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Schválený závěrečný účet městyse Bílé Podolí za rok 2014
Izpracovaný na základě § 17 zákona Č. 25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění platných předpisůl
Údaje o obci:
Adresa: Městys Bílé Podolí, 285 72 Bílé Podolí
Telefonické spojení: 327 397 197
Fax: 327 397 197
E-mailováadresa:bilepodoli@mybox.cz
Bankovní spojení: základní běžný účet zřízen u KB Kolín
Č. účtu: 4126161/0100
Počet obyvatel k 1.1. 2014:
617
Počet obyvatel k 31.12.2014: 607
Počet členů zastupitelstva v roce 2014:
9
V roce 2014 pracoval finanční a kontrolní výbor.
Zpracování agendy úřadu: veškerá agenda úřadu je počítačově zpracována programem 1S
KEO Česká Lípa

Rozpočtové hospodaření městyse
PŘíJMY
Schválený rozpočet na rok 2014 činil
rozpočet po úpravách v závěru roku byl
Skutečnost k 31.12.2014 činila
Z toho -daňové příjmy
-nedaňové příjmy

-kapitálové příjmy
-dotace celkem

vyúčtování dotací

příjem

11,766535,00
13,928958,98
13,928705,05
7,828 862,62
609573,45
4040,00
5,486 228,98

čerpání

vratka

13101
13234

dotace od ÚP -program ČR
dotace od úřadu práce + EU

264000,00
277 369,00

264000,00
277 369,00

0,00
0,00

98187
98348

volby zastupitelstva městyse
dotace na volby Parlament EU

24745,00
23772,00

24745,00
23772,00

0,00
0,00

globální dotace

091

investiční trasfer od kraje

15370
90001
15835
90877

92 300,00

0,00

2,849 651,00

0,00

neinv ..dotace od FS -zateplení školy
90 884,54
neinv.dotace od SFŽP - zateplení školy 5346,14
inv. transfér FS - zateplení školy
887858,99
inv.transfer SFŽP - zateplení školy
52226,99

90884,54
5346,14
887858,99
52226,99

0,00
0,00
0,00
0,00

867071,15
51 004,17

0,00
0,00

15825 inv. transfer FS - kanalizace
90877 inv.transfer SFŽP -kanalizace
celkem

92 300,00

2,849 651,00

867071,15
51 004,17
5,486 228,98

5,486 228,98

0,00

VÝDAJE
Schválený rozpočet výdajů na rok 2014 činil
upravován byl na konečnou částku
skutečné čerpání k 31.12. 2014 bylo
Z toho -běžné výdaje
-kapitálové výdaje

11,766 535,00
13,30 I 098,98
13,300372,74
5,640 772,18
7,659600,56

Městys Bílé Podolí poskytl v roce 2014 tyto transfery a příspěvky:
Nemocnice Čáslav
OSO Čáslavsko
Příspěvek SMO
Dopravní obslužnost ARR1V A
Oblastní charita - raná péče
BABY BOX Kutná Hora
FC Bílé Podolí
SDH Bílé Podolí - neiv.příspěvek na ples
ein.příspěvek rozpoč.org. ZŠ a MŠ B.Podolí

FINANCOVÁNÍ

/ rezervy/

Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost

SR 11,766 535,00

Rozdíl

0,00
+627860,00
+628 332,31

- přebytek

Financování rozdílů mezi příjmy a výdaji
PŘÍ J M Y
SR 11,766535,00
VÝDAJE

786888,00
15000,00
2000,00
3352,00
45536,00
1000000
10000,00
140000,00
1 000,00
550000,00

0,00

UR

13,928958,98

13,928,705,05

UR

13,300372,18

13,300372,74

+ 627860,00

+628332,31

Rozpočet obce byl schválen Zastupitelstvem městyse dne 18.12.2013, byl schválen jako
vyrovnaný.
30.4.2014 -opatření II. ,
V průběhu roku upravován celkem 9 x a to I 9.2.20 14-opatření 1.,
18.6.2014 -opatření III.,
23.7.20 14-opatřen í IV,
17.9.2014 -opatření VI.,
28.8.2014 -opatření V,
19. 11.2014 --opatřen í VIII.
8.10.2014- opatření VII.
17.12.2014 - opatření č. lX.
Ro~počt,?vá opatření se !Jíkala příjmů
dotace na volby, od úřadu práce,
OPZP KU SK, FS a SFZP a KU SK
ve výdajích
čerpání dotací a převodů mezi jednotlivými
položkami a paragrafy .
Rozbor zadlužení obce:
Dluhy obce celkem k 31.12.2014
Zůstatky na účtech:
běžný účet u KB
běžný účet u ČSOB
běžný účet u Č B
Spořící účet u KB
Spořící účet u ČSOB
účet stav.spoření Raiff.
ZBÚ

0,--

3,472 244,85
2,091470,92

2,561 988,75
4,234 179,57
1 000,00
334452,85
12,695336,94

J

fond soc.a kulturních potřeb

zůstatek fin. prostředků

112837,52

12,808 174,46 Kč

Výsledek provedeného přezkoumání hospodaření obce Bílé Podolí
za rok 2014
Dílčí přezkoumání hospodaření městyse Bílé Podolí bylo provedeno pracovníky
KÚSK kontrolní oddělení dne
29. 9. 2014
Konečné přezkoumání v termínu
4.3.2015
Zjištění z přezkoumání hospodaření městyse Bílé Podolí:
Byly zjištěny následující chyby a nedostatky - porušeny níže uvedené předpisy:
Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané
účetní jednotky § 55, nebot':
Územní celek chybně vymezil náklady související s pořízením dlouhodobého
hmotného majetku- stavbou kanalizace. Jedná se o náhradu za omezení užívání silnice
ve výši 20 122,00 Kč, která byla nesprávně účtována účetním dokladem č. 204 ze dne
29.10.2014 na účet 518 - Ostatní služby, správně patří na účet 042 Nedokončený
dlouhodobý hmotný majetek. Dále záloha ve výši 39 095,00 Kč na zřízení služebnosti
inženýrské sítě byla nesprávně účetním dokladem č. 205 ze dne 30. 10.2014
zaúčtována na účet 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy, správně patří na účet 052
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek.
Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obci, ve znění pozdějších předpisů § 13 odst.1 písmo
b), neboť:
Územní celek nezaslal kontrolnímu orgánu informace o přijetí nápravných opatření
k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání
hospodaření nejpozději do 15 dnů od projednání závěrečného účtu. Závěrečný účet za
rok 2013 zastupitelstvo městyse projednalo, schválilo a přijalo nápravná opatření
26.3.2014, písemná informace o přijetí nápravných opatření byla zaslána kontrolnímu
orgánu až 29.7.2014.
NENAPRA VENO : Nápravné opatření bude přijato v rámci schvalování závěrečného
účtu za rok 2014.
Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané
účetní jednotky § 45, neboť:
Územní celek nedodržel obsahové vymezení vysvětlujících a doplňujících informací
ve výkazu Příloha sestavenému k 31.8.2014:
v části C není vykázáno snížení stavu účtu 403
v části O je výměra lesních pozemků a ocenění výměry vykázáno na řádcích 06 a D7,
od 1.1.2014 se tyto údaje vykazují na řádcích 02 a 03
v části N není vykázáno rozdělení mzdových nákladů dle jednotlivých druhů.
E APRA VENO: Část, D" a "N" Přílohy sestavené k 31.12.2014 obsahuj í
požadované údaje ve správné výši.
Část, C" Přílohy sestavené k 31.12.2014 jsou vykázány zůstatky, které neodpovídají
obratům účtu 403 hlavní knihy k 31.12.2014.

Závěr přezkoumáni: při konečném přezkoumáni hospodaření obce Bílé Podolí za rok
2014 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků
písmenem c): (§10 odst.3 písm.b) zákona č. 420/2004 Sb.)

uvedených

pod

1) Územní celek chybně vymezil náklady související s pořízením dlouhodobého
hmotného majetku- stavbou kanalizace. Jedná se o náhradu za omezení užíváni silnice
ve výši 20 122,00 Kč, která byla nesprávně účtována účetním dokladem č. 204 ze dne
29. 10.2014 na účet 518 - Ostatní služby, správně patří na účet 042 Nedokončený
dlouhodobý hmotný majetek. Dále záloha ve výši 39 095,00 Kč na zřízení služebnosti
inženýrské sítě byla nesprávně účetním dokladem č. 205 ze dne 30. 10.2014
zaúčtována na účet 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy, správně patří na účet 052
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek.
2) Územní celek nezaslal kontrolnímu orgánu informace o přijetí nápravných opatření
k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání
hospodaření nejpozději do 15 dnů od projednání závěrečného účtu. Závěrečný účet za
rok 2013 zastupitelstvo městyse projednalo, schválilo a přijalo nápravná opatření
26.3.2014, písemná informace o přijetí nápravných opatření byla zaslána kontrolnímu
orgánu až 29.7.2014.

Byly zjištěny nedostatky spočívající v:
(§ 10 odst.3 písmo c) zákona č. 420/2004 Sb.)
Cč)

Neodstranění nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání

Část "Co. Přílohy sestavené k 31. 12.2014 jsou vykázány zůstatky, které neodpovídají
obratům účtu 403 hlavní knihy k 31. 12.2014
Závady z přezkoumání hospodaření za rok 2013 byly napraveny.

Příspěvková organizace- Základní škola a Mateřská škola Bílé Podolí,
okres Kutná Hora
Výnosy PO celkem činily
z toho: Dotace od KÚ na přímé náklady na vzdělání
(ÚZ 33353 ,33051 33052
Dotace od zřizovatele
Čerpání fondů
Výnosy ze stravného a školného
Výnosy z úroků z účtů ve výši
Náklady PO činily

4,253 629,91 Kč
3283334,00
550000,00
84985,00
335259,00
51,91
4,251 965,64Kč

Hospodářský výsledek za rok 2014 činil

1 664,27 Kč

Finanční prostředky:

BÚ ČSOB
na účtu FKSP
finanční prostředky celkem

467 092,77 Kč
14 193,21 Kč
481 285,98 Kč

Aktiva: Software nehmotný majetek
Oprávky k Software
Drobný dlouhodobý nehmotná majetek
Oprávky k DD M
Samostatné movité věci
Oprávky k 022
Drobný dlouhodobí majetek
Oprávky k dlouhodobému majetku
Zásoby potravin
Zaplacené zálohy plyn,el,
Ostatní krátkodobé pohledávky(jízdné)
BÚ
FKSP
AKTIVA

36793,00
36793,00
11 846,00
11 846,00
429728,40
167754,00
1,374932,53
1 374932,53
21 080,27
30980,00
1 312,00
467092,77
14 193,21
2,387958,18

Pasiva:fond oběžných aktiv
Transfery na pořízení hmotného majetku
Oceňovací rozdíly
Fond odměn
Fond FKSP
Fond rezervní
Hospodářský výsledek 2014
Neuhrazené. faktury
Závazky za zaměstnanci a organ.
Závazky - vratka dotace 33353-asistent
Výnosy příštích období (stravné)
Dohadné účty pasivní! energie do 31.12.
Krátkodobé závazky (pojištění odpovědnosti)
PASIVA
Celkem

2,387 958,18

1,591 325,53

388544,40
-126570,00
43518,12
14 128,22
38658,29
1 664,27
9547,35
337497,00
27216,00
3304,00
56200,00
2925,00
796632,65
2,387958,18

.J

Podrozvahové účty
902 3XX
oper.evidence majetku do 3 000,999 902
vyrovnávácí účet

529434,28
529434,28

966 3XX Majetek ve výpůjčce
34499,00
999 966
vyrovnávácí účet
34499,00
Přebytek hospodaření ve výši 1 664,27 Kč bude převeden do fondu rezerv.

V Bílém Podolí dne

25.3.2015

Zpracovala: Alena Šmídová hospodářka
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Jiří Desensky
starosta městyse
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'<-S POOO""Vyvěšeno: 25.března 2015

Sejmuto:

1O. dubna 2015

Přílohy: Výkaz plnění rozpočtu územních samosprávných celků XII/2014 ze
dne 27.1.2015
Rozvaha a Příloha XII/2014 ze dne 16.02.2015
Výkaz zisku a ztrát ze dne 16.2.2015
Zpráva o přezkoumání hospodaření městyse Bílé Podolí za rok 2014
ze dne 4.3.2015.
Přílohy:

Výkaz zisku a ztrát a Příloha ZŠ a MŠ Bílé Podolí ze dne 6.2.2015
Rozvaha ZŠ a MŠ Bílé Podolí ze dne 6.2.2015

Přílohy jsou uloženy na Úřadu městyse v Bílém Podolí k nahlédnutí.
Zastupitelstvo městyse Bílé Podolí schvaluje Závěrečný účet městyse Bílé Podolí za rok 2014
s výhradou uvedenou ve zprávě o přezkoumání hospodaření městyse Bílé Podolí za rok 2014
ze dne 4.3.2015, kteráje nedílnou součástí Závěrečného účtu a přijímá tato

Nápravná opatření:
1) Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané
účetní jednotky § 55, nebot':
Územní celek chybně vymezil náklady související s pořízením dlouhodobého
hmotného majetku- stavbou kanalizace. Jedná se o náhradu za omezení užívání silnice
ve výši 20 122,00 Kč, která byla nesprávně účtována účetním dokladem č. 204 ze dne
29. 10.2014 na účet 518 - Ostatní služby, správně patří na účet 042 Nedokončený
dlouhodobý hmotný majetek. Dále záloha ve výši 39 095,00 Kč na zřízení služebnosti
inženýrské sítě byla nesprávně účetním dokladem č. 205 ze dne 30. 10.2014
zaúčtována na účet 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy, správně patří na účet 052
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek.
Opraveno

dokladem Č. 1503-000232
1503-000233

ze dne 31.3.2015
ze dne 31.3.2015

./

2) Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obci, ve znění pozdějších předpisů § 13 odst.l písmo
b), neboť:
Územní celek nezaslal kontrolnímu orgánu informace o přijetí nápravných opatření
k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání
hospodaření nejpozději do 15 dnů od projednání závěrečného účtu. Závěrečný účet za
rok 2013 zastupitelstvo městyse projednalo, schválilo a přijalo nápravná opatření 26.3.
2014, písemná informace o přijetí nápravných opatření byla zaslána kontrolnímu
orgánu až 29.7.2014.
Písemná informace o přijetí nápravných
v zastupitelstvu městyse.

opatření

bude zasána do 15 dnů od schválení

3) Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané
účetní jednotky § 45, neboť:
Část "e" Přílohy sestavené k 31. 12.2014 jsou vykázány zůstatky, které
neodpovídají obratům účtu 403 hlavní knihy k 31.12.2014.
Opraveno dokladem č. 1503-00237
ze dne 31. 3. 2015
č. 1503-00238
ze dne 31. 3. 2015

Návrh Závěrečného účtu byl vyvěšen na úřední desce od 25.3.2015
V Bílém Podolí dne 22. dubna 2015

Libor Vraný
místostarosta

1fJl

Jiří Desenský
starosta

do 22.4.2015

