
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MOKRÝ LOM ZA R. 2012

Rozpočet obce na r. 2012 byl projednán a schválen zastupitelstvem obce dne 28. 12. 2011 jako vyrovnaný 
ve výši 1 040 000 Kč.
Rozpočet byl dále v průběhu roku upravován rozpočtovými opatřeními, schválenými nebo 
projednávanými zastupitelstvem obce.

Plnění rozpočtu

P Ř Í J M Y dle tříd
Rozpočet Rozpočet

Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

Třída:  1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY

1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 142134.88 160000.00 88.83 160000.00 88.83 -17865.12

1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 3015.28 6000.00 50.25 6000.00 50.25 -2984.72

1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá 18966. 59           18000.00       105.37 18000.00 105.37 966.59

1121 Daň z příjmů právnických osob 183005.14 200000.00 91.50 200000.00 91.50 -16994. 86

1211 Daň z přidané hodnoty 366948.00 400000.00 91.74 400000.00 91.74 -33052.00

1337 Poplatek za komunální odpad 35100.00 38000.00 92.37 38000.00 92.37 -2900.00

1341 Poplatek ze psů 1350.00 1900.00 71.05 1900.00 71.05 -550.00

1351 Odvod z loterií a podobných he 2600.42 0.00 0.00 2565.00 101.38 35.42

1361 Správní poplatky 400.00 0.00 0.00 400.00 100.00 0.00

1511 Daň z nemovitostí 160596 .10 110000.00 146.00 110000.00 146.00 50596.10

Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 914116.41 933900.00 97.88 936865.00 97.57 -22748.59

Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

2111 Příjmy z poskytování služeb a 27400.00 32000.00 85.63 32000.00 85.63 -4600.00

2119 Příjmy z vlastní činnosti jind 500.00 0.00 0.00 500.00 100.00 0.00

2131 Příjmy z pronájmu pozemků 6259.00 1000.00 625.90 6259.00 100.00 0.00

2141 Příjmy z úroků (část) 4174.74 8000.00 52.18 8000.00 52.18 -3825.26

2142 Příjmy z podílů na zisku a div 0.00 5000.00 0.00 5000.00 0.00 -5000.00

2321 Přijaté neinvestiční dary 1000.00 0.00 0.00 1000.00 9895.20 0.00

2324 Přijaté nekapitálové příspěv. 13826. 70 0.00 0.00 100.00 139.73 3931. 50

Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 53160. 44 46000.00 115.57 62654.20 84.85 -9493.76

Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

    4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 25800.00 0.00 0.00 25000.00 103.20 800.00

4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz 60100.00 60100.00 100.00 60100.00 100.00 0.00

4122 Neinvestiční přijaté transfery 150000.00 0.00 0.00 150000.00 100.00 0.00

4222 Investiční přijaté transfery o 33000.00 0.00 0.00 33000.00 100.00 0.00

Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 268900.00 60100.00 447.42 268100.00 100.30 800.00

rozpočet rozpočet

          CELKEM PŘÍJMY skutečnost schválený % upravený % rozdíl

1236176.85 1040000.00 118.86 1267619.20 97.52 -31442.35



VÝDAJE dle tříd

Položka Skutečnost
Rozpočet 
schválený %

Rozpočet 
upravený % Rozdíl

Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE

5011 Platy zaměstnanců v pracovním.. 57296.00 50000.00 114.59 51600.00 111.04 5696.00

5021 Ostatní osobní výdaje 83083.00 93500.00 88.86 100780.00 82.44 -17697.00

5023 Odměny členů zastupitelstev ob. 193744.00 180000.00 107.64 180000.00 107.64 13744.00

5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př. 15000.00 22000.00 68.18 22000.00 68.18 -7000.00

5032 Povinné pojistné na veřejné zd. 22440.00 16000.00 140.25 20480.00 109.57 1960. 00

5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 4133.00 7500.00 55.11 2500.00 165.32 1633.00

5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet. 0.00 20000.00 0.00 20000.00 0.00 -20000.00

5139 Nákup materiálu jinde nezařaze. 28034.00 59452.00 47.15 52884.00 53.01 -24850.00

5154 Elektrická energie 48217.00 60000.00 80.36 82520.00 58.43 -34303.00

5156 Pohonné hmoty a maziva 0.00 5000.00   0.00 5000.00 0.00 -5000.00

5161 Služby pošt 2293.00 500.00 458.60 2500.00 91.72 -207.00

5162 Služby telekomunikací a radiok. 22107.00 16500.00 133.98 19660.00 112.45 2447.00

5163 Služby peněžních ústavů 11201. 00 10000.00 112.01 16200.00 69.14 -4999.00

5169 Nákup ostatních služeb 202180.60 182000.00 111.09 252000.00 80.23 -49819.40

5171 Opravy a udržování 333031.20 250000.00 133.21 361500.00 92.12 -28468.80

5172 Programové vybavení 17940.00 0.00 0.00 17900.00 100.22 40.00

5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn. 1317. 00 0.00 0.00 1319. 00 99.85 -2.00

5175 Pohoštění 12015.00 10000.00 120.15 17412.00 69.00 -5397.00

5194 Věcné dary 2869.00 10000.00 28.69 12200.00 23.52 -9331.00

5222 Neinvestiční transfery občansk. 0.00 2000.00 0.00 2000.00 0.00 -2000.00

5229 Ost.neinvestiční transfery nez. 1103. 00 0.00 0.00 1200.00 91.92 -97.00

5321 Neinvestiční transfery obcím 9846.00 15000.00 65.64 15000.00 65.64 -5154.00

5329 Ost.neinvest.transfery veřejný. 5176.00 0.00 0.00 618.00 837.54 4558.00

5362 Platby daní a poplatků státním 40.00 0.00 0.00 40.00 100.00 0.00

5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mez. 548.00 548.00 100.00 548.00 100.00 0.00

5493 Účelové neinv.transfery nepodn. 3000.00 0.00 0.00 3000.00 100.00 0.00

Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 1076613.80 1010000.00 106.60 1260861.00 85.39 -184247.20

Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

6119 Ostatní nákup dlouhodobého neh. 5112.00 0.00 0.00 5112.00 100.00 0.00

6130 Pozemky 0.00 30000.00 0.00 1646.20 0.00 -1646.20

Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 5112.00 30000.00 17.04 6758.20 75.64 -1646.20

rozpočet rozpočet

          CELKEM VÝDAJE skutečnost schválený % upravený % rozdíl

1081725.80 1040000.00 104.01 1267619.20 85.34 -185893.40

Přebytek rozpočtu ve výši 154 451,05 Kč byl převeden do následujícího roku.

Stav běžného účtu k 31. 12. 2012: 994 652,08 Kč.



Hospodaření s majetkem obce
Oprava místní komunikace v Polžově: 260 892,65 Kč, z toho přijatá dotace od Jč. kraje 150 000 Kč 
Dary jubilantům: 1 698 Kč
Pořízení územního plánu obce – poslední etapa: 5 112 Kč
Oslava 650 let obce: 25 410 Kč

Vyúčtování dotací
Oprava místní komunikace v Polžově: přijatá dotace 150 000 Kč od Jč. kraje
Pořízení územního plánu obce: přijatá dotace 33 000 Kč od Jč. kraje
Příspěvek na výkon státní správy: přijato 60 100 Kč ze státního rozpočtu
Dotace na přípravu a konání voleb (zastupitelstvo kraje, prezident ČR): přijato 25 800 Kč ze státního 
rozpočtu

Poskytnuté transfery
Příspěvky na žáky v ZŠ: 9 846 Kč

Součástí závěrečného účtu obce je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012. 
Přezkoumání hospodaření obce bylo provedeno na základě žádosti podle § 42 odst. 2 zákona 128/2000 
Sb. o obcích, v platném znění, dne 9. 5. 2013. 

Přílohy (uloženy na obecním úřadě):
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2012
Výkaz FIN 2-12 12/2012
Rozvaha 12/2012

V Mokrém Lomu dne 1. 6. 2013

Ing. Martin Ehrlich, starosta obce

Vyvěšeno na úřední desce, zároveň i způsobem umožňujícím dálkový přístup:
2.6. -18. 6. 2013.



K R A J S K Y  U R N O J I H o E r s r Y  K R A J

KUJcK i60o3/20rz oexo-pR stejnopis 6. 2

ZprSva o v,isledku plezkoumeni hospodaieni za rok 2012

obec MokrY Lom, td oosgtzzt

Dfldl pfezkoumAni hospodafenl se uskutednilo ve dnech: 21.11.2012, 9.5.2013, na zdklade zdkona
e.42012004 Sb-, o pfezkoumanl hospodalenl uzemnich samospravnych celk{t a dobrovolnych svazk{t obci.

Dildi pfezkoumeni hospodafeni probehlo v sidle Uzemniho celku:
Obec Mokry Lom, Mokni Lom 1, 374 01 Trhov6 Sviny

Ptuzkoum6ni vykonal:
kontrolor poveieny ilzenlm pfezkoumeni

Z6stupce fzemniho celku:
starostia
Udetn I

Jana H&lkovd

__r'

Ing. Martin Ehrlich
Radka MojZiSov6
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A. PREZKOUMANE P1SEMNOSTI

Pfi pfezkoumani hospodafeni obce Mokry Lom za rck2012 byly pfezkoumany nesledujici pisemnosti:

Druh pisemnosti Popis pisemnosti

Faktura

ZAvdreenY Udet

Piiloha rozvahy
Pokladni doklad

Vnitini pFedpis a smdrnice
Kniha doslj,'ch faktur
Pokladni kniha (denik)
Rozvaha
Nevrh rozpootu

Dokumentace k vefejnYm
zakazkam

Rozpoetove opatfeni

Rozpodtovy v)thled
Smlouvy a dalsi materialy k

DFA i. FV1204277 ze dne 18.6.2012, dodavatel: S spol s r.

licenci KEo, Ke 17.940,00
pFedpis zevazku: te. dokl. A.3034 ze dne 9.7.2012, Kd 17.940,00
zvefejndn na (tFednl desce obce od 30.3. do 18.4.2012 i v el podob6, souhlas

bez vi,hrad v ZM dne 17.4.2012
k 31.10.2012
VPD i. 1100 ze dne 20.10.2012, Ki 620,00, primalex - oprava knihovny -

te. dokl. 6. 1100 ze dne 20.10.2012
VPD a. 1101 ze dne 20.10.2012, Ke 90,00, vruty a hmozdinky - oprava
knihovny - rii. dokl. e. 1101 ze dne 20.10.2012
Smernice o rozpodtu plahe od 19.7.2008, schv. v ZO dne 18.7.2008
za rok 2012
do 10/2012
k 31.10.2012
zveiejndn na 1fedni desce obce od 12.12. do 27.12.2011 iv el. podob6 - viz

zepis z jedneni ZO ze dne 27.12.2011, bod 8.
Akce: "Oprava mistni komunikace PolZov, par.6. 3170/5, k.0. Mokri Lom'

Kontrola VZ mal'ho rozsahu dle "Postupu pro zadeveni vefeinych zakAzek

mal6ho rozsahu ..." ze dne 24.4.2009
Pisemny zeznam o zpitsobu zji\tdni ceny ze dne 10.6.2012
lJsnesenl ZO z 12. zasedeni ZO, bod 4 zepisu - schvebni nevrhu rozpo'tu

na opravu silnice v Pol1ovd ...a iako dodavatele vyblre fimu Milan Eftl,

Kaplice
Smlouva o dilo C. 14/2012 ze dne 24.8.2012, zhotovitel: Milan Eftl, Kaplice'
pfedmdt smtouvy: oprava mistni komunikace PolZov, termin realizace 09-

102012, cena dila bez DPH: Ki 260.892,65, cena dila v6 DPH: Kd

313.071,18
DFA e. 1210379 ze dne 21.12.2012, dodavatel: Milan Eftl, Kaplice, ozna'eni

dodevky: na ze4add SOD e. 14/2012 na akci "Oprava MK Polzov...", cena bez

DPH: 260.892.65, DPH: 52.178,53, cena celkem: 3123.071,20 Ke
pFedpis zevazku: (16. dokl. e. 3071 ze dne 21 .12.2012
Ihrada zdvazku: BV KB a.s. A. 12, debetnl obrat ze dne 27.122012'

313.071 ,20
RO i. 1 schvAleno sfarosfou a misfosfarostou obce dne 12.3.2012, na vddoml

ZO dne 17.4.2012
RO e. 2 schvebno starostou a mlstostarostou obce dne 7.5.2012' na vddomi

ZO dne 19.6.2012
RO a. 3 schvdleno ZO dne 28.8.2012
RO e. 4 schveleno starostou a mistostarostou obce dne 8.10.2012, na vddomi

ZO dne 6.11.2012
RO i. 5 schv^teno sfarostou a mlstostarostou obce dne 10.12.2012'

na vddomi ZO dne 27.12.2012
RO i. 6 schv1leno ZO dne 27.12.2012
na roky 2012 - 2016
Akce: "Oprava mlstnl komunikace Pol1ov, par. i. 3170/5, k.0. Mokry Lom"
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pfijatym !delovli m dotacim

Schvaleny rozpodet

Vykaz zbku a ̂ tely
HIavni kniha
Smlouvy o dilo

UetovY rozvrh
Vykaz pro hodnoceni plndni
rozpoetu
Vlikaz pro hodnoceni plneni
rozpoetu
Rozvaha
Vikaz zisku a ztrdty

Smlouva o poskytnuti ,aebve dotace v remci Programu obnovy venkova
Jiho^eskeho kraje v roce 2012 ze dne 1.10.2012 - e.j. SD/OREG/557/2012,
podrch e fi n a nini mu vypofedenl
Dobeni dopis ze dne 9.10.2012 - neinvestiini dotace ve visi 150 tis. Ke
(max. 50Yo z celkovtch neklad(t)
Pfijem dotace na Ieet obce - BV KB 6. 10, kreditni obrat ze dne 16.10.2012,
Ke 150.000,00- 0e. do4. e.2254 ze dne 16.10.2012, pol. 4122, UZ 710
Smlouva o dllo i. 14/2012 ze dne 24.8.2012, zhotovitel: Milan EftL Kaplice,
pFedmet smlouvy: oprava mistni komunikace Polzov, termin realizace 09-
10/2012, cena dlla bez DPH: Ki 260.892,65, cena dila vi. DPH: Kt
313.071 ,18
Zepis o pfedeni a pFevzeti dokon'enych praci ze dne 20.12.2012 (pozn.
kontrolora: dle sdeleni pana starosty byl posunut termln ukondenl realizace
z d]vodtt na strand obce - administrace akce).
uanesenim ZO pfijat+ na 9. zasedeni ZO MokO Lom dne 27.12.2011,
rozpoiet vyrovnany,, oprofi navrhu do'lo k pFesunu prostfedkit ve vydajove
eest i  256171 na S 2212 a S 6402, v pr i jnech z pol .  1341 napol.4112-PiV:
Ki 1.040.000.00
k s1.10.2012
za obdobi 10/2012
Akce: Zpracov4nl lzemniho plSnu obce Moknj, Lom"
Smlouva o dlto ze dne 19.4.2010, zhotovitet: tng. arch. Sfa/r,.s/ay Kovef (lP

STUDIO, Ceske Buddjovice, pfedmdt dila: zpracovdni (tzemnlho pl6nu obce
Mokn] Lom, cena dila celkem bez DPH: 84.000,00, celkem s DPH: 99.960,00
KE
Dodabk e. 1 ze dne 19.4.2010, zviseni ceny dila z dttvodu zvyseni DPH
od 1 .1.2010, Ki celkem s DPH: 100.510,00 Ke
L dodnujici prilzkumy a rozbory: cena bez DPH: 29.000,00 K6, DPH 19%,:
5.510,00, celkem Ke s DPH: 34.510,00

N'klady roku 2012:
DFA 6. 912 ze dne 27.3.2012, dodavatel: lng. arch. Sfanls/av Kovef 0P
STUD\O, Ceske Budejovice, dod,vka: vicetisky ttzemniho plAnu, eestka
bez DPH: 3.600,00 Ki, eeska vC. 20% DPH: Ke 4.320,00
BV KB i. , debetni obrat ze dne 10.4.2012, Ki 4.320,00 - (ti. dokl. i. 2094
ze dne 1 0.4.201 2 (par. 3635/po1.61 1 9)
VPD i. 1095 ze dne 11.10.2012, po\tovn', KC 792,00 - 0d. dokl. 6. 1095
ze dne 11.10.2012
usneseni ZO ze dne 8.11 .201 1 - rozhodnuti ZO o vydenl 0zemnlho p6nu
veiejnd vyhlSSka o vyddnl (tzemniho phnu Mokri,Lom, Aiinne od 17.4.2012
zaevidovAni poFizeni dlouhodob€ho nehnotneho majetku na 0iet 019 000
ostatni dlouhodoby nehnotni' najetek : 0i. dokl. i. 6021 ze dne 3011.2012,
Izemnl den, 118.448 Kd
na rok 2012
k s1.10.2012

k 31.12.2012

k 31.12.2012
k s1.12.2012
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Hlavni kniha
Inventurni soupis majetku a
zevazkl

Piiloha rozvahy
Udtov! rozvrh
Informace o pFijatych opatfenich

eek. 420t2o04 sb., 320/2001 sb.,
apod.)

Bankovni vypis

za obdobi 12/2012
k 31.12.2012
VnitFni smarnice d. 5 , schvalena v ZO dne 19.6.2012 - lnventarizace majetku
a zAvazkft
Phn inventur ze dne 21.11.2012 veehd stanovenl inv. komise s podpisov!'mi
vzory
Zepis k proveden6 inventarizaci ze dne 31.1.2012 (= inventarizaeni zpreva)
lnventurni soupisy: 06ty 018, 019, 021, 022, 028, 031 , 041 , 069, 078, 079,
081, 082, 088, 194, 231, 311, 314, 315, 321, 331, 336, 342, 374, 389, 403
k 31.12.2012
na rok 2012
1. usneseni ZO e. 15/3 ze dne 27.12.2012 - ZO schvaluje zmenu smdrnice
o zadevAni veFejn'ich zakezek a pFedlozena Smdrnice d. 4 Postup
pro zadevAnl velejnych zakezek mal'ho rozsahu, Udinne od 27.12.2012
2. rozp. opatFeni 6.5 schveleno starostou obce dne 10.12.2012
- pol. rozp. opaffeni 6. 4 (pol. 4122, UZ 710 - Neinvesticnl pfijaty trarcfel
od kraje, 150.000 Kd - oprava komunikace)
- pol. rozp. opatfenl A. 3 @oL 4111, UZ 9819.3 - Neinvestitnl pFijaty transfer
z v9eobecne pokladnl sprevy SR, 25.000 KC - volby do zastupiblstva kmje)
3. opravn'! Adehl doklad 6.6022 ze dne 30.11.2012 - pfetldtoveni nekhdi!
na poFlzenl KEO ve vlSi 17.940 KC z 0ttu 518 300 na 1cet 558 3004.
4. schvAleno dne 10.12.2012 rozp. 4. opaffenl C. 5 (starostou) a rozp. C.6 dne
27.12.2012 (ZO) - v'idajove polozky nepFekroeeny
5. oprava zatFiddnl vydajl dle rozpoebve skladby:
opravn,i 06etni doklad e. 6020 ze dne 30.11 .2012
- sprevne zaffideni vydaje za poFlzenl tzemnlho pl6nu z par.6171/pol. 5161
na par. 3635/pol. 6119, 792,00 KC
opravn'i (te. dokl. C. 2023 a 6026
- sprevne zaffiddnl vydaje za poFlzenl KEO z par.6171/pol. 5169 na par.
6171/pol. 5172, 17.940 Kd
Vi,pis pendanlch transakci k portfoliovemu tAtu CP za obdobl 01.01.2012 -

31.3.2012 vedeneho u KB a.s.
Vipis pendznich transakcl k pottfoliovemu (tetu CP za obdobl 01.04.2012 -

30.06.2012 vedeneho u KB a.s. _Vypis peneznich transakcl k portfoliovenu
Uitu CP za obdobi 01.07.2012 - 30.9.2012 vedeneho u KB a.s. _Vi'pis
peneznich transakci k pottfoliovemu I'tu CP za obdobi 01.10.2012 -

31.12.2012 vedeneho u KB a.s.
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B. zJISTENi z KoNEENEHo PREZKOUMANi

Pfi pfezkoumAni hosDodaieni obce Mokni Lom za rck 2012

nebyly zji'tany chyby a nedostatky uveden€ v ustanovenl S 10 odsf. 3 pism. b) a pism. c) zekona
e.420/2004 Sb., v elenEni dle piedm6tu pFezkouneni 6 2 odst- 1,2 zekona i.420/2004 Sb.).

S 2 odst. 1 pism. a) plndni piijm0 a vidajri rozpodtu vdetn6 pen6znich operaci, tykajicich se rozpodtovych
prostiedkrl

S 2 odst. 1 pism. b) financni operace, tykajici se tvorby a pouziti pen62nich fondt
Obec neziidila Zedn6 pen62ni fondy.

S 2 odst. 1 pism. c) naklady a vynosy podnikatelsk6 cinnosti Uzemniho celku
Obec n eprovozuj e pod n i katelsko u ei n nost.

$ 2 odst. 1 pism, d) pendzni operace, tykajici se sdruzenych prostiedkri vynakl6danfch na zakladd smlouvy
mezi dv6ma a vice rizemnimi celky, anebo na ziikladd smlouvy s jinimi prevnickymi nebo fyzickfmi
osobami
Obec nesdruZila Zedn6 prostfedky.

S 2 odst. 1 pism. e) finan6ni operace, tfkajici se cizich zdroji ve smyslu pravnich piedpisri o fdetnictvi

S 2 odst. 1 pism. f) hospodaieni a nakladeni s prostiedky poskytnutymi z Nerodniho fondu a s dalsimi
prostiedky ze zahranidi poskytnutymi na zaklad6 mezin5rodnich smluv
Obec nepF|ala do rozpoEtu tyto prostFedky.

$ 2 odst. 'l pism. g) vyri6tovini a vypoiedani finandnich vztah0 ke statnimu rozpo6tu, k rozpobtim kraji,
k rozpo6ttm obci, kjinym rozpodtrim, ke statnim fondim a k dalsim osob5m

S 2 odst.2 pism. a) naklidiini a hospodaienl s majetkem ve vlastnictvi fzemniho celku

S 2 odst.2 pism. b) nakladani a hospodaieni s majetkem stetu, s nimz hospodaii fzemni celek
Obec nehospodaii s majetkem s6tu.

S 2 odst. 2 pism, c) zadaveni a uskutedfiovini veiejnych zakezek, s vfjimkou rikonfr a postupfi
piezkoumanych orgAnem dohledu podle zvlistniho pravniho piedpisu

S 2 odst.2 pism. d) stav pohledavek a zavazki a naklidini s nimi

S 2 odst. 2 pism. e) ruLeni za zevazky fyzickfch a prevnickych osob
Obec neruei za zevazky t6chto osob.

S 2 odst. 2 pism. f) zastavovani movitych a nemovitych v6ci ve prosp6ch tietich osob
Obec neme zastaveni majetek.

$ 2 odst. 2 pism. g) ziizovani v6cnych biemen k majetku fzemniho celku
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Starosta obce prohlaSuje, Ze v kontrolovan6m obdobi obec
nehospodaiila s majetkem stetu;
nerueifa svym majetkem za zavazky flzickych a pravnickych osobi
nezastavila movitli a nemovity majetek,
neuzaviela smlouvy tykajici se pfevodu nemoviteho ma.jetku, to znamena smlouvu o koupi nebo prodeji,
smennou smlouvu, darovaci smlouvu, smlouvu o bez!platnem pievodu nebo smlouvu o vyp0jdce;
neuzaviela smlouvu o piijeti nebo poskytnuti Uveru nebo ptrjdky, smlouvu o poskytnuti dotace, smlouvu o plevzeti
dluhu nebo rueitelskeho zevazku, smlouvu o pfistoupeni k zevazku a smlouvu o sdruzeni;
nekoupila ani neprodala cenn6 papiry, obligace;
neuskuteanila majetkove vklady,
zadAvala pouze veiejne zakazky mal6ho rozsahu (S12 odst. 3 z6kona e. 13712006 Sb., ve zn€ni pozdejsich
pred pis0 ).

Byly zjiStEny chyby a nedostatky, ktere nemaji zAvaZnost nedostatki uvedenych v $ t0 odst 3 zekona
i.420/2004 Sb. pod pismenem c), ktere jsou uvedeny ddle v ilenEni dle pFedmEtu pFezkoumeni

fS 2 odst 1, 2 zekona e. 420/2004 Sb.).

$ 2 odst. 2 pism. h) feetnictvi veden6 fzemnim celkem
ozemnicelek inventarizaci neov6fil, zda skutednV stav odDovida stavu v rieetnictvi
Byl vyhotoven inventurni soupis pozemk& dle analytickych Uetn, kdy soudet oceneni jednotlivlch poloZek
neodpovid6 zfrstatkrirm jednotlivych analytickych Udtir dle hlavni knihy za obdobi prosinec 2012, napi.:
inv. soupis: AU 031 300 Zahrady, pastviny, louky, rybniky: pofizovaci cena: 16.269,51 Kc
hlav. kniha: AU 031 Zahrady, pastviny,louky, rybniky: ztstatek k 31.12.2012: 62.336,94 Kd.
Dle udtoveho rozvrhu jsou lesni pozemky Uotovany na AU 031 200, ale dle inventurniho soupisu nejsou Zadn6
pozemky timto AU oznadeny. Dle hlavni kni y k 31.12.2012 eviduje Ueetni jednotka lesni pozemky na AU 031 200
v celkove poi. cend 6.689,45 Ke na rozdil od inv. soupisu dle kter6ho vlastni obec lesni pozemky v hodnote
517.191,34 Kd. Celkov! z0statek na [etu 031 Pozemky souhlasi s celkovou cenou pozemk& dle inventurniho
soupisu k 31.12.2012.
Ziikon 6.563/1991 Sb., o feetnictvi, ve zn6ni pozd6jiich piedpisti, S 29 odst. 1

Byly zji,tEny chyby a nedostatky uvedel,6 v $ 10 odst. 3 pism. c) zekona i. 420/2004 Sb., kter6 jsou
uvedeny dele v ilen6ni dle piedmEtu piezkoumeni 6 2 odst. 1, 2 zekona e. 420/2004 Sb.).

S 2 odst. 2 pism, h) f6etnictvi veden6 fzemnim celkem
Uzemni cetek ne0dtoval o pfedmetu ildetnictvi.
Konirolou vypis0 penCznich transakci k portfoliov6mu idtu cennych papir0 vedeneho KB a.s. bylo zjistdno,
ze ueetni jednotka neUdtovala:
1. o podatednim z0statku [dtu ve vy5i 6.332,22 Kd
2. o poplatcich za spravu + DPH za obdobi 01.01.2012 a2 31.12.2012
3. o pr ipsanych 0rocich obdobi 01.01.2012 az 31 .12.2012
4. o vedeni oort fol ia za obdobi 01 .01 .2012 aZ 31 .12.2012
5. o vynosech z dlouhodob6ho finandniho majetku, pfestoze piijala dne 1.6.2012 na rieet vliplatu dividend (vynos
Cesk6 spoiitelna) ve vy5i 5.100 Kd
6. o koneenem z&statku fdtu k31.12.2012 ve vysi 1 1.049,14 Ke
Zekon e.563/1991 Sb., o fdetnictvi, ve zn6ni pozd6jiich piedpisti, S 2
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c. ZAVER

I. PLNENioPATRENI K ODSTRANENI NEDOSTATKU ZJISTENYCH

a) pfi piezkoum6ni hospodafeni obce za pFedchozi roky

Bvlv zii'tdnv nesleduiicl menE zevazna chvbv a nedostatkv'

S 2 odst. 1 ptsm. a) pln6ni piijmi a vydaji rozpodtu vcetnd pen6znich operaci, tykajicich se rozpodtovych
prostiedki
zakon t,. 42OI2OO4 Sb., o piezkoumAveni hospodafeni Uzemnich samospravnych celk0 a dobrovolnych svazkil

obci, ve zneni pozddjsich ptedpiser, S 13 odst. 2
Ve lhite uvedene v informaci o Dfiieti opatfeni k n6pravC nebvla zasl6na pisemne zpreva o splneni.
V informaci o prijeti opatfeni k n6prav6 chyb a nedostatk0 uvedenych ve Zprevd o vysledku pFezkoumAni

hosoodaieni obce za rok 2010 uvedena lhtta do 31.12.2011, pisemna zprava o plnenl piijat\ich opatieni dorueena
Krajskemu Ufadu Jihoeesk6ho W4e d^e 2.1.2012.
NAPRAVENo (dne: 21 .11 .2012')
Kontrola opatFeni: pisemna informace o pfijeti opatieni doSla na KU dne 25.4.2012, uvedena lhtta do kdy bude
podana zprava, a to do 31.1.2013 - zpreva byla pfedana osobne pfi diloim PH dne 21.11.2012.

S 13 odst.  1 pism. b)
Nebvla pod6na pisemne informace pfezkoum6vaiicimu orqanu o piijeti opatfeni k naprave chvb a nedostatkil

uvedenvch ve zprave o vVsledku piezkoum6ni hosoodaieni do 15 dnt od proiedn6niz6v6redn6ho tidtu.

Zpreva o vlsledku piezkoumani hospodafeni za rck 2010 projedn6na spolu se zaverednym ldtem za tok 2010

zastupitelstvem obce dne 21.6.2011, pisemne informace o piueti opatieni k naprave chyb a nedostatk0 uvedenych
v t6to zprAve dorudena Krajskemu Ufadu Jihoeesk6ho kraje dne 12.7.2o11.
NAPRAVENO (dne: 21 .11 .2012)
Kontrola opatfeni: plsemna informace o piijeti opatfeni do5la na KU dne 25.4.2012, uvedena lh&ta do kdy bude
podena zpreva, a to do 31.1.2013.

b) pfi dildim piezkoumdni hospodaieni obce

Bvlv ziistEnv ndsleduiici m6nd zdvain6 chvbv a nedostatkv.

S 2 odst. 2 pism. h) fdetnictvi veden6 fzemnim celkem
vyhldSka a.41Ol2OOg Sb., kterou se provAdSji nektera ustanoveni zekona 6. 563/1991 Sb., o 0detnictvi, ve zneni
pozdejsich pfedpist, pro nCkter6 vybran6 0detni jednotky, S 11
0zemni celek nedodrzel obsahove vvmezeni oolozkv rozvahv "Dlouhodobi nehmotni maietek".
Kontrolou faktury e. FV 1204277 od dodavatele ALIS spol. s r.o. na poflzenl licenci KEO v celkove vysi 17.940,00

Kd vd. DpH bylo zjisteno, Ze byl tento naklad chybnC zafdtov6n na Udet 518 Ostatni sluzby misto na Udet 558

Neklady z drobneho dlouhodob€ho majetku.
NAPRAVENO (dne: 30. '1 1.2012)
Kontrob nepravy: opravni, (tietni doktad A. 6022 ze dne 30.11.2012 - pFe(titov1ni nekladit na poFizenl KEO ve vy'Si

17.940 Ki z (titu 518 300 na (leet 558 300.
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vyhlaska e.32312002 Sb., o rozpodtove skladbe, ve zneni pozdejsich predpisir, S 2
Uzemni celek nedodrzel tfidCni podle rozpodtove skladbv.
Obec chybnd zatiidila nektere vydaje, napi.:
a) vydaj souvisejici s pofizenim Lizemniho plenu obce, a to postovne tykajici se rozeslani ozn6meni o vydani
(zemniho planu obce (paragraf 617' l lpol .  5161)
b) vjTdaj souvisejici s poiizenim drobneho dlouhodobeho nehmotn6ho majetku, a to pofizeni licenci KEO ve vlisi
1 7.940,00 Kd (paragraf 61 71lpol.51 69)
NAPRAVENO (dne: 30.1 1 .2012)
Kontrola ndpravy:
opravnY 1eehi dokhd e. 6020 ze dne 30.1 1.2012
- sprevne zatFiddni vydaje za poFizeni 1zemniho planu z par.6171/pol. 5161 na par. 3635/pol. 6119,792,00 Ke
opravnY 0i. dokl. i. 2023 a 6026
- sprAvne zatriddni vydaje za poFizeni KEO z par.6171/pol. 5169 na par. 6171/pol. 5172, 17.940 Ki.

S 2 odst. 2 pism, c) zad6vAni a uskuteaioveni veiejnych zakazek, s vyjimkou fkonrj a postupt]
piezkoumanfch orgSnem dohledu podle zvli5tniho pravniho piedpisu
zekon e. 32012001 Sb., o finanani kontrole, ve zndni pozdejsich pfedpis0, S 11 odst. 2
Pii pFedbezne fidici kontrole nebvlo oosouzeno. zda Dlenovan6 a oFjpravovane oDerace odpovidalv stanovenvm
Ukolirm veieine sprew a isou v souladu s oravnimi pfedDisv. schvaienimi rozoodtv. proqramv. orojektv. apod.
Postup a podmlnky stanovene pro zadev1ni veFejnich zakAzek mal'ho rozsahu uveden6 v "Postupu pro zadeveni
vefejni'ch zakdzek mal4ho rozsahu... ze dne 24.4.2009 neodpovidaji zAkonu i. 137/2006 Sb., o veFejn'lch
zakazk1ch, a to ve zndni plahem k 1.4.2012. Zdkonem jsou stanoveny nove finaneni fimity. Vefejne zakezky
na dodavky a slutby, jejichZ pfedpo4edane hodnota nedosahuje 1 nilion Ke bez DPH a veFejnl zakezky na
stavebni prdce, jejichz pfedpokhdan1 hodnota nedosahuje 3 miliony Ki bez DPH, se oznaeuji jako vefejne
zak1zky mal+ho rozsahu, pFieemz tyto vefejne zakezky spadaji pod vyjimku z pttsobnosti z4kona (S 18 odst. 5) a

tto vefejne zakezky nemusi bit zadAveny postupy uveden!'mi v zdkond. PFikazce operace schvalovacim
postupem provdiuje zda byl dodrzen postup a podminky stanoven6 ve vnitFni smdrnici, kde finanini limity
vefejni'ch zakazek musi odpovidat plahemu zndni z1kona. Jde o formahi nedostatek, obec neuskuteinila
za pFezkoumAvan€ obdobi 26dnou zakAzku nad rAmec limittt v rezimu zekona.

NAPRAVENO ftne. 27 .12.2012\
Kontrola nApravy: usneseni ZO i. 15/3 ze dne 27.12.2012 - ZO schvaluje zmdnu smernice o zadev^nl vefejn!,ch
zakAzek a pFedlozena Smdrnice i.4 Postup pro zadavAni vefejn:ich zakezek mabho rozsahu, tiiinnd
od 27.12.2012.

Bvlv ziiit6nv n1sleduiici zdvain6 chvbv a nedostatkv.

S 2 odst. 1 pism. a) pln6ni piijmi a vfdajt rozpo6tu vdetn6 pen6znich operaci, tykajicich se rozpodtovych
prostiedk0
zekon a.25012000 Sb., o rozpodtovych pravidlech ozemnich rozpodt0, ve zneni pozdejsich piedpisfi, g 16 odst. 4
Nebvla splnena povinnost uskutednit rozpodtov6 oDatieniv pripade zm6n ve finandnich vztazich k iin6mu rozpodtu
nebo v oriDade. Ze hrozilo nebezpe0i vzniku rozpootoveho schodku.
Kontrolou vlkazu Fin 2 12 M k 31.10.2012 bylo zjisteno, Ze nebylo provedeno povinne rozpodtov6 opatFeni
v pfipade pfijmu:
a) neinvestidniho transferu od kraje ve visi 150.000 Ke @ol. 4122), kdy Smlouva o poskytnuti ldelov6 dotace
v remci Programu obnovy venkova Jihoaeskeho k?je v rcce2012 byla uzavfena dne 1.10.2012
b) neinvestiiniho transferu z vseobecne pokladni sprdvy st6tniho rozpodtu ve vltsi 25.000 Ke (po|.4111), kdy
dotaoni dopis dosel  na obec dne 1.10.2012
NAPRAVENO (dne: 1 0.12.20 1 2)

Skrnka 8 z '11



Kontroh nApravy: schvebno starostou obce rozpoitove opatFeni e. 5:
- pol. rozp. opatFeni e.4 @oL4122, UZ 710 - Neinvesti'ni pfiaty'transfer od krEe, 150.000 KA - oprava
komunikace)
- pol. rozp. opatFeni i. 3 (pol. 4111, UZ 98193 - Neinvestiini pfuaty transfer z vSeobecn6 pokladni spr1vy SR,
25.000 Kc - volby do zastupitelstva kraje)

$ 2 odst. 1
Finandni hospodafeni se nefidilo roonim rozoodtem.
Kontrolou vykazu Fin 2 12 M k 31.10.2012 bylo zji5t6no, Ze jsou pfekrodeny n6kter6 schvalene vydajove polozky
a nebo byly uskuteendny vlidaje, kter6 nebyly vr:rbec schveleny, napf.:
par. 2310 Pitna voda/polozka 5169 Nakup ostatnich sluzeb - schvaleny rozpoeet: Ke 47.000,00, rozpoeet
po zmdnech: Ke 62.300,00, vlisledek od podatku roku: Kd 64.861,20
par. 3314 einnosti knihovnicke/polozka 5139 Nakup materialu jinde nezafazenli - schvaleny rozpodet:
Kd 47.000,00, rozpodet po zmenach: Kd 62.300,00, vlisledek od podatku roku: Ke 64.861,20
par. 2310 Pitna voda/polozka 5'169 Nakup ostatnich sluzeb - schvaleny rozpodet: Ke 0, rozpodet po zmenach:
Kd 0, vysledek od poe6tku roku: Kd 710,00
par. 3725 Vyuziveni a zneskodiov6ni komun6lnich odpad0/poloZka 5169 Nekup ostatnich sluzeb - schvaleny
rozpodet: Kd 0, rozpoeet po zmenech: Kd 21.000,00, vysledek od podatku roku: Ke 22.688,00
pat.6112 Zastupitelstva obci/polozka 5032 Povinn6 pojistn6 na veiejn6 zdravotni pojistani - schvaleny rozpodet:
Kd 16.000,00, rozpodet po zmenach: Ke 16.600,00, vysledek od pod6tku roku: Kd 18.520,00
par. 6115 Volby do zastupitelstev lzemnich samospr6vnych celk0 - schveleny rozpooet: Ke 0, rozpodet
po zmdnach: Kd 0, vysledek od podatku roku: Kd 17.643,00
pat.6171 Cinnost mistni spr6vy/pol. 5021 Ostatni osobni vydaje - schvalenli rozpodet Kd 16.000,00, rozpodet
po zmdnach: Ke 16.600,00, vysledek od podatku roku: Ke 16.427,00
par.6171einnost mistni spravy/pol. 5154 Elektrlcka energie - schveleny rozpoeet: Ke 0, rozpoeet po zmenach:
Kd 0, vlisledek od podatku roku: Kd 4.197,00
pat.6171 Cinnost mistni sprevy/pol. 5161 Sluzby post - schvaleny rozpoeet: Ke 500,000, rozpodet po zmenech:
Ke 500,00, vysledek od podetku roku: Kd 1.049,00
pat. 6171 Cinnost mistni spravy/pol. 5162 Sluzby telekomunikaci a radiokomunikaci - schvaleny rozpodet:
Kd 16.500,00, rozpodet po zmenach: Kd 16.820,00, vysledek od pocatku roku: Kd 18.035,00
NAPRAVENO ftne: 10.12.2012)
Kontrola napravy: schvebno dne 10.12.2012 rozp. opatfeni d.5 (starostou) a rozp.6.6 dne 27.12.2012 (ZO) -

v,idajove pobzky n epFekroie ny

II .  PRI PREZKoUMANI HOSPODARENI ZA ROK2O12

Byly zjistEny chyby a nedostatky, ktere nemaii zevaznost nedostatkit uvedenich pod pism, c).

IS 10 odst. 3 pism. U zekona e. 420/2004 Sb.I

Byla zjiSt'na chyba a nedostatek, spoeivajici v nertpln6m tietnictvi c2)

IS t0 odst 3 pism. d zekona e. 420/2004 Sb.l

llt. NEBYLA ZJISTENA RIZTKA DLE S 10 ODST. 4 PiSM. A) ZAKONA c 420t2004 Sb.



IV. PoDIL PoHLEDAVEK A ZAV/ZKO NA ROZPOETU UZEMNIHO CELKU APODIL ZASTAVENEHO
MAJETKU NA CELKOVEM MAJETKU I]ZEMNIHO CELKU

a) podil pohledavek na rozpoetu Uzemniho celku
b) podil zAvazki na rozpodtu 0zemnlho celku
c) podil zastaveneho majetku na celkov6m majetku 0zemniho celku

Mokrv Lom. dne 9. kvetna 2013

Jana Htilkovri
kontrolot povEFen! tlzenlm piezkoumAnl
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Tato zprava o vlisledku pFezkoumanf je n6vrhem zgftvy o vysledku pfezkoumenl hospodaleni, ktery obsahuje
ivysledky konedn6ho dildiho pFezkoumenl. Koneenym zn6nlm zpr6vy se stav6 okamzikem marneho uplynuti lhf|ty
stanoveno v S 6 odst. 3 pism. l) zAkona e.42012004 Sb., k moznosti podani pisemneho stanoviska kontrolorovi
pov6lenemu iizenim pfezkoumenl na adresu uvedenou v zapatl.

S obsahem zptevy zpiezkoumdni hospodalenl o podtu l lstran byl seznamen dne 9.5.2013 a jeho stejnopis
dislo 2 obdrzel dne 9.5.2013.

OBECMOKRYLOM

Ing. Martin Ehrlich
sfarosfa

MOKRY LOM 1
gz+or tnnovEsvtttY

Rozd6lovnik:

Stejnopis Po6etvftisk& Piedeno

1 x KrajskY ftad - JihodeskY kraj

Obec MokrY Lom

Jana Hilkov6
kontrolor poveFeny Flzenlm pfezkou meni

Ing. Martin Ehrlich
sta/'osfa

Stenka '10 z 11

1 x



UpozornEni:

Uzemni celek je ve smyslu ustanovenl S 13 odst. 1 pfsm. b) zdkona d. 420t2004 Sb., povinen plijmout opatlent
k nepravd chyb a nedostatki uvedenych v teto zprave o visledku plezkoumanl hospodafeni a podat otom
pisemnou informaci pilslu6n6mu pFezkoumSvajictmu organu, g. Krajsky ffad - Jihoeeskeho kraje, Ekonomicky
odbor - oddelenl pfezkumu a metodiky hospodafeni obci, a to nejpozdeji do 15 dn0 po projedneni teto zprevy
spolu se zdverednym fetem v organech Uzemniho celku.

uzemni celek je ddle ve smystu ustanoveni S 13 odst. 2 zekona e. 42O:2OO4 Sb., povinen v informacich podle
ustanoveni S 13 odst. 1 plsm. b) tehoL zakona uv6st lh0tu, ve Kere poda plislusnemu piezkoumdvajicimu org6nu
plsemnou zpravu o plnenl pfijatich opatfenf a v teto lh0te pitslu$n6mu pFezkoumevajiclmu orgSnu uvedenou
zpr6vu zaslat.

Za nesplndni techto povinnosti lze ulozit uzemnimu celku dle ustanoveni S 14 plsm. f), g), h) z6kona
C. 42012004 Sb. poiadkove pokuty aZ do vyse 50 000 Kd v jednom ptipad6.
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