dar - 15.000,-

46 876,00

A.I.24.

543
Dárky - výročí, vítání občánků, obecní akce

45 213,35

Z dat systému GINIS Express vytiskl Jana Řeháková
Finanční okruhy - Účetnictví 6.07.0 (Velký Vřešťov), verze: 2017.03
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Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

E.3.

2017

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích
K položce

Z dat systému GINIS Express vytiskl Jana Řeháková
Finanční okruhy - Účetnictví 6.07.0 (Velký Vřešťov), verze: 2017.03

Doplňující informace
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Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

E.4.

2017

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu
K položce

Z dat systému GINIS Express vytiskl Jana Řeháková
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Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

F.

Doplňující informace k fondům účetní jednotky

2017

Ostatní fondy
Číslo
pol.
G.I.

Název položky

Počáteční stav fondu

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ

-

G.II. Tvorba fondu

-

1.

Přebytky hospodaření z minulých let

-

2.

Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce

-

3.

Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů

-

4.

Ostatní tvorba fondu

-

G.III. Čerpání fondu

-

G.IV. Konečný stav fondu

-

Z dat systému GINIS Express vytiskl Jana Řeháková
Finanční okruhy - Účetnictví 6.07.0 (Velký Vřešťov), verze: 2017.03
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Příloha

2017

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

G.

Doplňující informace k položce "A.II.3 Stavby" výkazu rozvahy
Stavby
1

Číslo
pol.

2

BRUTTO
G.

3

4

BĚŽNÉ OBDOBÍ

Název položky

KOREKCE

MINULÉ OBDOBÍ

NETTO

Stavby

8 169 158,96

3 253 366,00

4 915 792,96

5 054 968,96

G.1.

Bytové domy a bytové jednotky

1 903 426,00

878 593,00

1 024 833,00

1 044 928,00

G.2.

Budovy pro služby obyvatelstvu

2 913 766,46

1 102 869,00

1 810 897,46

1 861 077,46

G.3.

Jiné nebytové domy a nebytové prostory

-

-

-

-

G.4.

Komunikace a veřejné osvětlení

1 827 910,00

700 734,00

1 127 176,00

1 162 344,00

G.5.

Jiné inženýrské sítě

587 348,00

202 144,00

385 204,00

397 449,00

G.6.

Ostatní stavby

936 708,50

369 026,00

567 682,50

589 170,50

H.

Doplňující informace k položce "A.II.1 Pozemky" výkazu rozvahy
Pozemky
1

Číslo
pol.

2

BRUTTO
H.

Pozemky

H.1.

Stavební pozemky

H.2.

Lesní pozemky

H.3.

Zahrady, pastviny, louky, rybníky

H.4.

Zastavěná plocha

H.5.

Ostatní pozemky

Z dat systému GINIS Express vytiskl Jana Řeháková
Finanční okruhy - Účetnictví 6.07.0 (Velký Vřešťov), verze: 2017.03

3

4

BĚŽNÉ OBDOBÍ

Název položky

KOREKCE

MINULÉ OBDOBÍ

NETTO

3 190 273,13

-

3 190 273,13

3 190 273,13

85 889,93

-

85 889,93

85 889,93

442 652,62

-

442 652,62

442 652,62

194 765,33

-

194 765,33

197 550,63

1 553 713,31

-

1 553 713,31

1 550 928,01

913 251,94

-

913 251,94

913 251,94
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Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I.

Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou"
výkazu zisku a ztráty
ÚČETNÍ OBDOBÍ

Číslo
pol.
I.

2017

Název položky
BĚŽNÉ

MINULÉ

Náklady z přecenění reálnou hodnotou

-

-

I.1.

Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

-

-

I.2.

Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

-

-

J.

Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou"
výkazu zisku a ztráty
ÚČETNÍ OBDOBÍ

Číslo
pol.
J.

Název položky
BĚŽNÉ

MINULÉ

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

-

-

J.1.

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

-

-

J.2.

Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

-

-

Z dat systému GINIS Express vytiskl Jana Řeháková
Finanční okruhy - Účetnictví 6.07.0 (Velký Vřešťov), verze: 2017.03
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Doplňující informace k poskytnutým garancím

K.
K.1.

Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

IČ účetní
jednotky věřitele

Název účetní jednotky - věřitele

IC účetní
jednotky dlužníka

Název účetní jednotky - dlužníka

Datum
poskytnutí
garance

1

2

3

4

5

K.2.

Nominální hodnota
Datum
zajištěné
plnění ručitelem
pohledávky
v daném roce
6

Výše plnění
ručitelem v daném
roce

Celková výše plnění
ručitelem od
poskytnutí garance

Druh
dluhového
nástroje

8

9

10

Výše plnění
ručitelem v daném
roce

Celková výše plnění
ručitelem od
poskytnutí garance

Druh
dluhového
nástroje

8

9

10

7

Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

IČ účetní
jednotky věřitele

Název účetní jednotky - věřitele

IC účetní
jednotky dlužníka

Název účetní jednotky - dlužníka

Datum
poskytnutí
garance

1

2

3

4

5

Nominální hodnota
Datum
zajištěné
plnění ručitelem
pohledávky
v daném roce
6

7

Poznámky k vyplnění
Číslo sloupce

Poznámka

1

IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ osoby (účetní
jednotky), v jejíž prospěch byla garance poskytnuta.

2

Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.

3

IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ účetní jednotky
(účetní jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta.

4

Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsáné do obchodního rejstříku je obchodní firma.

5

Datumem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení ručitele veřiteli o ručení za závazky dlužníka vůči věřiteli (včetně podpisu avalu směnky), není-li dohodnuto jinak,
podpisu záruční listiny, schválení zákona o poskytnutí záruky Českou republikou.

6

Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni.

7

Den a měsíc účetního období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění vyplývajícímu z garance. Plněním se rozumí realizace garance, neboli úplné či částečné převzetí dluhu za původního dlužníka z titulu poskytnuté garance, neboť dlužník není
schopen splatit pohledávku vznikou ručiteli z realizace garance.

8

Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha.

9

Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručení či záruky.

10

Účetní jednotka uvede číslo dle následujícího výčtu: 1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (včetně směnek), 3 - Přijaté vklady a depozita, 4 - Ostatní dlouhodobé závazky.

Z dat systému GINIS Express vytiskl Jana Řeháková
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Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

L.

Dodavatel

Projekt

1

Dodavatel

Stavební fáze

Druh
proj.

Datum
uzavření
smlouvy

Obchodní firma

IČ

Rok
zahájení

Rok
ukončení

2

3

4

5

6

7

Ocenění
pořizovaného
majetku
dle smlouvy

t-4

t-3

t-2

t-1

Celkem

8

9

10

11

12

13

Výdaje vynaložené na pořízení majetku

Platby za dostupnost
Další platby a plnění zadavatele
v tom:
Počátek

Konec

14

t-4

15

16

v tom:

Výdaje na
pořízení majetku

t-3

17

18

v tom:

Výdaje na
pořízení majetku

t-2

19

20

v tom:

Výdaje na
pořízení majetku

t-4

21

22

Výdaje na
pořízení majetku

Výdaje na
pořízení majetku
celkem

t-4

t-3

t-2

t-1

Celkem

23

24

25

26

27

28

29

Poznámky k vyplnění
Číslo sloupce

Poznámka

1

Číslo a název veřejné zakázky, jak je uveden ve Věstníku veřejných zakázek.

2

Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, uvede účetní jednotka odpovídající písmenné označení z následujícího výčtu: A - Dopravní infrastruktura, B - Vzdělávání a související služby, C - Vodovody, kanalizace a nakládání s odpady, D - Sociální
služby, E - Zdravotnické služby, F - Teplo, energie, G - Ostatní.

6 až 7
9 až 12
13
14 a 15

Předpokládaný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí předmětné veřejné zakázky.
Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech.
Skutečné náklady na pořízení majetku v celkové výši od uzavření smlouvy.
Rok zahájení a rok ukončení plateb poskytovaných účetní jednotkou dodavateli.

16, 18, 20, 22

Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavateli. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na externí dluhové financování a další.

17, 19, 21, 23

Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech.

24
25 až 29

Celkové výdaje na pořízení majetku v platbách za dostupnost.
Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavateli a další).

Odesláno dne:

Razítko:

Došlo dne:

Z dat systému GINIS Express vytiskl Jana Řeháková
Finanční okruhy - Účetnictví 6.07.0 (Velký Vřešťov), verze: 2017.03
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KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
Odbor ekonomický – oddělení metodiky a kontroly

Zápis z dílčího p ezkoumání hospoda ení
M s t y s e VelkýVeš"ov
,IČ
00484776
V návaznosti na ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona
č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve
znění pozdějších předpisů se vykonává přezkoumání hospodaření

za rok 2017
Dílčí přezkoumání se uskutečnilo ve dnech 9.10.2017
na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí.
Místo provedení přezkoumání:

Obec Velký Vřešťov
1
544 54 Velký Vřešťov

Přezkoumané období od 1.1.2017 do 9.10.2017
Dílčí přezkoumání vykonali:
-

kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
Bc. Jaroslava Machačová

-

kontroloři:
Libuše Vacková

Zástupci za Obec:
starostka obce - Dagmar Hrochová
účetní - Jana Řeháková, Dis
Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č. 420/2004 Sb. a § 4 a § 6 zákona č. 255/2012 Sb.
vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 24. 6. 2016.
Předmět přezkoumání:
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb. 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.
Pivovarské nám. 1245
500 03 Hradec Králové

tel.: 725 301 865
736 521 913
1

e-mail: jmachacova@kr-kralovehradecky.cz
kbasova@kr-kralovehradecky.cz

A. Přezkoumané písemnosti
Při dílčím přezkoumání hospodaření Městyse Velký Vřešťov byly přezkoumány následující
písemnosti:
Bankovní výpis
Ve vazbě na jednotlivé prvotní účetní doklady a správnost zaúčtování byly položkově
kontrolovány bankovní výpisy u účtů vedených u:
- ČSOB, a.s. č. ú. 273836903/0300 - ZBÚ
- ČSOB, a.s. č. ú. 124930576/0300 - hospodářská činnost
- ČNB č. ú. 94-3210601/0710 - ZBÚ
za období březen a nebyly zjištěny nedostatky
Darovací smlouvy
Obec v kontrolovaném období uzavřela jednu darovací smlouvu, jejichž poskytnutí bylo
schváleno v ZO. Darovací smlouva byla uzavřena dne 10.3.2017 s SDH Velký Vřešťov ve
výši 4 000,- Kč.
Faktura
Kontrolovány byly faktury přijaté i vydané, včetně správnosti jejich předpisu, vztahující
se svou úhradou k bankovním výpisům za měsíc březen 2017. Nedostatky zjištěny nebyly.
Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu na r. 2017 byl před jeho schválením v zákonem stanoveném rozsahu
řádně vyvěšen na úřední i elektronické desce v souladu se zákonem od 12.11.2016 do
29.11.2016.
Odměňování členů zastupitelstva
Kontrolováno odměňování uvolněné starostky a neuvolněných členů zastupitelstva za
období leden až červen 2017. Odměny jsou schváleny a vypláceny v souladu s NV č.
37/2003Sb. ve znění pozdějších předpisů
Pokladní doklad
Pokladní doklady byly kontrolovány s pokladní knihou hlavní a hospodářskou činnosti za
období březen 2017 a nebyly zjištěny nedostatky.
Pokladní kniha (deník)
Předloženy pokladní knihy za měsíc březen 2017, knihy jsou vedeny v elektronické
podobě.
Příloha rozvahy
Předložen výkaz přílohy rozvahy sestavený k 30.6.2017.
Rozpočtová opatření
Rozpočtové změny byly prováděny rozpočtovými opatřeními č. 1 - 2, která byla schválena
starostkou obce v souladu s její kompetencí schválenou v ZO dne 29.11.2016. Rozpočtová
opatření jsou řádně v souladu se zákonem vyvěšena na elektronické úřední desce a
současně byla vyvěšena na fyzické úřední desce.
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Rozpočtový výhled
Rozpočtový výhled je sestaven na období r. 2018 - 2019, obsahuje všechny potřebné
údaje v souladu se zákonem včetně splátek úvěru. Zveřejněn byl na elektronické desce
dne 23.2.2017 a současně bylo oznámeno na fyzické úřední desce, kde je zveřejněn v
elektronické podobě, a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby.
Rozvaha
Předložen výkaz rozvahy sestavený k 31.8.2017.
Kontrolou obratů účtů 401 a 403 nebyly zjištěny nedostatky, účetní operace zde
proúčtované jsou v souladu s jejich obsahovým určením a stanovenými účetními postupy.
Schválený rozpočet
Rozpočet na r. 2017 byl schválen ZO dne 29.11.2016 jako přebytkový ve výši příjmů 3
239 900,- Kč a výdajů 2 717 840,- Kč. Přebytek ve výši 522 060,-Kč bude použit ke
splátce úvěru ve výši 460 000.- Kč a zbytek bude použit v dalším období. Jako závazné
ukazatele rozpočtu zastupitelstvo stanovilo objem paragrafů RS. Schválený rozpočet byl v
souladu se zákonem vyvěšen na elektronické úřední desce a současně bylo oznámeno na
fyzické úřední desce, kde je zveřejněn v elektronické podobě, a kde je možno nahlédnout
do jeho listinné podoby.
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím
Obec poskytovala pouze příspěvky, které jsou smluvně podchyceny, a to Městu Dvůr
Králové za přestupky, Obci Lanžov na dopravu, a členské příspěvky MAS a DSO.
Účetní doklad
Kontrolovány účetní doklady k uvedeným bankovním výpisům. Doklady byly
kontrolovány z hlediska náležitostí účetních dokladů, časové a věcné souvislosti,
zaúčtování a zatřídění podle rozpočtové skladby. Účetní doklady mají patřičné náležitosti.
Tyto účetní doklady byly kontrolovány v souvislosti s uvedenými bankovními výpisy za
měsíc březen 2017.
Nebyly shledány nedostatky.
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
Předložen výkaz Fin 2-12M sestavený k 31.8.2017.
Výkaz zisku a ztráty
Předložen výkaz zisku a ztráty sestavený k 31.8.2017.
Kontrolou vazby na výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu bylo zjištěno, že zůstatky
vybraných nákladových a výnosových účtů odpovídají sumám příslušných položek RS z
výkazu Fin-2-12, rozpočtová skladba byla tedy řádně dodržována.
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
K dokladování kontrolovaných agend a zjištění skutečností nutných pro naplnění
jednotlivých předmětů a hledisek přezkoumání byly při kontrole podpůrně využity zápisy
a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 29.11.2016. 24.1.2017, 4.4.2017,
27.6.2017, 19.9.2017.
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Závěrečný účet
Závěrečný účet obce za r. 2016 byl sestaven v zákonem požadovaném rozsahu, schválen
byl na veřejném zasedání ZO dne 4.4.2017 s výrokem "bez výhrad ", plně v souladu s
příslušným ustanovením § 17 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Před
schválením byl návrh zveřejněn na fyzické i elektronické úřední desce 15.3.2017 do
4.4.2017. Po schválení byl závěrečný účet včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření vyvěšen na elektronické úřední desce a současně bylo oznámeno na fyzické
úřední desce, kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho
listinné podoby.
Zároveň v tentýž den byla schválena účetní závěrka obce.

B. Zjištění z dílčího přezkoumání
Při dílčím přezkoumání hospodaření Městyse Velký Vřešťov
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
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Velký Vřešťov dne 9.10.2017
Podpisy kontrolorů:
Bc. Jaroslava Machačová
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

………………………………………………

Libuše Vacková

………………………………………………..

kontrolor
S obsahem zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření Městyse Velký Vřešťov - o počtu 5
stran byl seznámen a jeho stejnopis číslo 1 obdržel

………………………………………………..

Dne 9.10.2017

Dagmar Hrochová
starostka obce
Rozdělovník :
Stejnopis

Počet výtisků

Předáno

Převzal

1

1

Velký Vřešťov

Dagmar Hrochová

2

1

Královéhradecký kraj

Bc. Jaroslava Machačová
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KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
Odbor ekonomický – oddělení metodiky a kontroly
ČJ:

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Městyse Velký Vřešťov, IČ: 00484776
za rok 2017
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
-

9.10.2017
27.2.2018

na základě písemné žádosti obce v souladu s ustanovením § 42 odst. 1, zákona č. 128/2000
Sb., ve znění pozdějších předpisů. Předmět přezkoumání je určen zákonem č. 420/2004 Sb., o
přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.
Místo provedení přezkoumání:

Obec Velký Vřešťov
34
544 54 Velký Vřešťov

Zástupci za Obec:
- Dagmar Hrochová - starostka obce
- Jana Řeháková, Dis - účetní

Přezkoumání vykonali:
- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
Bc. Jaroslava Machačová
- kontroloři:
Libuše Vacková
Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č. 420/2004 Sb. a § 4 a § 6 zákona č. 255/2012 Sb.
vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 21.6.2017
Předmět přezkoumání:
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb. 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.
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A. Přezkoumané písemnosti
Při přezkoumání hospodaření
písemnosti:

Městyse Velký Vřešťov

byly přezkoumány následující

Bankovní výpis
Ve vazbě na jednotlivé prvotní účetní doklady a správnost zaúčtování byly položkově
kontrolovány bankovní výpisy u účtů vedených u:
- ČSOB, a.s. č. ú. 273836903/0300 - ZBÚ
- ČSOB, a.s. č. ú. 124930576/0300 - hospodářská činnost
- ČNB č. ú. 94-3210601/0710 - ZBÚ
- ČSOB, a.s. č.ú. 248141798/0300 - kontokorentní účet
za období březen a prosinec a nebyly zjištěny nedostatky
Darovací smlouvy
Obec v kontrolovaném období obec uzavřela několik darovacích smluv, které byly schváleny
ZO, namátkově kontrolováno:
- darovací smlouva byla uzavřena dne 10.3.2017 s SDH Velký Vřešťov ve výši 4 000,- Kč.
- darovací smlouva byla uzavřena dne 6.12.2017 s PS Dvůr Králové n. L. ve výši 2 000,- Kč.
- darovací smlouva byla uzavřena dne 6.12.2017 se ZŠ a MŠ Cerekvice nad Bystřicí ve výši
3 000,- Kč.
- darovací smlouva byla uzavřena dne 6.12.2017 se MŠ Lanžov ve výši 15 000,- Kč.
Faktura
Kontrolovány byly faktury přijaté i vydané, včetně správnosti jejich předpisu, vztahující se
svou úhradou k bankovním výpisům za měsíc březen a prosinec 2017. Nedostatky zjištěny
nebyly.
Inventurní soupis majetku a závazků
Inventurní soupisy majetku a závazků obsahují všechny předepsané náležitosti, řádně
dokladují zjištěné skutečné stavy. Inventarizovány byly řádně všechny účty, včetně
podrozvahových a rozvahových účtů s nulovým konečným zůstatkem použitých v průběhu
účetního období, zjištěné skutečné stavy souhlasí se zůstatky příslušných účtů v rozvaze. Plán
inventur byl předložen, rovněž inventarizační zpráva byla řádně vyhotovena.
Vzhledem k tomu, že ověřovatelé neměli možnost zúčastnit se provádění inventarizace u
hmotného majetku obce, nemohou se vyjádřit k možnosti vzniku inventurních rozdílů v této
oblasti.
Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu na r. 2017 byl před jeho schválením v zákonem stanoveném rozsahu řádně
vyvěšen na úřední i elektronické desce v souladu se zákonem od 12.11.2016 do 29.11.2016.
Odměňování členů zastupitelstva
Kontrolováno odměňování uvolněné starostky a neuvolněných členů zastupitelstva za období
leden až červen 2017. Odměny jsou schváleny a vypláceny v souladu s NV č. 37/2003Sb. ve
znění pozdějších předpisů
Pokladní doklad
Pokladní doklady byly kontrolovány s pokladní knihou hlavní a hospodářskou činnosti za
období březen a prosinec 2017 a nebyly zjištěny nedostatky.
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Pokladní kniha (deník)
Předloženy pokladní knihy za měsíc březen a prosinec 2017, knihy jsou vedeny v elektronické
podobě.
Příloha rozvahy
Předložen výkaz přílohy rozvahy sestavený k 30.6.2017 a k 31.12.2017.
Rozpočtová opatření
Rozpočtové změny byly prováděny rozpočtovými opatřeními č. 1 - 3, která byla schválena
starostkou obce v souladu s její kompetencí schválenou v ZO dne 29.11.2016. Rozpočtová
opatření jsou řádně v souladu se zákonem vyvěšena na elektronické úřední desce a současně
byla vyvěšena na fyzické úřední desce.
Rozpočtový výhled
Rozpočtový výhled je sestaven na období r. 2018 - 2019, obsahuje všechny potřebné údaje v
souladu se zákonem včetně splátek úvěru. Zveřejněn byl na elektronické desce dne 23.2.2017
a současně bylo oznámeno na fyzické úřední desce, kde je zveřejněn v elektronické podobě, a
kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby.
Rozvaha
Předložen výkaz rozvahy sestavený k 31.8.2017 a k 31.12.2017.
Kontrolou obratů účtů 401 a 403 nebyly zjištěny nedostatky, účetní operace zde proúčtované
jsou v souladu s jejich obsahovým určením a stanovenými účetními postupy.
Schválený rozpočet
Rozpočet na r. 2017 byl schválen ZO dne 29.11.2016 jako přebytkový ve výši příjmů 3 239
900,- Kč a výdajů 2 717 840,- Kč. Přebytek ve výši 522 060,-Kč bude použit ke splátce úvěru
ve výši 460 000.-Kč a zbytek bude použit v dalším období. Jako závazné ukazatele rozpočtu
zastupitelstvo stanovilo objem paragrafů RS. Schválený rozpočet byl v souladu se zákonem
vyvěšen na elektronické úřední desce a současně bylo oznámeno na fyzické úřední desce, kde
je zveřejněn v elektronické podobě, a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby.
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím
Obec poskytovala pouze příspěvky, které jsou smluvně podchyceny, a to Městu Dvůr Králové
za přestupky, Obci Lanžov na dopravu, a členské příspěvky MAS a DSO.
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím
Příjmy obce byly posíleny o účelovou dotaci ze SR na volby do Parlamentu ČR pod ÚZ
98071 ve výši 18 467,- Kč. Dotace byla čerpána ve výši 13 413,5 Kč, tato částka byla
proúčtována na výnosový účet 672. Vratka dotace ve výši 5 053,50 Kč je vedena na účtu 374
a byla vrácena v lednu 2018 na účet poskytovatele. Dotace nebyla předmětem kontroly.
Smlouvy o věcných břemenech
Obec jako "Povinná" v kontrolovaném období uzavřela dne 9.5.2017 s ČEZ Distribuce, a.s ,
zastoupená na základě plné moci s „Oprávněným“ spol. RYDVAL ELEKTRO s.r.o. a VČE montáže , a.s. smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti za účelem umístění
distribuční soustavy na dotčených pozemcích p.č. 522/61, 1182/2 v k.ú. Velký Vřešťrov.
Náhrada za zřízení služebnosti je ve výši 1 700.- Kč bez DPH. Zřízení věcného břemene bylo
schváleno RO dne 4.4.2017.
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Účetní doklad
Kontrolovány účetní doklady k uvedeným bankovním výpisům. Doklady byly kontrolovány z
hlediska náležitostí účetních dokladů, časové a věcné souvislosti, zaúčtování a zatřídění podle
rozpočtové skladby. Účetní doklady mají patřičné náležitosti. Tyto účetní doklady byly
kontrolovány v souvislosti s uvedenými bankovními výpisy za měsíc březen a prosinec 2017.
Nebyly shledány nedostatky.
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
Předložen výkaz Fin 2-12M sestavený k 31.8.2017 a k 31.12.2017.
Výkaz zisku a ztráty
Předložen výkaz zisku a ztráty sestavený k 31.8.2017 a k 31.12.2017.
Kontrolou vazby na výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu bylo zjištěno, že zůstatky
vybraných nákladových a výnosových účtů odpovídají sumám příslušných položek RS z
výkazu Fin-2-12, rozpočtová skladba byla tedy řádně dodržována.
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
K dokladování kontrolovaných agend a zjištění skutečností nutných pro naplnění jednotlivých
předmětů a hledisek přezkoumání byly při kontrole podpůrně využity zápisy a usnesení ze
zasedání zastupitelstva obce ze dne 29.11.2016. 24.1.2017, 4.4.2017, 27.6.2017, 19.9.2017,
4.12.2017.
Závěrečný účet
Závěrečný účet obce za r. 2016 byl sestaven v zákonem požadovaném rozsahu, schválen byl
na veřejném zasedání ZO dne 4.4.2017 s výrokem "bez výhrad ", plně v souladu s příslušným
ustanovením § 17 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Před schválením byl
návrh zveřejněn na fyzické i elektronické úřední desce 15.3.2017 do 4.4.2017. Po schválení
byl závěrečný účet včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření vyvěšen na
elektronické úřední desce a současně bylo oznámeno na fyzické úřední desce, kde je
zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby.
V tentýž den byla schválena účetní závěrka obce.
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B. Zjištění ze závěrečného (jednorázového) přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření Městyse Velký Vřešťov
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Plnění opatření
Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
b) při dílčím přezkoumání
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
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D. Závěr
I. Při přezkoumání hospodaření Městyse Velký Vřešťov za rok 2017

nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004
sb.).
II. Při přezkoumání hospodaření Městyse Velký Vřešťov za rok 2017
se neuvádí žádná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.
III. Při přezkoumání hospodaření - Obec Velký Vřešťov - za rok 2017
Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

0,69 %
15,82 %
0%

IV. Ověření poměru dluhu ÚSC k průměru jeho příjmů za poslední 4 roky
Ověřili jsme poměr dluhu Městyse Velký Vřešťov k průměru jeho příjmů za poslední 4
rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.
Ověření poměru dluhu k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle
právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost jsme provedli výběrovým
způsobem, tak abychom získali přiměřenou jistotu, k vyslovení následujícího závěru. Z
předložených podkladů vyplývá, že dluh nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za
poslední 4 rozpočtové roky.
Výpočet poměru dluhu k průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky je uveden
v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této Zprávy.
ÚSC prohlašuje, že účetní výkazy předložené jako podklad pro ověření poměru dluhu
k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky jsou definitivní, úplné a správné
a nebudou již měněny.
Pokud by přesto z nějakého závažného relevantního důvodu muselo dojít k jejich změně
nebo úpravě, ÚSC se zavazuje podat o této skutečnosti neprodleně informaci
přezkoumávající kontrolní skupině a spolu s ní zaslat (stačí v elektronické podobě) nové
změněné výkazy, aby tak mohlo dojít k dodatečné úpravě závěru Zprávy a Přílohy č. 1.
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IV. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek

Velký Vřešťov, dne 27.2.2018 16:00:00
Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:
Bc. Jaroslava Machačová
………………………………………….

………………………………………….

kontrolor pověřený řízením přezkoumání

podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

Libuše Vacková
………………………………………….

………………………………………….

kontrolor

podpis kontrolora

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:
-

-

je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, a je možno ke zjištění v ní
uvedené podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání zprávy
kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Konečným zněním zprávy se stává,
tento návrh okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona
č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením
přezkoumání. Kontrolor pověřený řízením přezkoumání může v odůvodněném případě
stanovit lhůtu delší.
s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Velký Vřešťov o počtu X stran
byl seznámen a její stejnopis převzal Dagmar Hrochová
V kontrolovaném období územní celek dle prohlášení statutárního zástupce nemá
zřízeny peněžní fondy, nevložil žádné peněžité či nepeněžité vklady do právnických
osob, neobdržel žádné dotace z národního fondu, nehospodařil s majetkem státu, neručil
za závazky jiných osob, neuzavřel kupní, směnnou, nájemní, zástavní smlouvu, smlouvu
o sdružení peněžních prostředků a majetkových hodnot, smlouvu o úvěru ani
nehospodařil s jinými cizími zdroji, nerealizoval žádnou akci, která by měla povahu
veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., nepořídil ani neprodal žádný
finanční majetek.
Poučení:
Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.,
povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o
výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci
přezkoumávajícímu orgánu, 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 zákona č. 420/2004 Sb.,
povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést
lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o
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plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu
uvedenou zprávu zaslat.
Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí správního deliktu podle
ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a za to se uloží
územnímu celku podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokuta do
výše 50.000,00 Kč.

Dagmar Hrochová
………………………………………….
starostka obce

………………………………………….
podpis

KONTAKTY:
Bc. Jaroslava Machačová
jmachacova@kr-kralovehradecky.cz
Libuše Vacková
lvackova@kr-kralovehradecky.cz

tel: 725301865
tel: 736 521 913
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Příloha č. 1

Název účtu
Krátkodobé úvěry
Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)
Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů
Jiné krátkodobé půjčky
Směnky k úhradě
Přijaté návratné finanční výpomoci
krátkodobé
Krátkodobé závazky z ručení
Dlouhodobé úvěry
Přijaté návratné finanční výpomoci
dlouhodobé
Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů
Dlouhodobé závazky z ručení
Dlouhodobé směnky k úhradě
Dluh Celkem

SU
281
282
283
289
322
326
362
451
452
453
456
457

Příjem v roce 2017
Příjem v roce 2016
Příjem v roce 2015
Příjem v roce 2014
Příjmy celkem

4 110 643,00
5 437 728,00
3 824 643,00
3 513 319,00
16 886 333,00

Průměr příjmů za čtyři roky

4 221 583,25

podíl dluhu k příjmům za 4 roky

19,2708032

60% z průměru příjmů za 4 roky

2 532 949,95

Pivovarské nám. 1245
500 03 Hradec Králové
9

částka
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
813 533,00
0,00
0,00
0,00
0,00
813 533,00

