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OBEC SUBIROV

IČO 00288845

Závěrečný účet obce za rok 2010
zpracovaný na základě § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

rozpočtů ve znění platných předpisů

Údaje o obci :
Hodnotící zpráva hospodaření obce

Adresa: OBEC ŠUBÍŘOV, Šubířov 40, 798 52 Konice

Telefonické spojení: 582396 527

E-mail: starosta.subirov@volny.cz, www.subirov.cz

Bankovní spojení: základní běžný účet u Komerční banky č.ú 9721701/0100

Starosta: Ritter Jindřich

V roce 2010 hospodařila obec s celkovým i příjmy 6 528 022 22 Kč z toho:

- daňové příjmy I 870 614,96 Kč

- přijatá dotace na výkon státní správy 79 800,00 Kč

- na školství 16 200,00 Kč

- návratná finanční výpomoc Svazek obcí Drahansko... 850404,87 Kč

- dotace na veřejně prospěšné práce 657 329,00 Kč

- dotace na volby do Poslanecké sněmovny 21 000 00 Kč

- dotace na volby do zastupitelstev 24 000,00 Kč

- dotace na sčítání lidu 2 705 00 Kč

- příspěvek na žáky MŠ od obce Dzbel 13 176 00 Kč

- dotace na oslavy výročí 300 let obce 30000,00 Kč

- dotace na hasiče 4 855,00 Kč

- dotace na výstavbu bytů 275000000 Kč

- ostatní nedaňové příjmy 207937,39 Kč



V roce 20 IO vynaložila obec celkové výdaje ve výši 7 709 664,89 Kč

z toho na zabezpečen í provozu :

- oprava a udržování silnice 36352,00 Kč

- pitná voda 28 741.00 Kč

- vodojem a přiváděcí řad 1 053 524,13 Kč

- příspěvek Svazek obcí Drahansko a okolí 5 000,00 Kč

- návratná finanční výpomoc Svazek obcí Drahansko ... 1 010504.87 Kč

- zařízení předškolní výchovy 59 500,00 Kč

- zařízení školní výchovy -příspěvek na ZŠ Konice 85 440,00 Kč

- kultura, knihovna a občanské záležitosti 189 023,00 Kč

- výstavba bytů 2 768 000,00 Kč

- veřejné osvětlení 87097,00 Kč

- na Sdružení pro plynofikaci 10 000,00 Kč

- odpadové hospodářství 144 540,90 Kč

- veřejná zeleň včetně platů na veř. prosp.práce 746675 25 Kč

- požární ochrana 37659,00 Kč

- výkon zastupitelstva obce 536911,75 Kč

- výkon místní správy 816955,39 Kč

- volby do Parlamentu 13 335,00 Kč

- volby do zastupitelstev 15 368,00 Kč

- drobný dlouhodobý hmotný majetek 46 729,60 Kč

- vratka za volby v roce 2009 3 238,00 Kč

- vratka poplatků na CÚ 15 070,00 Kč

V roce 2010 byly výdaje vyšší než příjmy a to o 1 181 642,67 Kč. Tento schodek byl pokryt

úsporou z minulých let.

Obec nemá žádné půjčky ani úvěry. Dluhová službaje nulová.



Majetek obce vedený v aktivech je ve výši 17 146419,43 Kč a byl potvrzen pravidelnou

inventarizací.

Stav účtu obce k 31.12.2010 - běžný účet 352989,91 Kč

Rozpočet obce Šubířov na rok 20 IObyl schválen na zasedání zastupitelstva obce dne

5.3 .20 1O. V průběhu roku byla schválena tři rozpočtová opatření a to dne 11.6.2010,

7.9.2010,29.12.2010.

Přezkoumání hospodaření obce bylo provedeno na základě žádosti v souladu se zákonem

420/2004 Sb. o přezkoumání hospodaření územně samosprávných celků a to pracovníky

Krajského úřadu Olomouckého kraje, oddělení kontroly dne 22.3.2011.

Závěr: Při přezkoumání hospodaření obce Šubířov za rok 20 IO

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky

Připomínky k návrhu závěrečného účtu obce Šubířov za rok 20 10 mohou občané uplatnit písemně ve
lhůtě stanovené dnem vyvěšení nebo ústně na nejbližším za edání zastupitelstva obce Šubířov.

Přílohy: Výkaz FIN 2-12 za období 12/2010, Rozvaha za období 12/20 IO, Zpráva o
výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010, roční zpráva příspěvkové organizace MŠ
Šubířov, účetní závěrka MŠ Šubířov za rok 2010.

Celé znění závěrečného účtu je k nahlédnutí v kanceláři OÚ Šubířov.

Vypracovala: Pavla Nováková

Ritter Jindřich I
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Krajský úřad Olomouckého kraje
Kancelář ředitele

Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
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Zpráva
o výsledku přezkoumání hospodaření obce Šubířov za rok 2010,

IČ 00288845

Přezkoumání se uskutečnilo dne 22. 3. 2011 na základě žádosti a v souladu
se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon).

Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Šubířov

Přezkoumané období: 1. 1.2010 - 31.12.2010

Přezkoumání hospodaření vykonali:

kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing. Lenka Majerová
kontrolor: Ing. Jaroslava Moskalová

Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § 5 zákona o přezkoumávání
hospodaření vydal ředitel Krajského úřadu Olomouckého kraje Bc. Ing. Libor Kolář

Zástupci obce: Jindřich Ritter - starosta
Pavla Nováková - účetní

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky
konečného dílčího přezkoumání.

ZÁVĚR
Při přezkoumání hospodaření obce Šubířov za rok 2010

• nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písmoa) zákona).



Předmět přezkoumání hospodaření:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona.
V souladu s § 6 odst. 3 písmo b) zákona je přezkoumání hospodaření prováděno
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.

A. Přezkoumané písemnosti

Při přezkoumání hospodaření obce Šubířov za rok 2010 byly přezkoumány
následující písemnosti:

Bankovní výpis: KB, a.s. za období únor a březen 2010 Č. 6 - 14 vČ. účetních
dokladů

Darovací smlouvy: uzavřená mezi obcí Šubířov (obdarovaný) a EUROVIA
Stone CZ, s.r.o., Praha, IČO:62959018 (dárce) na částku 20 000 Kč na kulturní
program oslav "Výročí 300 let založení obce Šubířov"

Darovací smlouvy: uzavřená mezi obcí Šubířov (obdarovaný) a Marií Uhlířovou,
Šubířov 187, IČO: 46452656 (dárce) na částku 10 000 Kč na zajištění kulturního
programu oslav 300 let založení obce Šubířov"

Darovací smlouvy: uzavřená mezi obcí Šubířov (obdarovaný) a Josefem
Vagnerem, Šubířov 125, IČO: 47425784 (dárce) na částku 5 000 Kč na zajištění
kulturního programu oslav 300 let založení obce Šubířov"

Darovací smlouvy: uzavřená mezi obcí Šubířov (obdarovaný) a PROVOD -
inženýrská společnost s.r.o., Tišnov, IČ: 25023829 (dárce) na částku 10 000 Kč
na zajištění kulturního programu oslav 300 let založení obce Šubířov

Darovací smlouvy: uzavřená mezi obcí Šubířov (obdarovaný) a Zemědělským
obchodním družstvem DEJAS Dzbel, IČO: 47914483 (dárce) na částku 5 000
Kč na zajištění kulturního programu oslav 300 let založení obce Šubířov"

Darovací smlouvy: uzavřená mezi obcí Šubířov (obdarovaný) a Jaromírem
Horákem, Budětsko 7, IČO: 68689322 (dárce) na částku 2 000 Kč na zajištění
kulturního programu oslav 300 let založení obce Šubířov"

Dohoda o hmotné odpovědnosti: uzavřená dne 1. 10.2002 s hospodářkou obce

Hlavní kniha: sestavená k 31.12.2010

Inventurní soupis majetku a závazků: Příkaz starosty č. 1 k zajištění provedení
inventarizace majetku obce k 31. 12. 2010 ze dne 29. 12. 2010, Zápis
o provedení inventarizace za rok 2010 ze dne 31. 1. 2011, inventurní soupisy
účtů, likvidační protokoly

Kniha došlých faktur: vedena na počítači

Kniha odeslaných faktur: vedena na počítači

Odměňování členů zastupitelstva: za období 1-7/2010

Odměňování členů zastupitelstva: za období 1-12/2010

Pokladní doklad: za období 2-3/2010 č. 020024 - 020073 vč: účetních dokladů
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Pokladní kniha (deník): vedena ručně i na počítači

Pravidla rozpočtového provizoria: na rok 2010 schválena zastupitelstvem obce
dne 29.12.2009

Pravidla rozpočtového provizoria: na rok 2011 schválena zastupitelstvem obce
dne 29.12.2010

Protokol o výsledku kontroly provedené na základě zákona č. 320/2001 Sb.:
u obce dne 20. 1. 2011 a u Mateřské školy Šubířov dne 20. 12. 2010

Příloha rozvahy: sestavená k 31. 12. 2010

Rozpočtová opatření: č. 1 schváleno zastupitelstvem obce dne 11.6. 2010

Rozpočtová opatření: č. 2 schváleno zastupitelstvem obce dne 7.9.2010 a č. 3
dne 29. 12. 2010

Rozpočtový výhled: na období 2010 - 2012

Rozvaha: sestavená k 31. 12.2010

Rozvaha: sestavená k 31.8.2010

Schválený rozpočet: zveřejněn na úřední desce obce i elektronické úřední
desce od 17. 2. 2010 do 5. 3. 2010, zastupitelstvem obce schválen dne
5.3.2010,

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím: Rozpočtové opatření
ze dne 18. 11. 2010 na účelovou neinvestiční dotaci ve výši 2 705,- Kč
na úhradu výdajů spojených s přípravou a provedením sčítání lidu, domů v roce
2011, ÚZ 98005, Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí
ze dne 26. 1. 2011

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím: Rozpočtové opatření
ze dne 3. 6. 2010 na účelovou neinvestiční dotaci ve výši 4 855,- Kč
na odbornou přípravu jednotek sborů dobrovolných hasičů na rok 2010, ÚZ
14004, Finanční vypořádání ze dne 29. 12.2010

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím: Rozpočtové opatření
ze dne 23. 9. 2010 na účelovou neinvestiční dotaci ve výši 24 000,- Kč
na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Senátu PČR
a do zastupitelstev obcí, Předběžné vyúčtování výdajů na volby do PS PČR
ze dne 10. 12. 2010, Finanční vypořádání dotací a návratných finančních
výpomocí ze dne 26. 1. 2011

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím: Smlouva o poskytnutí
dotace uzavřená dne 24. 5. 2010 mezi Olomouckým krajem (poskytovatel)
a obcí Šubířov (příjemce) na částečnou úhradu nákladů na oslavy výročí 300 let
od založení obce Šubířov, Rozpočtové opatření ze dne 1. 6. 2010 na účelovou
neinvestiční dotaci ve výši 30 000 Kč na realizaci programu "Oslavy výročí 300
let založení obce", Finanční vyúčtování dotace ze dne 6.10.2010

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím: Rozpočtové opatření
ze dne 6. 5. 2010 na účelovou neinvestiční dotaci ve výši 21 000 Kč na úhradu
výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do PS PČR, Předběžné
vyúčtování výdajů na volby do PS PČR ze dne 14. 6. 2010, Finanční vypořádání
dotací a návratných finančních výpomocí ze dne 26. 1. 2011
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Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím: Rozhodnutí
o poskytnutí dotace na akci "B.j. 5 PS-VS, č.p. 35 Šubířov" ze dne 31. 8. 2010,
poskytovatel Ministerstvo pro místní rozvoj, ÚZ 17882

Smlouvy nájemní: Smlouva o pronájmu obecního pozemku ze dne 8. 10. 2010,
záměr zveřejněn od 21. 6. 2010 do 8. 7. 2010, zastupitelstvem obce schváleno
dne 7. 9. 2010

Smlouvy nájemní: Smlouva o pronájmu obecního pozemku ze dne 8. 10. 2010,
záměr zveřejněn od 21. 6. 2010 do 8. 7. 2010, zastupitelstvem obce schváleno
dne 7.9.2010

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod): Smlouva
o převodu vlastnictví dopravních prostředků JEEP Cherokee a Škoda Felicia
Combi, předávající Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Lannova třída
193/26 České Sudějovice a přebírající obec Šubířov, předávací protokol ze dne
16.6.2010

Vnitřní předpis a směrnice: Cestovní náhrady ze dne 3. 1. 2010

Vnitřní předpis a směrnice: k systému zpracování účetnictví ze dne 1.4. 2010

Vnitřní předpis a směrnice: Organizační řád ze dne 7. 9. 2010

Vnitřní předpis a směrnice: Směrnice pro časové rozlišení nákladů a výnosů,
včetně dohadných položek ze dne 1.4.2010

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu: sestavený k 31.12.2010

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu: sestavený k 31.8.2010

Výkaz zisku a ztráty: sestavený k 31. 12. 2010

Výkaz zisku a ztráty: sestavený k 31. 8. 2010

Zápis z jednání finančního výboru obce Šubířov: ze dne 14.4. 2010

Zápis zjednání kontrolního výboru: ze dne 21.4.2010 a 10. 8.2010

Zápis ze schůze finančního výboru: č. 2 ze dne 30.12.2010

Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usnesení: ze dne 7.9.2010,6.11.2010
a 29. 12.2010

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení: ze dne 5. 3.2010 a 11. 6. 2010

Závěrečný účet: schválen zastupitelstvem obce bez výhrad dne 11. 6. 2010,
na úřední desce obce a elektronické úřední desce zveřejněn od 17. 5. 2010
do 11. 6. 2010

V kontrolovaném období, dle informací poskytnutých zástupci obce, obec Šubířov:

neuskutečnila finanční operace týkající se peněžních fondů,

neuzavřela smlouvu o sdružení a neuskutečnila finanční operace týkající se
sdružených prostředků,

neuzavřela smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru, půjčky,

nehospodařila s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími
prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
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neuzavřela kupní a směnnou smlouvu, smlouvu o výpůjčce týkající se
nemovitého majetku,

nehospodařila s majetkem státu,

neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, neuzavřela
smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku a smlouvu o přistoupení
k závazku,

nezastavila movitý a nemovitý majetek,

nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace, neuskutečnila majetkové
vklady,

nezřídila věcná břemena k majetku územního celku,

neměla podnikatelskou činnost.

80 Výsledek přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření obce Šubířov za rok 2010

• nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

CoPlnění opatření k odstranění nedostatků

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předcházející rok

Při přezkoumání hospodaření obce Šubířov za rok 2009 nebyly zjištěny chyby
a nedostatky.

b) při dílčím přezkoumání

Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Šubířov nebyly zjištěny chyby
a nedostatky.

Do Upozornění na případná rizika (§ 10 odst. 4 písmoal
zákonat

Na případná rizika neupozorňujeme.

Eo Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územního
celku a podíl zastaveného maietku na celkovém maietku
územního celku k 3101202010 (§ 10 odst. 4 písmo b) zákonal

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

7,74%

89,02 %

0%
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Šubířov, 22. 3. 2011

Za Krajský úřad Olomouckého kraje

Ing. Lenka Majerová

KRAJSKÝ ÚŘAD
OLOMOUCKÉHO KRAJE

(26)

;;;'~';kJ::;;ii~;éh~;i;~~i;';~';';;'~~';"~ikontrolor pověřený rizenim přezkoumání

Ing. Jaroslava Moskalová

kontrolor

Stejnopis zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Šubířov obdržel
a s jeho obsahem byl seznámen starosta obce dne 22. 3. 2011

Jindřich Ritter 1)-CSJ........................................
poopis

\.

--- ---_-J

Rozdělovník:

1 stejnopis pro obec Šubířov
1 stejnopis pro Krajský úřad Olomouckého kraje, oddělení kontroly
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