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A.

Přezkoumané písemnosti

Druh písemnosti
Návrh rozpočtu

Popis písemnosti
Návrh rozpočtu byl zveřejněn v období od 26,1.2016 do 15.2.2016 na úřední
desce i v elektronické podobě. Návrh rozpočtu byl zpracován v položkovém
třídění pro příjmy v celkové výši 10.120.600 Kč, výdaje v 5 třidění v celkové výši
21.84Z000 Kč, financování ve výši 11.721.400 Kč představuje zapojeni zůstatku
na ZBU ve výši 5.721.400 Kč a čerpání úvěru ve výši 6.000.000 Kč.

Pravidla
rozpočtového
provizoria

ZO dne 16.12.2015 schválilo rozpočtové provizorium na rok 2016 s měsíčním
limitem čerpání 1/12 skutečných nekapitálových výdajů za předchozí rok a u
schválených investičních akcí čerpání výdaji podle uzavřených smluv o dílo.

Rozpočtová
opatřeni

1. RO schváleno ZO dne 20.4.2016 příjmy i výdaje beze změny (přesuny mezi
položkami a 5).
2. RO schváleno starostou obce dne 14.6.2016 příjmy i výdaje beze změny
(přesuny mezi položkami a 5).
3. RO schváleno starostou obce dne 29.7.2016 přmy i výdaje beze změny
(přesuny mezi položkami a 5).
4. RO schváleno starostou obce dne 25.8.2016 příjmy i výdaje beze změny
(přesuny mezi položkami a 5).
5. RO schváleno starostou obce dne 30.9.2016 příjmy navýšeny o částku
1.255.000 Kč, výdaje sníženy o částku 8.885.000 Kč, financování mínus
10.140.000 Kč.
6. RO schváleno starostou obce dne 10.10.2016 příjmy i výdaje beze změny
(přesuny mezi položkami).
7. RO schváleno starostou obce dne 30.11.2016 příjmy i výdaje beze změny
(přesuny mezi položkami a 5).
8. RO schváleno starostou obce dne 31 .1 2.2016 příjmy i výdaje beze změny
(přesuny mezi položkami a 5).
Celkem byly rozpočtovými opatřeními navýšeny příjmy o 1.255.000 Kč a sníženy
výdaje o 8.865.000 Kč, Financování minus 10.140.000 Kč. Změny rozpočtu byly
zaneseny do výkazu FIN 2
12 M bez rozdilů. Zastupitelstvo obce na
20. zasedání dne 20.4.2016 schválilo pověřeni starosty k provádění rozpočtových
opatřeni.
-

-

-

-

-

-

—

—

-

Rozpočtový výhled

ZO dne 24.8.2016 schválilo rozpočtový výhled na roky 2016—2022.

Schválený rozpočet ZO na 18. zasedání dne 10.2.2016 schválilo rozpočet obce na rok 2016 ve zněni
navrhovaného rozpočtu.
Stanovení
Obec je zřizovatelem PO MŠ Ústi. Přispěvek byl PO pro rok 2016 stanoven ve
závazných
výši 120.000 Kč. Obec sdělila PO výši přispěvku dopisem dne 19.2.2016.
ukazatelů zřizeným K 31.12.2016 obdržela PO 120.000 Kč.
organizacím
ZO na svém 20. zasedáni dne 20.4.2016 schválilo roční üčetni závěrku PO za
rok 2015, hospodářský výsledek ve výši 1.212,83 Kč a jeho převedení do fondu
odměn ve výši 970 Kč ado rezervního fondu ve výši 242,83 Kč.
Závěrečný účet

Závěrečný účet obce Ústi za rok 2015 byl zveřejněn na úřední desce obce i
v elektronické podobě v období Od 10.5.2016 do 26.5.2016. ZO dne 25.5.2016
schválilo závěrečný účet obce Ustí za rok 2015 a vyslovilo souhlas s celoročním
hospodařením obce za rok 2015 bez výhrad.

Bankovní výpis

Stav financi ZBÚ ke dni 31.12.2016 na bankovních účtech:
Čsos as., č.ú. 1511670/0300 (AU 231 0010) zůstatek 2.073.546,10 Kč ověřen
na výpis č.v. 2016/12.
ČNB č.ú. 94-2213651/0710 (AU 231 0013) zůstatek 87.458,51 Kč ověřen na
výpis p.č.27.
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Moneta Money Bank as., Č.ú 152342210/0600 (AÚ 231 0012) zůstatek
508.49399 KČ ověřen na výpis Č.v. 2016/12.
Moneta Money Bank as., č.ú 195613068/0600 (AU 231 0011) zůstatek
3.060.71751 KČ ověřen na výpis č.v. 2016/1 2.
Zůstatky na bank, účtech v celkové výši 5.730.21611 KČ odpovídají hodnotě SU
231 v rozvaze i hodnotě řádku 6010 výkazu Fin 2-12 M k témuž datu.
‚

Evidence majetku

DHM a DNM (mimo pozemky) je evidován s využitím 5W GORDIC. Evidence
pozemků je vedena na PC v členěni podle Č. parcely, LV, druhu, výměry, ceny a
AU. Obec doložila vlastnictvi pozemků Výpisy z KN k 31.12.2016 pro LV 1261
kat. území Hovězí a LV 1001, 187, 19 a 86 vše kat. území Ústi u Vsetína, LV
13739 kat. územi Vsetin.

Evidence
pohledávek

Obec eviduje k 31.12.2016 pouze krátkodobě pohledávky v celkově hodnotě
711.563.82 KČ. V účetnictví:
SU 311 (odběratelé) Částka 393.24383 KČ, doloženo soupisem a kopiemi
nezaplacených fakturu IS Č. 14;
SU 314 (poskytnuté zálohy) Částka 59.319,99 KČ, zálohy na vodu, plyn, doloženo
u IS Č. 14;
SU 344 (pohledávky mimo vybr. ústí. vlád, instituce) Částka 95.000 KČ, doloženo
darovací smlouvou;
SU 346 (pohledávky za vybr. ústí. vlád, institucemi) Částka 14.000 KČ, doloženo
vyúčtováním mzdových nákl. VPP za 12J2016;
SU 373 (poskytn. zálohy na transfery) Částka 150.000 KČ, doloženo
veřejnoprávnl smlouvou s TJ Sokol.

Evidence závazků

Obec eviduje k 31.12.2016 pouze krátkodobě závazky v celkové hodnotě
1.046.40620 KČ. V účetnictví:
SU 321 (dodavatelě) částka 74.284,31 Kč, doloženo soupisem a kopiemi faktur;
SU 331 (zaměstnanci) částka 117.245 Kč, SU 336 (sociálnĺ zabezpečení) částka
32.534 Kč, SU 337 (zdravotní zabezpečeni) částka 17.222 Kč, SU 342 (daně)
částka 12.814 KČ, doloženo rekapitulací mezd za 12/201 6;
SU 343 (DPH) částka 124.916,89 KČ, doložena kopie přiznání k DPH za
4. čtvrtleti 2016;
SU 374 (přijatě zálohy na transfery) částka 10.946 KČ, vratka dotace na volby;
SU 384 (výnosy příštích obdobi) Částka 449.920 Kč, DPPO za rok 2016;
SU 389 (dohad nákladů) částka 206.524 Kč, k záloze poskytnuté TJ Sokol
150.000 KČ, k spotřebované vodě a plynu (dle odečtu).

Faktura

Kontrola dokladů 5077 až 5268 (došlé faktury), 6015 až 6050 (vystavené faktury).

Inventurní soupis
majetku a závazků

Obec provedla inventarizaci majetku a závazků k datu 31,12.2016. Provedení
inventarizace se řídí Směrnicí 9/2011 a Plánem inventur obce UstI, vydaným
starostou obce dne 24.10.2016. Plán inventur obsahuje harmonogram, obsah a
rozsah inventarizačních Činnosti a jmenování ‘inventarizační komise.
Inventarizační zpráva byla sestavena dne 14.2.2017. Inventarizační komise
konstatuje, že inventarizaci nebyly zjištěny přebytky, manka. Kontrolou náležitosti
inventurních soupisů a příloh nebyly zjištěny nedostatky.

Kniha došlých
faktur

KDF je vedena elektronicky, došlé faktury jsou evidovány chronologicky.
K 31.12.2016 je zaevidováno přijetí 268 faktury (úČetni řada 5001 5268).

Kniha odeslaných
faktur

KOF je vedena elektronicky. K 31 .12.2016 byly vystaveny faktury v číselné řadě
1 50 (účetní řada 6001 až 6050).

Odměňování členů
zastupitelstva

Zastupitelstvo obce má 9 Členů. Starosta obce je pro výkon funkce uvolněn. ZO
dne 3.11.2014 schválilo výši měsíční odměny neuvolněným členům ZO. Odměnu
místostarostce schválilo ZO dne 15.4.2015. Odměny neuvolněných Členů ZO
zůstaly v roce 2016 beze změny.

-

-
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Pokladní doklad

Kontrola dokladů 284 až 376 (duben květen), 507 až 612 (říjen prosinec).

Pokladní kniha
(deník)

Pokladní evidence je vedena v elektronické pokladní knize, s využitím IS
GORDIC. Vedením pokladny je v kontrolovaném období pověřen pan Bc. Jan
Zajíček. Pokladní doklady příjmové i výdajové jsou číslovány chronologicky,
společnou číselnou řadou; za období leden prosinec 2016 byly vystaveny a
zaúčtovány doklady č. 001 —612. Zůstatek pokladní hotovosti k datu 31.12.2016
činí 10.626 Kč a odpovídá hodnotě SU 261 v rozvaze i hodnotě řádku 6040
výkazu Fin 2-12 M k témuž datu.

-

-

-

Příloha rozvahy

Výkaz sestavený k 31.12.2016 (tisk ze dne 15.2.2017).

Rozvaha

Kontrolována rozvaha sestavená k datu 31.12.2016 (tisk ze dne 15.2.2017).
Hodnota aktiv brutto k uvedenému datu činí 92.376.678,59 Kč, netto
62.767.928,35 Kč, hodnota korekce je 29.608.750,24 Kč. Hodnota pasiv je rovna
hodnotě aktiv netto.

Účetní doklad

Kontrola dokladů 3005 až 3012 (bank. účet Moneta), 2005 až 2012 (bank. účet
Moneta), 8005 až 8012 (bank. účet ČNB), 1181 až 1237, 1274 až 1503 (bank.
účet ČSOB), 4005 až 4086 (vnitřní).

Výkaz pro
hodnoceni plněni
rozpočtu

Výkaz pro hodnocení plněni rozpočtu Fin 2 12 M sestaven k 31.12.2016 (tisk
dne 2.2.2017). Hospodařeni (dle tříd RS OO konsolidaci) viz tabulka.
Výkaz FIN 2 12 M
Rozpočet
Rozpočet po
Plněni rozpočtu
v Kč
schválený
změnách
Daňové příjmy
7 500 000,00
6 982 000,00
6 933 058,06
Nedaňové příjmy
2 500 000,00
2 807 362,00
2 772 470,64
Kapitálově příjmy
15 000,00
5 000,00
9 050,00
Přijaté transfery
115 600,00
1 571 238,00
1 571 238,00
Příjmy celkem
10 120 600,00
11 375 600,00
Ii 285 816,70
Běžně výdaje
7 132 000,00
7 455 000,00
6 902 784,50
Kapitálové výdaje
14 710 000,00
5 502 000,00
4 989 174,00
Výdaje celkem
21 842 000,00
12 957 000,00
11 891 958,50
Financování
11 721 400,00
I 581 400,00
606 141 ‚80
-

-

Výkaz zisku a ztráty Obec účtuje pouze v rámci rozpočtu. Kontrolován výkaz ZIZ sestavený k datu
31 .1 2.2016 (tisk ze dne 15.2.2017). K uvedenému datu jsou vykázány náklady
v celkové výši 9.706.006,54 Kč, výnosy v celkové hodnotě 10.873.015,45 Kč,
výsledek hospodaření v hodnotě plus 1.167.008,91 Kč odpovídá hodnotě položky
C.llI.1 k témuž datu.
Darovací smlouvy

Darovací smlouva uzavřená dne 25.4.2016 mezi dárcem Obcí Ústi a
obdarovaným Charita Vsetín na činnost ve výši 10.000 Kč. Poskytnutí finančních
prostředků bylo schváleno ZO na 19. zasedání dne 16.3.2016, usnesenI č. 5.
Dar byl poskytnut dne 26.4.2016 bankovním převodem (účetní doklad 1153).

Dohody o
provedení práce

Dohoda o provedení práce uzavřená dne 26.9.2016. Předmětem dohody je
roznos 512 ks volebních lístků (odměna 1.792 Kč).
Dohoda o provedeni práce uzavřená dne 1.10.2016. Předmětem dohody je úklid
při volbách (odměna 490 Kč).

Smlouvy a další
materiály
k poskytnutým
účelovým dotacím

Veřejnoprávní smlouva č. 2/2016 o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu
obce Ustl uzavřená dne 15.4.2016 mezi poskytovatelem Obcí Usti a příjemcem
TJ Sokol Usti, z.s. na poskytnutí dotace na základě žádosti ze dne 1.2.2016 ve
výši 150000 Kč. Dotace je poskytnuta na činnost spolku. Poskytnuti dotace a
uzavření VPS bylo schváleno na 18. zasedáni ZO dne 10.2.2016. Smlouva byla
zveřejněna dne 15.4.2016. Příjemce je povinen předložit finanční vypořádáni
dotace do 28.2.2017. Záloha na dotaci byla poskytnuta bankovním převodem dne
10.2.2016 ve výši 50.000 Kč (doklad 1052), dne 18.4.2016 ve výši 25.000 Kč
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<doklad 1142), dne 31.8.2016 ve výši 75.000 KČ (doklad 1330).
Veřejnoprávní smlouva Č. 3/2016 o poskytnutí neinvestiční dotace
z rozpočtu obce UsU uzavřená dne 18.4.2016 mezi poskytovatelem Obcí UstI a
příjemcem SDH Ustí, z.s. na poskytnuti dotace na základě žádosti ze dne
2.2.2016 ve výši 8.000 KČ. Dotace je poskytnuta na činnost spolku. Poskytnuti
dotace a uzavření VPS bylo schváleno na 18. zasedání ZO dne 10.2.2016.
Příjemce je povinen předložit finanční vypořádání dotace do 28.2.2017. Záloha
na dotaci byla poskytnuta v hotovosti dne 18.4.2016 ve výši 8.000 Kč (doklad
305).
Obec přijala v roku 2016 účelové určené finanční prostředky:
Smlouvy a další
materiály k přijatým Dotace politika aktivni zaměstnanosti:
účelovým dotacím
UZ 13013 pol. 4116 v hodnotě 455.507 KČ;
UZ 13101 po1. 4116v hodnotě 206.474 Kč.
Dotace na volby do Senátu PČR a kraiského zastupitelstva (Sdělení KUZL
65751/2016):
UZ 98193 pol. 4111 v hodnotě 24.000 Kč, výdaje 56115 UZ ve výši 13.054 Kč,
k vypořádáni se SR 10.946 Kč.
Dotace MV ČR na výdaje JSDH při zásahu mimo obec (Sděleni KUZL
73708/2016):
UZ 14004 pol. 4116v hodnotě 24.258 KČ, výdaje 55512 ÚZ ve výši 24.258 Kč.
Dotace ZK na výchovu lesních porostů (Sděleni KUZL 12345/2016):
UZ 00070 po1. 4122v hodnotě 8.799 Kč, výdaje s UZ ve výši 8.799 Kč.
Dotace ZK na “Rekonstrukci sportovně turistického areálu v obci Ústi“ (Sděleni
KUZL 621 59/2016):
UZ 00120 pol. 4222 v hodnotě 736.000 Kč, výdaje 5 3639 pol. 6121 ÚZ ve výši
736.000 KČ.
Kontrola dokladů prokazujlci použiti dotace s ÚZ 98193 ve výši 13.054 Kč: dokl.
1379 (DPP), 1424 (DPP, odměny 7 Členů VK), 520, 4058. Nedostatky nebyly
zjištěny.
-

-

-

-

-

-

Smlouvyo převodu
majetku (koupě,
prodej, směna,
převod)

Kupní smlouva uzavřená dne 11.2.2016. Předmětem smlouvy je koupě pozemku
parc.č. st. 77/1, jehož součásti je zemědělská stavba, pozemku parc.č. st.79,
jehož součásti je stavba č.p. 23, pozemků p.Č. st.80, p.Č. 62/2, p.č. 65/2, p.č.
65/3, p.č. 66/1, př. 67/2, p.č. 1536/12 vše v obci a kat. území Ústí od Čtyř
spoluvlastníků. Obec Ústí zaplatl každému spoluvlastníku kupni cenu ve výši
191.750 Kč a to do 10-dni dnů po obdrženi rozhodnuti kat. úřadu o povoleni
vkladu vlastnického práva do KN převodem z bank. účtu. Právní účinky vkladu do
KN nastaly ke dni 17.2.2016. O zařazeni majetku do evidence bylo účtováno dne
17.2.2016 (dokl. 4008). Uhrada ceny pozemku provedena dne 18.3.2016 (dokl.
1093).
Kupní smlouva uzavřená dne 8.6.2016. Předmětem smlouvy je prodej
pozemku parc.č. 110/4 o výměře 85 m2 v kat. území Ustí u Vsetína za cenu
4.250 Kč. Prodej pozemku schválilo ZO na zasedání dne 25.5.2016. Úhrada ceny
pozemku provedena do pokladny dne 8.6.2016 (dokl. 388). U dokl. 388 účtováno
o vyřazeni pozemku z evidence obce.

Smlouvy o ručeni

Ručitelské prohlášeni podepsané dne 10.6.2013 v Ústi, akceptace v Praze dne
26.8.201 3, kterým ručitel obec Ustl zajišťuje veškeré pohledávky a nároky Banky
ČS, as. Praha, plynoucl ze Smlouvy o úvěru Č.228/1 3/LCD uzavřené s klientem
to až do celkové výše 11.234.000 KČ. Ručitelské prohlášení bylo schváleno
usnesením 31. zasedání ZO dne 29.5.2013. Závazek z ručeni je zachycen
v podrozvahové evidenci na účtu 982 0000 ve výši 11.234.000 Kč.

Dokumentace
k veřejným
zakázkám

Ke kontrole byly vybrány následující zakázky:
„Sportovně kulturni areál v obci Ustl“ jedná se o veřejnou zakázku malého
rozsahu na stavební práce
venkovní posezenI, dětský koutek (plskoviště,
prolézačky, houpačky a kolotoč), oploceni. Předmětem zakázky je provedeni
stavebních prací. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH Činí
1.238.165 KČ. Výzva k podání nabldky byla zaslána 4 firmám a zveřejněna na
—

—
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úřední desce a profilu zadavatele dne 21.1.2016, kritériem výběru firmy byla
nejnižší cena. Obec obdržela nabídky B firem, hodnotící komise vyloučila 7 firem
z výběrového řízení pro nesplněni kvalifikace požadované zadavatelem.
Hodnotící komise doporučila zadavateli rozhodnout o výběru nabídky TM Stav,
spol. s r.o., Vsetin jako nabídky s nejnižší nabídkovou cenou ve výši
1.473.649,33 KČ včetně DPH a zadat ji tomuto uchazeči. ZO dne 10.2.2016
rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky a pověřilo starostu obce podpisem
smlouvy o dílo s vybraným uchazečem firmou TM Stav, spol. s r.o. Smlouva byla
uzavřena dne 12.2.2016 na výše uvedenou cenu a byla zveřejněna na profilu
zadavatele dne 18.2.2016. Akce byla fakturována dne 25.7.2016 fakturou
evidovanou v KDF pod č. 137 (účetní doklad 5137).
„PD
chodníky v obci Usti“
jedná se o veřejnou zakázku malého
rozsahu na služby. Předmětem VZ je zajištěni všech potřebných průzkumů a
měřeni, zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a pro stavební
povolení, zpracování prováděcí projektové dokumentace, výkon autorského
dozoru. Předpokládaná hodnota zakázky 615.000 Kč bez DPH. Výzva k podání
nabídky byla zaslána 4 firmám a zveřejněna na profilu zadavatele, kritériem
výběru byla nejnižší cena. Obec obdržela nabídku dvou firem. Hodnotící komise
doporučila zadavateli rozhodnout o nabídce MSS
projekt s.r.o., Vsetín, s
nejnižší nabídkovou cenou ve výši 713.900 Kč včetně DPH, 590.000 Kč bez DPH
jako nabídce nejvýhodnější. ZO dne 10.2.2016 rozhodlo o výběru nejvhodnější
nabídky a pověřilo starostu obce podpisem smlouvy o dílo s vybraným
uchazečem firmou MSS
projekt s.r.o., Vsetín. Smlouva o dílo byla uzavřena
dne 16.2.2016 a zveřejněna na profilu zadavatele dne 18.2.2016. Dodavatel
zakázku k 31 .1 2.2016 nefakturoval.
-

—

—

—

Zápisy zjednání
zastupitelstva
včetně usnesení
Peněžní fondy
územního celku
pravidla tvorby a
použití

Zápisy ze 17. —29. zasedání ZO, která se konala v období od ledna 2016 do
prosince 2016. Zápisy jsou opatřeny podpisy v souladu s 5 95 odst. zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

—

Účetní závěrka

B.

Obec zřizuje sociální fond. Prostředky fondu jsou určeny pro zaměstnance,
starostu a místostarostku obce. Tvorba a čerpání SF se řídí vnitřní Směrnici
k používání SF účinnou dnem 21.4.2011. SF je tvořen přídělem z rozpočtu obce
v hodnotě 36.000 Kč, nevyčerpané prostředky se na konci roku vracejí zpět do
rozpočtu obce. Obec s prostředky SF hospodaří na ZBÚ. Tvorba a použití SF je
účtováno rozvahově. K 31.12.2016 zachycuje účetnictví obce tvorbu a čerpání
SF ve výši 34.266 Kč.
ZO dne 25.5,2016 schválilo roční závěrku obce Ústí, sestavenou ke dni
31.12.2015.

Zjištění
Předmět přezkoumáni, u něhož nebyla nalezena chyba či nedostatek

Zákon č. 420/2004 Sb. 5 2 odst. 1 písm. a) plněni příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních
operaci, týkajících se rozpočtových prostředků.
Zákon č. 420/2004 Sb. 5 2 odst. 1 písm. b) Finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních
fondů.
Zákon Č. 420/2004 Sb. 5 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního
celku. Nevyskytuje se.
Zákon č. 420/2004 Sb. 5 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků
vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě
smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami. Nevyskytuje se.
Zákon Č. 420/2004 Sb. 5 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu
právních předpisů o účetnictví.
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Zákon Č. 420/2004 Sb. 5 2 odst. 1 písm. fl hospodaření a nakládáni s prostředky poskytnutými
z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních
smluv.
Zákon Č. 420/2004 Sb. 5 2 odst. 1 písm. g) vyúčtováni a vypořádáni finančních vztahů ke státnímu
rozpočtu, k rozpočtům krajů. R rozpočtům obci, k jiným rozpočtům, ke státnim fondům a k dalším
osobám.
Zákon č. 420/2004 Sb. 5 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví
územního celku.
Zákon Č. 420/2004 Sb. 5 2 odst. 2 písm. b) nakládáni a hospodařeni s majetkem státu, s nimž
hospodaří územní celek.
Zákon Č. 420/2004 Sb. 5 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,
s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu.
Zákon Č. 420/2004 Sb. 5 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládáni s nimi.
Zákon Č. 420/2004 Sb. 5 2 odst. 2 písm. e) ručeni za závazky fyzických a právnických osob.
Zákon Č. 420/2004 Sb. 5 2 odst. 2 písm. fl zastavováni movitých a nemovitých věcí ve prospěch
tďetich osob. Nevyskytuje se.
Zákon č. 420/2004 Sb. 5 2 odst. 2 písm. g) zřizováni věcných břemen k majetku územního celku.
Zákon č. 420/2004 Sb. 5 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územnim celkem.
Zákon Č. 420/2004 Sb. 5 9 Kontrola nakládáni s příspěvkem a se svěřeným majetkem.
IL

Při dílčím přezkoumání hospodařeni nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

III.

Při konečném přezkoumáni hospodařeni nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené
v ustanoveni 10 odst. 3 písm. b) a pism. c) zákona č. 420/2004 Sb.

C.
I.

Závěr
Odstraňováni chyb a nedostatků z předchozich let
Méně závažné chyby a nedostatky z předchozích let by/y napraveny:

II.

Při přezkoumáni hospodařeni obce Ústi za rok 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky [
10 odst. 3 pism. a) zákona č. 420/2004 Sb.).

lIL

Nebyla zjištěna rizika dle

10 odst 4 pism. a) zákona č. 420/2004 Sb.

IV. Při přezkoumáni hospodařeni obce Ústi za rok 2016
Byíy zjištěny dle 510 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

4,45%
3,36 %
0,00 %

Ústí dne 21. dubna 2017

Ing. Antonín Putala
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

podpis

Ing. Milan Slovák
kontrolor

podpis

F?2.._}‘N%,

...!..

.

Zpráva o výsledku přezkoumáni hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání.
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Vladimir Kovář, starosta obce Ústi, prohlašuje, že v kontrolovaném období územní celek neručil
svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavil movitý a nemovitý majetek,
neuzavřel smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o převzetí dluhu nebo
ručitelského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdruženi, nekoupil ani neprodal
cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady, uskutečnil pouze veřejné zakázky malého
rozsahu (512 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.).
Vladimír Kovář, starosta obce Ústí, se dnem seznámeni s návrhem zprávy vzdal možnosti podat
k návrhu zprávy písemné stanovisko do 30- ti pracovních dnů od předáni návrhu zprávy a požádal o
předáni konečného zněni zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření územního celku za účelem
jejího projednánI při schvalováni závěrečného účtu.
Zprávu převzalas obsahem byl seznámen dne 21. dubna 2017
Vladimir Kovář
starosta

755 01 VSEj

podpis

1 x obdrží: Obec Ústí
1 x obdrží: Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor interního auditu a kontroly, oddělení kontrolní
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