
odbor kontroly Wffi§|,ý
C. j.: LK-00l6ll4Nav

zpn-Áva
o výsledku přezkoumání hospodaření

obce Bukovina u Čist é,IČ00275646, za rok 2014

Přezkoumání hospodaření obce Bukovina u Čísté za rok 2014 ve smyslu ustanovení § 42
zákona č.12812000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, č.24812000 Sb., o podpoře
regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se žákonem č.420/2004 Sb,
o přezkoumávání hospodaření tlzemních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,
ve znění pozdějších předpisů, bylo zahiqeno doručením oznámení o zahájení přezkoumání
hospodaření dne 18. 3.2015.

Přezkoumané období od 1 . 1. 2014 do 31. 12. 2014.

1. Dílčí přezkoumání nebylo vykonáno.
2. Závérečné přezkoumání bylo vykonáno na obecním uřadu dne 8. 4.2015

Přezkoumání vykonal:

Ing. Soňa Vavrušková, kontrolor pověřený přezkoumáním.

Pověření k výkonu přezkoumání podle § 5 zákon a ě. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších
předpisů a § 4 zákona č.25512012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů, vydal Mgr.
René Havlík, ředitel Krajského uřadu Libereckého kraje, pod č. j.: LK-0016lI4Nav dne
16.3.2015

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Poslední kontrolní úkon před vyhotovením zprávy byl proveden dne 8. 4.2015.
Popis úkonu: seznámení starosty obce s výsledky kontroly.

Při přezkoumání byli přítomni: Jiří Hanousek - starosta obce,
Ludmila Součková - účetní.

Krajský úřad Libereckého kraie
U Jezl642l2a, 461 80 Liberec 2 . tel.: + 420 485 226 606... . fax: + 420 485 226 362
e-mail:som.vamskova@kraj-lbc,cz . m.kaj-lbc.cz . IČ: 70891508 . DIČ:
CZ7089i508
Datová schránka : c5kbvkw



předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst. 1 a 2
zákona ě. 42012004 Sb., posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zikona.

Oblasti, které byly předmětem přezkoumání hospodaření v členění podle § 2 odst. l a 2
uvedeného zákona:

- ustanovení § 2 odst. l písm. a) plnění příjmů a qýdajů rozpočfu včetně peněžních
operací, týkaj ících se rozpočtových prostředků,

- ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkqící se tvorby apoužítípeněžních
fondů,

- ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního
celku,

- ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, tYta.lici se sdružených prostředků
vynakládaných na základé smlouvy mezi dvěma a vice územními celky, anebo na
základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami,

- ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu
právních předpisů o účetnictví,

- ustanovení § 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z
Narodního fondu a s dalšími prostředky ze zaL'aničí poskýnutými na základě
meziniárodních smluv,

- ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) vyučtování avypoíádání finančníchvztahi ke státnímu
rozpoČfu, k rozpočtŮm krajŮ, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním
fondům a k dalším osobám,

- ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví
územního celku

- ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž
ho spodaří izemní celek,

- ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zaďávání a uskutečňování veřejných zakéaek, s
výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního
právního předpisu,

- ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek azávazktt anakláďáru s nimi,
- ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky Szických a právnických osob,
- ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavovrání movit}ch a nemovitých věcí ve prospěch

třetích osob,
- ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizovaní věcných břemen k majetku územního celku,
- ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem.

Při posuzovaní jednotlivých právních úkonů se vychéní ze zněni právních předpisů platných
ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 42012004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje,
na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

A. VÝsledek dílčích nřezkoumání
A.I. Dílčí přezkoumání nebylo provedeno

A.II. Ostatní zjištěné a nenapravené chyby a nedostatky v průběhu přezkoumáníza
rok2014

-2-



Pfi přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

B. plnění opatření k odstranění nedostatků ziištěnÝch
v předchozích letech

B.I. Při přezkoumání hospodaření rúzemního celku v předchozích letech

Byly zjištěny následující chyby a nedostatky:
Charaheristika zjištěné chyby a nedostatku:

Změna rozpočtu z jiného důvodu. (závažnost: méně závažná chyba)

Popis zjištěné chyby a ned'ostatku:

Změna výdajů v rozpočtu r.2012 byla provedena u položek s překročeným rozpočtem podle
skutečné výše výdajů. Uvedený postup nebyl v souladu s výše uvedeným zákonem,výkaz
FIN 2 - l2Mk31.I2.20I2 ztrattl kontrolní a vlpovídací schopnost.

ziištěnÝ nedostatek nelze v kontrolovaném období opravit. whodnocení přiiatého
opatření k nápravě:

Opaťení splněno dne: V dalších období se chyba neopakovala.
Popis přijatého opatření: V kontrolovaném roce nebylo možno chybu opravit.
Popis plnění opatření: ZO přijalo opatření, aby se chyba v dalších období neopakovala.
Popis plnění opatření: V dalším kontrolovaném období se chyba neopakovala.
Opatření bylo splněno.

C har akt e r i s t i ka zj i š t ěn é ch)lb}l a n e do s t a tlat
Rozpočet byl pořízen do výkazu FIN 2-I2 M v odlišné podobě, než jak je schválil příslušný
orgán územního celku. (závažnost: méně závažná chyba )
Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Schválený rozpočet byl do výkazu FIN 2-12 M zanesen v odlišné výši na straně příjmů. Na
straně příjmů ve výkazu byl o 13 391,- Kč rozpočet ve výkazu vyšší než byl schválen.

ziištěnÝ nedostatek nelze v kontrolovaném období odstranit. whodnocení nřiiatého
opatření k nápravě:
Název opatření: Schválený rozpočet na straně příjmů nebyl přenesen ve schválené podobě
Opatření splněno dne: 3I.|2.2014
Popis přijatého opatření: Chybu nelze zpětně opravit. Obec přijala opatření - v příštích
letech se chyba nebude opakovat. Rozpočet bude do výkazu přenesen ve schválené výši.

Popis plnění opatření: V dalším roce se chyba neopakovala.
Opatření bylo splněno.

C. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2014

C.I. Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 podle § 2 a § 3 zákona č.
42012004 Sb.

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčích
přezkoumáních, které byly již napraveny.
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C.II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb
a nedostatkůo která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku
v budoucnu:

Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít
negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

C.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku . 1,7l oÁ

b) podíl závazkůna rozpočtu územního celku .............:.... ...... 1,67 oÁ

c) podíl zastaveného majetku na celkován majetku územního celku ........... 0 %

Liberec , dne 13. dubna 2015

Jméno a podpis kontrolora provádějícího přezkoumání hospodaření:

Ing. Soňa Vavrušková

kontrolor pověřený přezkoumáním

Tato zpráva o rrýsledku přezkoumání:

- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, ke kteránu lze podat písemné
stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení návrhu této zprávy, kontrolorovi
pověřenému přezkoumáním. Konečným zněním zprávy se stává tento náwh okamžikem
marného uplynutí výše uvedené lhůty, dle § 6 odst. l písm. d) zákonač.42012004 Sb.

- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává statutámímu
zástupcí kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu
odboru kontroly krajského uřadu.

- nedílnou součástí zprávy je seznam přezkoumávaných písemností uvedených v příloze.

V kontrolovaném období dle prohlášení obce:
- obec nehospodařila s majetkem státu,
- neručila svým majetkem za závazky §zických a právnických osob,
- nezastavila movitý a nemovitý majetek,
- neuzavřela smlouvu o výpůjčce týkqící se nemovitého majetku, smlouvu o přijetí nebo

poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku,
smlouvu o přistoupe ru k záv azku a smlouvu o sdružení,

- nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace,
- neuskutečnila majetkové vklady,
- a uskutečnila pouze veřejné zakázky malého rozsahu (§ 12 odst. 3 zák. č. 13712006 Sb.).

§,y,

kW."#
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Poučení:

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zékona č. 42012004 Sb., povinen
přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu,
a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech
územního celku:

Územni celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zékonač.420/2004 Sb., povinen
v informacích podle ustanovení § 13 odst. l písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá
příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této
lhůtě příslušnému přezkoumávaj ícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí správního deliktu podle ustanovení
§ 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a za to se uloží územnímu celku
podle ustanovení § 14 odst. 2 zákonač. 42012004 Sb. pokuta do výše 50.000,00 Kč.

S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bukovina u Čisté o počtu 11

stran byl seznámen a její stejnopis převzal, starosta obce

Jiří Hanousek
starosta obce
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Příloha ke zprávě o vÝsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014.

Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány písemnosti:

Návrh rozpočtu
Zveřejnění návrhu rozpočfu na rok 2014 na úřední desce i v elektronické podobě bylo
zabezpečeno v souladu s ust. § 11 zákona ě. 25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů v platném znění ve dnech 26.2.2014 až 7 . 3,2014 ve výši (v Kč):
Příjmy 2 227 400,00
Výdaje 3 547 742,00
Financování 1 320 342,00

Pravidla rozpočtového provizoria
Provizorium bylo přijato na období do schválení rozpočtu 2014 v kontrolovatelné věcné
formě (pouze nutné výdaje, max. 24 oÁ rozpočtovaných výdajů r. 2013), schváleno ZO dne
20. 12. 2013 usnesením 1 8l20I3.

Rozpočtová opatření
V kontrolovaném období provedla obec dvě rozpočtová opatření, v souladu se zněním § 16

v odst. 4zákonač.250/2000 Sb.

1. rozpočtovázména, schválená ZO dne 27.6,2014 usnesením č. l2l20|4,
2. r ozpoětov á změna, schválená ZO dne 20. 12. I0 . 20 I 4 usnesením č. 29 l 20 I 4,

Do vývoje rozpočtu se rozpočtové změny promítly takto (v Kč):
příjmy výdaje íinancování

schválený rozpočet 2 227 400,00 3 547 742,00 1320 342,00
1. rozpočtovázměna 20 564,00 20 564,00 0,00
2. rozpočtovázměna přesun mezi položkami

upravený rozpočet 2 247 964,00 3 568 306,00 1320 342,00

Rozpočtová opatření byla do výkazu FIN 2 * I2Mk3I.12.2014Ťádně prornítnuta.

Rozpočtoqý výhled
Rozpočtový výhled byl sestaven na základě výhledu schváleného na jednání zastupitelstva
obce dne 1 8. 1 1 . 2009 na období r. 2010 - 14. Jeho aktualizace byla schválená v roce 2014 pro
roky 201 5 - 2017 . Výhled předpokládal následující souhrnné údaje o rozpočtu (v tis. Kč):

Rok Příjmy Výdaje Saldo P a V
2015 4 037 2 100 250 (splátka úvěru)
2016 4204 2200 250
2017 4254 2250 250

Výhled byl sestaven pouze v globálních ukazatelích, dlouhodobé závazky obec neměla.
V roce 2074 obec doplnila rozpočtový výhled na období 2015 - 20I] .
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Schválený rozpočet
Rozpočet na rok 2014 byl projednán a schválen ZO dne 11. 3. 2014 usnesením 7/I4
ve struktuře a s drobnými úpravami oproti zveřejněnému návrhu rozpočtu. Celkový rozpočet
byl tvořen:

Příjmy
Výdaje
Saldo P a V

2227 400,00 Kč
3 547 742,00Kč
I320 342,00Kč

Rozpočet byl ve správné výši uvedenvevýkazu FIN 2-12M.

Závérečný íčet
ZU za rok 2013 byl sestaven v rozsahu a struktuře odpovídajíci požadavkům zákona o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtu (§ 17 zákona č.25012000 Sb.). Projednán byl ZO
dne 27. 6. 2014 usnesením 1412014 se závěrem "s výhradami" a s přijatými opatřeními
k odstranění nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření obce za rok2013. Součástí
schváleného Závěreěného účtu byla ,,Zpráva o výsledku přezkoumaní hospodaíení obce za
rok 2013".
Dokument byl zveřejněn ve dnech I. 5. 20t4 - 12. 5. 2014.

Bankovní výpis
Obec má ke svému hospodaření zíizen účet vedený u České spořitelny číslo účtu č.
t263I15349/0800 a účet vedený u ČNg č. 94-5061245110710. Konečný stav prostředků na
běžném účtu k 3I. 12.2014 ve výši 1 899 877,38 Kč byl doložen vYpisy ztčt:ů a souhlasil se
stavem lúčtu 23l ve výkazu Rozvaha a se stavem ve výkazu FIN 2 -12Mk 3l. 12. 2014.

Dohoda o hmotné odpovědnosti
Kontrole byly předloženy dohody o odpovědnosti za škodu uzavřené s účetní obce a starostou
obce. Dohody byly uzavřené dne 8. 1 1. 2010.

Inventurní soupis majetku a závazků
Inventarizace byla provedena k 3l. 12, 2014 na zikladě Příkazu starosty z 21. 12. 2014. Byly
stanoveny invenfurní komise a termíny provedení kontrol. Orgarizaci a postupy ínveriaizace
určovala vnitřní směrnice platná od 9l20II.
Stavy majetku a závazki byly uvedené v sestavách inventumích soupisů podle analýického
členění účtu a souhlasily s údaji y íozvaze k 3l. 12.2014.Inventarizační soupisy splňovaly
požadavky dle § 30 zálkona o účetnicfuí.
Z inventarízačniho zápisu ze dne 30. 1. 2015 ajeho příloh bylo patrné, že inventury byly
provedeny u všech účtů uvedených v rozyaze, nebyly zjištěny inventarizačnirozdíly.
Kontrolou dokladových inventur nebyly zjištěny nedostatky nebo jiné rozdily.

Kniha došlých faktur
Kniha byla vedena ve formě PC evidence (sestava KEO). Celker4 bylo evidovano 158
dokladů, z niclň do konce roku nebylo uhrazeno 7 faktl,n ve výši 15 609,- Kč, které byly
splatné v 1l20I5. Zůstatek souhlasil na stav účtu 321 v Tozyaze a byl ověřen dokladovou
inventurou.
Kontrolou dokladů a jejich evidence za I0 - l2l20l4 nebyly zjištěny nedostatky.
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Kniha odeslaných faktur
Vydané faktury byly vystavené pouze za odpady EKO-KOM a přeúčtování vodného (7
faktur), v celkové výši 35 644,50Kč.

Odměňování členů zastupitelstva
Obecní zastupitelstvo tvořilo 7 osob, všichni byli neuvolnění k výkonu funkcí. Odměny
členům ZO byly stanoveny a vypláceny dle usnesení ZO ze dne 26. 11. 2010 v nezměněné
výši i do 7. 11.2014. Výše odměn podle tohoto usnesení byla stanovena v souladu s
nařízením vlády ě.3712003 Sb. v platném zněni (naíízeni vlády č.37512010). Stanovené
odměny nepřesahují maximální možnou hranici lyplývající zvýše uvedeného naŤizeni vlády.
Kontrolou ročních mzdových listů bylo prověřeno odměňování všech členů ZO, neby|y
zjištěny nedostatky.
ZO schválilo dne 7.11, 2014 usnesenim2712014 měsíční odměny členům zastupitelstva od
8. 1 1. 2014 takto:
starosta - 10 000,- Kč
místostarosta 2 600,- Kč
předseda výboru 360,- Kč
člen zastupitelstva - 260,- Kč.

Pokladní kniha (deník)
Kontrolou pokladní knihy (vedená přes PC - sestava,,Pokladní deník") bylo zjištěno, že bylo
vystaveno 252 pokladních dokladů v číselné řadě 701-00001 - 101-00139. Namátkově byly
zkontrolovány doklady za období 10 - I2l20I4 (č. 86 - l39), nebyly zjištěny nedostatky
v účtování a uplatňování rozpočtové skladby.
Učetní doklady obsahovaly náležitosti požadované v zákonu č. 56311991 Sb. o účetnictví.
Pokladní limit (schváleno zvýšení na ZO dne 3. 4. 2013) ve výši 40 tis. Kč byl dodržován.
Pokladní příjmové doklady byly používány s výrobním předtiskem a časově řazeny podle
čísel. Zůstatek k 31 . 12. 2014 byl nulový a souhlasil se stavem uvedeným v rozvaze - účet
261- Pokladna.

Příloha rozvahy
Kontrole byla předložena příloha k tozv aze 20I 4.

Rozvaha
Kontrolovaný výkaz Rozvaha k3I. 12.2014 obsahoval následujicivýznarrtné informace:
A : P ve výši 9 107 370,41Kč
a) majetek:
Převážnou část stálých aktiv představují (majetek v brutto hodnotách - v Kč):

stav k 31. 12. 2014
021 - Stavby 9 587 181,20
031 - Pozemky 786 979,63
022 - Samostatné movité věci 922 361,00
028 - Drobný dlouhodobý majetek I 342 306,11
042 - Nedokončený dl. majetek 205 207,20

b) cizi zdroje stav k 3I. l2.20I4
Stav celkem 86 814,00
z toho:
- dodavatelé 15 609.00
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- zaměstnanci 18 216,00
- zitčtování SZ aZP 1 907,00
- přímé daně 3 020,00
- dohadné účty pasivní 48 062,00

c) další skutečnosti,vztahujíci se k majetku:
- obec nehospodařila s majetkem ve vlastnictví státu,
- obec svým majetkem neručila zazávazky třetích osob a neměla zastavený maietek.
Yazby uvnitř výkazu a s ostatnímivýkazy byly dodrženy, nedostatky nebyly zjištěny.

Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
Kontrole byl předloženvýkaz FIN 2-12M ke dni 3I. 12.2014. Hospodaření obce skončilo
přebYkem 500 617,17 Kč. Plnění rozpočtu v příjmech a výdajích (po konsolidaci) je
následující (v Kč):

Rozpočet Upravený R Skutečnost %UFJSK
Pfijmy 2 227 400,00 2 247 964,00 2 320 184,40 l03,2I
Výdaje 3 547 742,00 3 568 306,00 7 8I9 567,23 50,99
Financováni I 320 342,00 l 320 342,0a 500 617,17

Hospodaření obce skončilo rozpočtoqým přebýkem ve výši 500 617,17 Kč. Rozpočet na
straně příjmu byl zanesen do ýkazu v jiné výši než v jaké byl schválen na zastupitelstvu
obce.

Yýkaz zisku aztráty
Kontrole byl předložen výkaz zisku a ztráty sestavený k dafu 3l. 12. 2014, ze kterého
vyplývá, že obec neprovozuje žádnou doplňkovou činnost a který vykazoval tl.to hodnoty:

Naklady 1 930 085,04 Kč
V;inosy 2382 559,72Kč
VH po zdanění 452 474,68Kč

Výsledek hospodaření souhlasil na údaj v tozyaze (účet 493). Hospodářská činnost nebyla
obcí provozována ave výkaza nebyla uvedena.

Zřlzovací listina organizačních složek a příspěvkových organizacío odpisový plán
Obec není zřizovatelem příspěvkové organizace.

Dohody o provedení práce
V kontrolovaném období byla uzavŤena jedna dohoda o provedení práce. Smlouva o
provedení práce (účetní, kontrolorka) pro rok 20|4 byla v souladu s ust. § 75 zákona č.
26212006 Sb., zákoník práce v pl. znění se sjednaným rozsahem práce v hodinách a sjednanou
odměnou. Dohoda lzavíena dne 3. 1.2014 na dobu určitou do 31. 12.2014. Nebyly zjištěny
nedostatky.

Smlouvy a další materiály k přijafým účelovým dotacím
Volby do Evropského parlamentu - provozni dotace - pol. 4llI, IJZ * 98348, finanční
prostředky ve výši 19 800,- Kč. Skutečně čerpané účelové prostředky zaúětované na § 6117 s
přiděleným účelovým znakem činily 17 799,- Kč, nevyužitá částka ve výši 2 00l,- Kč byla
vrácena na úěet poskýovatele dne 19.12.2014 (BV 126). PŤidělené prostředky byly čerpány



dle Směrnice MF čj. MF-62970l20I3ll2 - 1204 ze dne 19.12.2013 uveřejněné ve Zprávách
MF č. 4l20I3.

Volby do Zastupitelstev obcí - provozní dotace - pol, 4III,UZ - 98187, finanční prostředky
ve výši 22 000,- Kč. Skutečně čerpané účelové prostředky zaúčtavané na § 6115 s
přiděleným účelovým znakem činily 12 091,- Kč, nevl.užitá částka ve výši 9 909,- Kč byla
vrácena na účet poskýovatele dne 19.12.2014 (BV 126). Přidělené prostředky byly čerpány
dle Směrnice MF čj. MF-62970l2013l12 - 1204 ze dne 19. 12.2013 uveřejněné ve Zprávách
MF č. 4l20I3.

Snrlouvy nájemní
V roce 2011 došlo ke změně nájemce v budově b}valé ZŠ, novlim nájemcem se stala
Pionýrská organizace Beta Praha 10. Nájemní smlouva z I. 6. 20II byla uzavíena na dobu
určitou do roku 2026 s možnou výpovědí s 3 měsíční lhůtou. Pronájem byl schválenZO dne
ll. 3. 2011, roční nájemné činilo 50 tis. Kč bez energií s možností hrazení čtvrtletními
splátkami ve výši 12 500,- Kč. Nájemné bylo hrazeno nepravidelně podle finanční situace
nájemce.
Ke kontrole byl předložen předávací protokol majetku obce do užívíŇ nájemci z I0.4.2012
a soupis dle inventumího seznamuz 12.9.2012. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

Smlouly o převodu majetku (koupě, prodej, směnao převod)
Obec Bukovina kupuje nemovitost bez čplěe, technická vybavenost na parcele č. 106, LY 240
zapsané na LV č. I79 pro k. ú. Bukovina u Čisté. Prodávající - Východočeské energetické
závody, Hradec Králové prodávají obci tuto nemovitost zacerr'J ve výši 33 880,- Kč. Právní
úkon byl učiněn v souladu s ustanovením zákona č. I28l2a00 Sb., v platném znéní a byl
schválen na ZO dne 26. 9. 2014. Smlouva podepsaná dne 3. 12. 2014.

ZO schválilo dne 11. 3.2014 usnesentm I0l2014 nákup školní zahrady od fuzické osoby
skládající se ze 4 pozemkových parcel o výměře 2 014 m2. Dohodnutá cena v kupní smlouvě
ve výši 60 420,- Kč, kupní smlouva podepsaná dne 1. 6. 2014. Záměr o koupi nemovité věci,
pozemkové parcely byl zveřejněn na úřední desce obce od 23. 4. -7. 5.2014.

Smlouvy o přijetí úvěru
Obec neuzavřela v kontrolovaném období smlouvu o přijetí úvěru.

Smlouvy o věcných břemenech
obec v kontrolovaném období neuzavřela smlouvu o věcném břemenu.

Smlouvy ostatní
Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje OLP/2433|20I3,
obec se zavazuje zaplatit 18 900,- Kč na účet Libereckého kraje vždy k 15. dni čtvrtletí.
Smlouva podepsaná dne 30. 1 0. 201 3. Smlouva na dobu do 3 1 . 12. 2014.

Zveřejněné záméry o nakládání s majetkem
Obec zveřejňuje záměry o nakládání s majetkem na úřední desce.

Dokumentac e k veřej ným zakázkám
Výměna oken vbudově b;fualé školy - zakánka byla schválenáZO 15. 3. 2013 společně
s výměnou oken na budově obecního uřadu (realizace 2013). Byly osloveny 3 firmy - PET
Vrchlabí, Window Holding, a.s., Jičín; Brokeš Žamberk- odeslání nabídek do 2I.2.2014. Ze
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tří nabídek vybrala hodnotící komise dne 1I.3,2014 nabídku snejnižší cenou s nejnižší
cenou - firma Okna a dveře Martin Brokeš Žamberk - nabídkov á cena 205 3I2,- Kč. Firmu
schválilo ZO dne 11. 3. 2014 usneseni 9174 a pověřilo starostu obce kpodpisu smlouvy.
Smlouva o dílo podepsaná dne26.3.2014. Faktury byly řádně proplaceny a dílo předáno.

Vnitřní předpis a směrnice
V roce 2014 ztstaly v platnosti dosavadní vnitřní nolmy:
ě. 112007 - o účetnictví obce, vč. účtového rozvrhu a podpisových vzorů,
č.312007 - o účtování a evidenci drobného dlouhodobého majetku,
č.612007 - o oběhu účetních dokladů,
ě. 712007 - o členění a postupech účtování,
č.812007 - pro oběh dokladů obce,
č. 9/2007 - o provádění inventarizací.
Směmice pro odepisování dlouhodobého majetku, vč. odpisového plánu platná od 1212011,
Směmice o inventarizaci majetku platná od9l20II,
Směmice o časovém rozlišování od r. 2010.

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
Kontrolovány byly zápisy z20. 12.2013 a všechny zr,2074 (4.2.,II.3.,27.6.,26.9.,7.Il. a

20.12.2014). Dokumenty byly řádně vedeny, měly veškeré náležitosti a obsahovaly usnesení
ve všech případech, kdy bylo nutné jejich projednání v ZO (rozpočtové provizorium,
rozpočet, závěrečný účet, rozpočtové změny, nakládání s nemovitým majetkem apod.).

Kontrolní a finanční výbor
Finanční výbor provedl kontrolu hospodaření za I - I0l 2014,která byla projednána na ZO.
Kontrolní výbor provedl kontrolu dodržování usnesení z jednotlivých ZO za I. pololetí.

Schválení roční účetní závěrky
V souladu s ustanovenim zákona č. 12812000 Sb., o obcích, v platném znění, § 102 odst. 2
písm. q) a odst. 4, schválilo zastupitelstvo obce dne 1I. 3.2014 usnesením č. 8l20I4 účetní
závěrku obce sestavenou k rozvahovému dni, tj. k 3 1. 12, 2013, Protokol o schválení účetní
závěrky ze dne 11. 3.2014.

Zápisy údajů Oo RÚIAN
Obec neprovádi zápisy do RUIAN.
Upozomění: Na základě zákona č. II1l2009 Sb., o záklaďních registrech, ve znění pozdějších
předpisů, 3e ÚSC povinen zqistit provádění zápisů údajů do RÚnN prostřednictvím
informačního systému uzemni identifi kace GSÚD.
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