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OBEC SUBIROV

IČO 00288845

Závěrečný účet obce za rok 2011
zpracovaný na základě § 17 zákona Č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

rozpočtů ve znění platných předpisů

Hodnotící zpráva hospodaření obce
Údaje o obci:

Adresa: OBEC ŠUBÍŘOV, Šubířov 40, 798 52 Konice

Telefonické spojení: 582 396 527

E-mail: tarosta.sllbirov@voln}.cz.v •.w\\.slIbirO\.cL

Bankovní spojení: základní běžný účet u Komerční banky Č.Ú 972 J 701101 00

Starosta: Ritter Jindřich

V roce 2011 hospodařila obec s celkovými příjmy 12 683 021,02 Kč.

V roce 201 J vynaložila obec celkové výdaje 12851 723,37 Kč

V roce 201 J byly výdaje vyšší než příjmy a to o 168 702,35 Kč. Tento schodek byl pokryt

úsporou z minulých let.

Obec nemá žádné půjčky ani úvěry.

Majetek obce vedený v aktivech je ve výši 28 269 346,72 Kč a byl potvrzen pravidelnou

inventarizací.

Stav účtu obce k 31. J 2.20 J 1 - běžný účet 184287,56 Kč

Rozpočet obce Šubířov na rok 2011 byl schválen na zasedání zastupitelstva obce dne

1.4.20 I I. V průběhu roku byla schválena tři rozpočtová opatření a to dne 29.6.201 J

30.9.2011,22.12.2010.



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 26.3.2012.

Závěr: Při přezkoumání hospodaření obce Šubířov za rok 2011

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky

Připomínky k návrhu závěrečného účtu obce Šubířov za rok 2011 mohou občané uplatnit písemně ve
lhůtě stanovené dnem vyvěšení nebo ústně na nejbližším zasedání zastupitelstva obce Šubířov.

Přílohy: Výkaz FIN 2-12 za období 12/2011, Rozvaha za období 12/20 IO, Zpráva o
výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011, roční zpráva příspěvkové organizace MŠ
Šubířov, účetní závěrka MŠ Šubířov za rok 201 I.

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

Vypracovala: Pavla ováková
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Kancelář ředitele

Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
SpZn.: KÚOK/62634/2011/KŘ-K/7450
Č.j.: KUOK 4146/2012

Počet stejnopisů: 2
Počet stran: 6
Přílohy: O

Zpráva

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Šubířov za rok 2011,

IČ 00288845

Přezkoumání se uskutečnilo dne 26. 3. 2012 na základě žádosti a v souladu se zákonem
č. 42012004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a
dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon).

Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Šubířov

Přezkou maně období: 1. 1.2011 - 31. 12.2011

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 Olomouckěho 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 2011

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

Předmětem přezkoumání hospodaření bylo v souladu s § 2 zákona Č. 420/2004 Sb.:
plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových
prostředků,
finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondu,
náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
peněžní operace, týkající se sdružených prostředků a cizích zdrojů,
hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími
prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnimu rozpočtu, k rozpočtům krajů,
k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám,
nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku a s majetkem
státu, s nímž hospodaří územní celek,
zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,
stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
ručení za závazky fyzických a právnických osob,
zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
účetnictví vedené územním celkem.

Předmět přezkoumání hospodaření byl ověřen z hlediska:
dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy
o finančním hospodaření územních celků, o hospodaření s jejich majetkem,
o účetnictví a o odměňování,
souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek
jejich použití,
věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

A. Přezkoumané písemnosti

Při přezkoumání hospodaření obce Šubířov za rok 2011 byly přezkoumány následující
písemnosti:

Bankovní výpis: KB, a.s. za období 1/2011 č. 1-5, za obdobi 3/2011 č. 9-13 a za období
8/2011 č. 31-34 včetně účetních dokladů

Bankovní výpis: KB, a.s. za období 1112011 č. 44-48 včetně účetních dokladů

Darovací smlouvy: Darovací smlouva na počítačovou sestavu pro zajištění přístupu
občanů k internetu a výpočetní technice v prostorách knihovny ze dne 29. 3. 2011
(obec jako obdarovaný)

Darovací smlouvy: Darovací smlouva na přivaděč STL, rozvody v obci Šubířov
a Chobyně uzavřená dne 30. 6. 2011 (obec jako obdarovaný)



Finanční výbor: Zápis Č. 2 ze dne 14. 12.2011

Finanční výbor: Zápis Č. 1/2011 ze dne 5. 4. 2011

Hlavní kniha: sestavená k 31. 12.2011

Hlavní kniha: sestavená k 30. 9. 2011

Inventurní soupis majetku a závazků: Směrnice o inventarizaci ze dne 30. 9. 2011, Plán
inventur, Rekapitulace - seznam inventarizačních soupisů, Inventarizační zpráva za rok
2012 ze dne 31.1.2012, Inventurní soupisy jednotlivých účtů

Kniha došlých faktur: vedena na PC

Kniha odeslaných faktur: vedena na PC

Kontrolní výbor: Zápis Č. 1/2011 ze dne 19. 1.2011

Kontrolní výbor: Zápis Č. 2/2011 ze dne 14. 12.2011

Návrh rozpočtu: zveřejněn na úřední desce obce a v elektronické podobě způsobem
umožňujícím dálkový přístup ve dnech 18.2. - 16. 3. 2011

Odměňování členů zastupitelstva: za období 1-1212011

Odměňování členů zastupitelstva: za období 1-9/2011

Pokladní doklad: za období 11/2011 Č. 020396-020441 včetně účetních dokladů

Pokladní doklad: za období 1/2011 Č. 020001-020025, za období 3/2011 Č. 020051-
020102 a za období 8/2011 Č. 020307-020332 včetně účetních dokladů

Pokladní kniha (deník): vedena na PC i ručně

Pravidla rozpočtového provizoria: schválena zastupitelstvem obce dne 22. 12.2011

Příloha rozvahy: sestavená k 30. 9. 2011

Příloha rozvahy: sestavená k 31. 12.2011

Rozpočtová opatření: Č. 3 schváleno zastupitelstvem obce dne 22. 12.2011

Rozpočtová opatření: Č. 1 schváleno zastupitelstvem obce dne 29. 6. 2011 a Č. 2 dne
30.9.2011

Rozpočtový výhled: sestavený na období 2012-2014

Rozvaha: sestavená k 31.12.2011

Rozvaha: sestavená k 30. 9. 2011

Schválený rozpočet: zastupítelstvem obce dne 1. 4. 2011

Smlouvy a další materiály k příjatým účelovým dotacím: Smlouva Č. 10078726
o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního
programu Životního prostředí ze dne 7. 11. 2011, Rozhodnutí o poskytnutí dotace
z Ministerstva životního prostředí ze dne 20. 10. 2011 na akcí CZ 1.0216.600/10.09527
Šubířov - posilový vrt pro obecní vodovod, Finanční vypořádání dotací a návratných
finančních výpomocí ze dne 13. 2. 2012, účtování dotace

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím: Rozpočtové opatření ze dne
18. 8. 2011 na účelovou neinvestiční dotaci ve výši 17 500,- Kč na částečnou úhradu
výdajů na zajištění akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí, UZ
00008, Smlouva o poskytnutí příspěvku ve výši 17 500,- Kč na částečnou úhradu
výdajů na zajištění akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí, zejména
na pořízení přenosných zásahových prostředků ze dne 8. 8. 2011, Finanční vyúčtování
příspěvku ze dne 14. 12.2011

....-,



Smlouvy a další materiály k přijatým úéelovým dotacím: Rozpočtové opatření KÚOK
ze dne 15. 3. 2011 na úéelovou neinvestiční dotaci ve výši 1 369.- Kč na úhradu výdajů
spojených s přípravou a provedením sčítání lidu. domů a bytů v roce 2011. ÚZ 98005.
Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí ze dne 23. 1. 2012,
vráceno dne 24. 1.2012

Smlouvy nájemní: Nájemní smlouva na pronájem bytu Č. 3 uzavřená dne 31. 3. 2011
včetně dodatku k nájemní smlouvě ze dne 1. 7.2011

Smlouvy nájemní: Nájemní smlouva na pronájem bytu Č. 1 uzavřená dne 31. 3. 2011
včetně dodatku k nájemní smlouvě ze dne 1. 7. 2011

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu: sestavený k 31. 12.2011

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu: sestavený k 30. 9. 2011

Výkaz zisku a ztráty: sestavený k 31. 12.2011

Výkaz zisku a ztráty: sestavený k 30. 9. 2011

Zápis z kontroly provedené podle zákona Č. 320/2001 Sb.: dne 20. 1. 2012 u Mateřské
školy Šubířov

Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usnesení: ze dne 22.12.2011

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení: ze dne 18. 2. 2011. 1. 4. 2011. 29. 6.
2011.30.9.2011

Závěrečný účet: zveřejněn na úřední desce obce a v elektronické podobě způsobem
umožňujícím dálkový přístup ve dnech 19. 5. - 29. 6. 2011. schválen bez výhrad
zastupitelstvem obce dne 29.6. 2011

Zpráva o zjištěních z kontroly provedené na základě zákona Č. 32012001 Sb.: ze dne
30.1.2012

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 poskvtnutýrni na základě mezinárodních smluv,

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.

uskutečnila pouze veřejné zakázky malého rozsahu (§ 12 odst. 3 zákona Č. 137/2006
Sb.).

nezřídila věcná břemena k majetku územního celku,

neměla podnikatelskou činnost.
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B. Výsledek přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření obce Šubířov za rok 2011

• nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

c. Plnění opatření k odstranění nedostatků

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předcházející rok

Při přezkoumání hospodaření obce Šubířov za rok 2010 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při dílčím přezkoumání

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

D. Upozornění na případná rizika (§ 10 odst. 4 písmoa) zákona):

Na případná rizika neupozorňujeme.

E. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podíl
zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku k 31. 12. 2011 (§ 10
odst 4 písmob) zákona)

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

2,65%

1,32%

0%

Šubiřov, 26. 3. 2012

Ing. Lenka Majerová

RAJSKÝ UŘ L
OlOMOUCKÉH KAJE

J, (261f /( ~I

Za Krajský úřad Olomouckého kraje

kontrolor pověřený řízenim přezkoumáni podpIS kontrolora I ěřeného řízením přezkoumáni

Ing. Jaroslava Moskalová

kontrolor
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Poučení

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně i návrhem zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním se stává okamžikem marného
uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 3 písmo I) zákona o přezkoumávání hospodaření,
k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Tato zpráva
o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání.

Územní celek může do 30 pracovních dnů od předání návrhu zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření podat písemné stanovisko k návrhu zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření v souladu s § 6 odst. 3 písmo I) zákona o přezkoumávání
hospodaření.

Stanovisko zašle obec na adresu Krajského úřadu Olomouckého kraje, oddělení kontroly,
s uvedením jména kontrolora pověřeného řízením přezkoumání.

Já, níže podepsaný starosta obce Šubířov prohlašuji, že nemám k tomuto návrhu zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 připomínek a nebudu podávat
písemné stanovisko podle §6 odst 3 písmo I) zákona o přezkoumávání hospodaření.

Stejnopis zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Šubířov obdržel a s jeho
obsahem byl seznámen starosta obce dne 26. 3. 2012

Jindřich Ritter

Rozdělovník:

1 stejnopis pro obec Šubiřov
1 stejnopis pro Krajský úřad Olomouckého kraje, oddělení kontroly
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Cbec Šubířov KEO7. 94c / Uc SE
zpracováno: 15.05.2012
strana 1

Závěrečný účet za rok 2011

- rozpočtové hospodaření dle tříd

roaočet rozpcčet
třaa s. eénost schvaleny ~ravený roz

. . IP." \IÉ PŘÍ Mf 1. 909. ,79 .899.400,00 00.51 .909.1 ., ~oo.00 0,08

- NEDA.~ PF.:JMY 2.00 .: 3,46 699.280,40 286. 8 2.001.1 3,86 100.00 -0,40

- PŘUATÉ IXJI'ACE 8. 2.6 2, 7 8.898.526,50 9 .59 8.772.672,73 100.00 0,04

CELKEM PŘÍJMY
l2. 683.021,02 11. 497.206,90 110.31 l2.683.021,30 100.00 -0,28

rozpočet rozrcčet
třída skutečnost schváleny ~ravený rozdíl

- BĚŽNÉ VÝDAJE 2.91.505,39 .960.02,00 50.08 2.94 .505,27 00.00 0,12

6 - f(Ap:?~J)VE VYmJE 9.9 Q.2: ,98 9.89 . 84,90 100.20 9.910.27,27 00.00 O, .

CELKEM VÝDAJE
l2. 851.723,37 11. 850.196,90 108.45 l2.851.722,54 100.00 0,83

Rozp:lČ€t Roz!XlČ€t
třída Skutečnost schvá ený upravený rozdíl

8llS Zrrěna na bankovních účtech 68.702,35 352.990,00 47.79 68.70 ,24 00.00 .,11

CELKEM FINANCOVÁNÍ: I
168.702,35 352.990,00 47.79 168.701,24 100.00 ,11


