
Závérečný účet obce za rok2012
( $ 17 záů<ona č. 25012000 Sb., o rozpočtoqých pravidlech územních rozpočtu, ve znění
platqých předpisů)

Rozpočet obce Dlouhá Ves na rok 2012 byl sestaven v souladu s platnými právními předpisy
uprawj ícími financování obcí.
Rozpočet na rok 2012 byl schválen obecním zastupitelstvem dne 20. 12. 2010 pod číslem
usnesení l40.
Bylo provedeno šest změn rozpoětu, jednotlivé změny byly schvaloviány obecním
zastupitelstvem.

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů zarok2Ol2
( údaje jsou v Kč)

Úoa3e o plnění rozpočtu příjmů a výdajů a o dalších finančních operací v plném členění podle
rozpoětové skladby jsou obsaženy v pÍi|oze č. 1 a 2 a jsou k nahlédnutí na obecním úřadu
v Dlouhé Vsi ( výkaz FIN 2-12, rozbor čerpríní příjmů a výdajů). Drobná překročení a
nenaplnění příjmů a ýdajů dle jednotlivych položek a paragrafir jsou rozepsány a
odůvodněny v komentďi k rozboru plnění rozpočtu, kteý bylprojednan v zastupitelstw.

2) Hospodářská činnost obce
Hospodářská činnost obce se sleduje mimo rozpočet obce na nákladoqých a výnosových
účtech. obec Dlouhá Ves v rcce 2012 provozovala hospodařskou činnost _ ATC Nové
Městečko.Nráklady a ýnosy odpovídaly rozpočtoým hodnotrám. Hospodařský výsledek

Schválený
rozpočet

Rozpočt.
opatření

Upravený
rozpočet

Plnění k
31.r2.20t2

oÁplněni

k uprave
nému
rozpočtu

Třída1_Daňovéoříimv 7126500 625756 7752256 7751944 100
Třída 2 _Nedaňové příjmy 2342000 64960s 299160s 2989964 99,95

Třída 3 _ Kapitálové příimy 35s0000 190000 3740000 3740269 100,01
Třída4_Přiiatédotace 527919 40s5029 4582948 4s82948 100.00
Příimv celkem 13546419 ss20390 19066809 19065125 99.99
Třída5_BěŽnévýdaie 9559219 1494410 11053629 10998043 99.s0
Třída 6 _ Kapitálové výdaie 1 1215000 -534t320 5873680 s8703 15 98-02
VÝdaie celkem 20774219 -3846910 t6927309 16868358 99.65
Saldo: Pffimv _ výdaie 7227800 -2139500 -2196766 102.68
Třída 8 - financování 7227800 -2139s00 -2196766 102.68
Přiiaté úvěrv a půičkv 0 0
Splátkv úvěru 0 0
Fond rezerv 0 0
Fond sociální 0 0
Prostředky minulÝch let 0 0
Financování celkem 7227800 -2139s00 -2196766 102.68



hospodářské činnosti k 3l. t2. 20t2 ( po zdanění) činil 503623,- Kč. Údaje o výnosech
nakladech jsou k nahlédnutí na obecním uřadu u účetní úřadu (výkaz zisku a ztÍáty).

3) Stav účelových fondů a finančních aktivit
obec Dlouhá Ves nemá úěelové fondy ani jiné finanční aktivity.

4) Hospodaření příspěvkových organiz ací zYlzených obcí

Finančď vypořádaní příspěvkové organizace za rok 2012 ve 1ýši 66 316,08 Kč schváleno
obecním zastupitelstvem dne 19.2.2012 pod číslem usnesení 265.

Roční účetní závérky ňízované příspěvkové organízace včetně všech ziíkonem předepsaných
výkazů jsouzaloženy na obecním uřadu u úěetní obce.
Zrozpoěttl obce byla vroce 201'2 pÍevedena na příspěvkovou organízaci Zakladní škola
Dlouhá Ves částka ve ýši 845.000,- Kč. Výsledek hospodďení činí 66 316,08 Kč.
Příspěvková organizace žáďá o schválení převodu ýsledku hospodďení za hlavru i
hospodařskou činnost za rck 2012 v částce 66 3 1 6,08 Kč, a to do fondu tezerv 22 316,08 Kč; a
do fondu odměn 44 000,_ Kí oZ dne 19. 2. 2012 pod č. usnesení 265 schválilo převod
qýsledku hospodďenízahlavníi hospodrířskou činnost ZŠ a MŠ Dlouhá Ves.

5) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné
úrovně

Dotace do rozpočtu obce zarok2012 činily celkem 4.582.948,_ Kě. Rozpis přijatých dotací a
jejich čerpání v pruběhu roku 2012 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány,
nevyčerpané ťrnanění prostředky z dotace na volby do Senátu Parlamentu ČR ve výší 7629,-
Kč a na volby prezidenta ČR ve \.ýši 2000,- Kč byly vráceny do státního rozpočtu dne 24. I.
20t3.

Rezervní fond
v tis. Kč

Fond odměn
v tis. Kě

Fond reprodukce
maietku v tis. Kč

Výsledek
v tis. Kč

Ztákladní škola 8s.00 26.00 40.00 151.00

Poskvt. účel AZ položka rozoočet cerDanl ,Á

KUPK rnýkon stát.soráw 4tt2 254963 254963 100
KUPK oříso. na lesv 4122 6435 643s 100
KUPK volby 98193 4ttt 31500 2587r 82
UP KT VPP 13234 4I16 70000 70000 100
UP KT VPP 13101 4116 2s4000 2s4000 100
Min.ZP protipovodňová

ooatření
90877 42r3 91562,85 91562,85 100

Min.ZP )t 15825 42r6
1556s68.45 1556568.4s

100

KUPK dechovkov'ý fest. 4122 30000 30000 100
KUPK EU oeníze školám 33123 4116 187918,80 187918,80 100
KUPK Soc. buňka ATC 4222 100000 100000 100
Min.škol
ství a těl.

Výstavba šaten a
soc.zaÍizeni'

33934 4216 2000000 2000000 100

Celkem 4582948.10 4573319.10 99.0



6)Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok2012

Přezkoumrání hospodďení provedl Krajský uřad Plzeňského kraje, odbor ekonomický,
oddělení přezkoumání hospodďení obcí a kontroly Plzeň na zil<ladě objednávky. Kontrolor
pověřený Íízenímpřezkoumání - paní Zoja Šťastná, kontrolor - paní Jitka Voldřichová.

Zápér zprávy: nebyly zjištěny chyby a nedostatky

Plné zrrění zptávy o provedeném přezkoumání hospodďení obce Dlouhá Ves za rok20l2 je
přílohou k závěreěnému účtu.

V Dlouhé Vsi dne 2l. 5.201'3

Vyvěšeno dnez 2l. 5. 2013
Sejmuto dne:

Vyvěšeno na elektronické uřední desce dne: 21. 5.213
Sejmuto dne:



KRAJsKÝ ÚRAD PLZEŇSxÉrro KRAJE
oDBoR EKoNoMICKÝ, onpĚrBNÍ pŘBzrouvÁvÁNÍ HospooaŘBNÍ

I A KONTROLY
18,306 13 Plzeň

Výtisk č. 1

Čj:nxtzlzzttz

Zpráva 9 v'ýsledku přezkoumání hospodaření
Usc Dlouhá Ves, lc: 00255416

za rok 2012

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

29.10.20t2 - 30.10.2012 _ díléí přezkorrmání
15.5.2013 - 16.5.2013 - konečné přezkoumaní

nazěů<Ladě zikonaé. 42012004 Sb., o přezkoumávání hospodďení územních samosprávných
celků a dobrovolných svazku obcí.

Místo provedení přezkoumání: Dlouhá Ves

DlouháVes 155, 342 01 Sušice

Přezkoumané období: 1. 1. 20t2 -3I.12.2012
.4,

Přezkoumání vykonali:
_ kontrolor pověřený Íízetttmpřezkoumání: ZojaŠťastrrá

_ kontroloři:

- Jitka Voldřichová

Při přezkoumání byli přítomni:

- Jiří Vichr _ starosta obce

- Jiřina Sazavská - účetrrí obce

_ LenkaPašková_účetní obce
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A. PÍ ezkoumané písemnosti
Předmětem přezkoumání hospodďení jsou údaje uvedené v $ 2 odst' 1 a 2 zžkona

opřezJ<oumávirnt hospodďení.-Vsouladu s $ 6 odst.3 písm. b) zákona o přezkoumávétlt

hóspodďení je přezkoumání hospodďení prováděno ýběroqim způsobem s ohledem

'ru.ry^u*''ost 
jednotlivych skutečnóstí podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování

3ean-ottiv5'ctr piávních 
-úkonů 

se 
"y"t'toi 

Le zněru práwích předpisů platných ke dni

uskuteěnění tohoto úkonu:

B. Zjištění z konečného přezkoumání
Při přezkoumání hospodarení ÚSC Dlouhá Ves:

nebvlv ziištěny chvby a nedostatky.

C. Závér

I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

Druh písemnosti Popis písemnosti

Rozpočtová opatření bvla schválena v Zo é. 5 a 6

Bankovní wpis k31.12. u K.B.
Faktura od č. 200-305
Hlavní kniha k31.12.2012
Inventurní soupis majetku a

závazkťl
k datu 31.12.2012

Pokladní doklad @sti za srpen-prosinec 2012 a říjen-prosinec

u hlavní činnosti
Pokladní kniha (deník) k31.12.20t2
Příloha rozvahy k datu 3L12.2012
Rozvaha k datu 31.12.2012
Učetní doklad vnitřní účetrrí doklad pod ě. 779-92IlI2
Učtow rozvrh tarck2012
Y ýkaz pro hodnocení plnění
rozpočtu

za měsíc říj en-prosinec 2012

VÝkaz zisku aztráty k datu 31.12.2012
Smlouvy o převodu majetku
(koupě, prodej, směna,
ořevod)

p.č,.14912,14913

Smlouw o vkladu maietku ze dne 11.12.,4.12.,5.172.,77 .t2.2012
ZveÍejnénézáméry o
nakládání s maietkem

ze dne 27 .4.,25.6.,2012

Zapísy z jednán
zastupitelstva včetně
usnesení

ze dne 23. 1 0.,1 8. 1 2.2012

Finanční rrybor Finanční výbor ze dne 10.9. a 6.12.20t2lkontro1a ZS a MS/
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\ v.; a, prr přezkoumání hospodaření územního celku za předchozíroky

byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky:

Předmět: Zákon č. 42012004 Sb. $ 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a ýdajů rozpoětu věetrrě

peněžních operací, týkajících se rozpoětoých prostředků

Právní předpis: Zékonč,. 563lt991 Sb., o účetnictví,ve zněnípozdějších předpisů
- s 25 - Stožfu majethl a závazla) územního cellal nebyly spróvně oceněny. (napraveno)

Nedostatek: obec od Úřadu pÍo zastupoviíní státu ve věcech majetkoých koupíla na zál<ladě

smlouvy ze dne 21.l.2O11 p.č. 581/1,581/2 a 582 (vše vodní plocha) za cer:;; 80 tis. Kč. V
inventuře k datu 31.12.2011 byly týo pozemky vykáaanav částce 90 tis. Kč.

- (splněno dne: 30.l0.2012)

Právní předpis: Zákon č.25012000 Sb., o rozpočtoqich pravidlech územních rozpočtů, ve
znéru pozděj ších předpi sů

- s 30 - Tvorba a použití rezervního fondu nebyla v souladu se zákonem. (napraveno)

Nedostatek: Na Zo dne 8.11.201l byl schvrílen návrh ředitelky zŠ otourra Ves na rozpuštění
finančních prostředků z tezeewrtíbo fondu na odměny pro zaměstnance školy v částce 42 tis.
Kě, což je v Íozporu s uveden;im zákonem.

- (splněno dne: 30.10.2012)'

nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky.

b) při dílčím přezkoumáníza rok2012

byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky:

Předmět: Zákonč',420t2004 Sb. s 2 odst.2 písm. h) účetnictvívedené rízemním celkem

Právní předpis: Vyhláška č. 4t0l2009 sb., kterou se provádějí některá ustanovení zál<ona

ě. 56311991 Sb* o účetrrictvi, ve znéni pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní
jednotky

- s 22 - Územní celek nedodržel obsahové vymezení položek romahy "Krótkodobé pohledávlE".
(napraveno)

Nedostatek: Úěetní jednotka na úětu 335 - Pohjedávka za zarněstnancí vykázala v rozvaze k
datu 30.9.2012 mínusovou částku ve výši 581,__ Kč. Správná qiše pohledávek tohoto účtu

měla ěinit 3 540,-- Kě.
- (splněno dne: 16.5.2013)

Nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky.
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III. Při přezkoumání hospodaření ÚsC Dlouhá Ves zarok20Í2

Nebvlv ziištěnv chvbv a nedostatkv (s 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 42012004 Sb.)
kromě chyb a nedostatků uvedených v textu této zpráw od písm. b), odstraněnÝch
v průběhu přezkoumání.

IIII. Při přezkoumání hospodaření Úsc utouhá Ves zarok2012

Neuvádí se zjištěná rizika dle $ 10 odst. 4 písm. a) zátiona č,. 420t2004 sb.

w. Při přezkoumání hospodaření Úsc ntouhá Ves za rok20l.2

Byly zjištěny dle $ 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:

a) podíl pohledávek na rozpočfu územního celku

b) podíl závazkťlna rozpočtu územního celku

c) podílzastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

1,09 yo

12,13 yo

0oÁ

Krajský ďad Plzeňského kraje dne 16.5.2013

Podpisy kontrolorů:

Jitka Voldřichová

tu'
Zoja Šťastrrá

kontrolor pověřený Íízerum přezkoumaní

Územnt celek prohlašuje, že podle $ 6 odst. 2 písm. e) zékona č. 42012004 Sb.,

o přezkoumávání hospodďení územních samosprávných celků a dobrovolných svazků poskytl
pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumríní a o okolnostech vztahujících se k němu.

4
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Tato zptáva o ýsledku přezkoumání je návrhem zptávy o výsledku přezkoumání
hospodďení, přiěemŽ konečn;ým zněním zpráw se stává okamžikem marného uplynutí lhůty
stanovené v $ 6 odst. 3 písm. l) zákona č,. 42012004 Sb., k podání písemného stanoviska
kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajslcý uřad Pl".sňského kraje,

odbor ekonoňický, oddělení přezkoumávání hospodďení obcí a kontroly, Škroupova 18,

306 13 Plzeň.

Tento náwh zptávy o výsledku přezkoumání hospodďení obsahuje i ýsledky
konečného dílčího přezkoumáď.

S obsahem návrhu zptávy o výsledku přezkoumiání hospodďení Úsc olouna Ves o počtu 5
stran by(a) seznámen(a) a jeho výtisk číslo 1 obdržel(a)

Dne ,{ó.l. brj

starosta obce

Rozdělovník

VÝtisk č. Počet rrýtisků Předáno Převzal(a)

1 1 ÚSC olouhaves Jiří Vichr

2 1 Plzeňslcý kraj Zoja Šťastrrá


