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odbor kontroly
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Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obec Kořenov, IČ 00262421

za rok 2012

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 9. 10. 2012 a 25. 4. 2013

na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných 
celků a dobrovolných svazků obcí.

Místo provedení přezkoumání:

Obecní úřad Kořenov

Přezkoumání vykonal kontrolor pověřený řízením přezkoumání:    

Karel Gröger

Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § 5 zákona o přezkoumávání hospodaření 
vydal Mgr. René Havlík, ředitel  Krajského úřadu Libereckého kraje. 

Při přezkoumání byli přítomni:

             Luboš Marek - starosta obce
             Stanislav Pelc – místostarosta obce
             Ing. Alena Černá - účetní
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Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona 
420/2004 Sb.. Dle § 6 odst. 3 písm. 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.

A. Přezkoumané písemnosti

Při přezkoumání hospodaření obce Kořenov byly přezkoumány následující písemnosti:

Závěrečný účet

Závěrečný účet obce za rok 2011 včetně zprávy z přezkoumání – byl projednán                                  
v zastupitelstvu obce 27. 6. 2012 – usnesení č. 64/12. Zastupitelstvo obce odsouhlasilo 
závěrečný účet „bez výhrad“.

Návrh závěrečného účtu zveřejněn v souladu s ustanovením § 17 odst. 6 zákona                                  
č. 477/2008 Sb, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb..( od 1. 6. 2012 do 26. 6. 2012). 
Závěrečný účet obsahoval náležitosti uvedené v § 17 odst. 2 zákona o rozpočtových 
pravidlech. 

Rozpočtový výhled

Rozpočtový výhled na období let 2014 – 2017 byl projednán v zastupitelstvu obce                             
19. 12. 2012 – usnesení č. 100/12. V rozpočtovém výhledu jsou zapracovány předpokládané 
splátky dlouhodobého úvěru a půjčky ze SFŽP určené na výstavbu ČOV a kanalizace.
Rozpočtový výhled byl schválen v následujících objemech v tis. Kč:

                                     2014 2015 2016 2017 
Příjmy 18 280 18 380 18 680 18 680
Výdaje 16 780 16 880 17 180 17 180
Financování - 1 500 - 1 500 - 1 500 - 1 500

V nadcházejícím období bude rozpočtový výhled vzhledem k zajištění dlouhodobých závazků 
upřesněn a prodloužen na dobu jejich plnění.

Návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2012 byl zveřejněn v souladu s § 11 odst. 3  zákona č. 250/2000 Sb.,              
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, a to v období od 16. 11. 2011 
do 27. 12. 2011. 

Schválený rozpočet

Schválený rozpočet na rok 2012– projednán a schválen zastupitelstvem 28. 12. 2011 –
usnesení č. 123/11 jako „schodkový“.
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Rozpočet na rok 2012 představuje následující souhrnné objemy: 
Příjmy celkem 64 218 110,00 Kč  
Výdaje celkem           86 218 110,00 Kč  
Financování              22 000 000,00 Kč  

Rozpis rozpočtu – byl proveden v souladu s ustanovením § 14 zákona č. 250/2000 Sb.                       
o rozpočtových pravidlech v platném znění v členění dle platné rozpočtové skladby (vyhláška 
č. 323/2002 Sb.) a jeho data byla pořízena do výkazu Fin 2-12 – pro hodnocení rozpočtu.   

Rozpočtová opatření

Zastupitelstvo obce v roce 2012  projednalo a schválilo následující úpravy rozpočtu: 

ZO 18. 4. 2012 – usnesení č. 38/12 – příjmy             + 35 889 000,00 Kč
                                      výdaje             + 32 024 000,00 Kč 

                                                 financ.             -    3 865 000,00 Kč 

ZO 3. 10. 2012 – usnesení č. 78/12 – příjmy               +   1 926 527,00 Kč
                                     výdaje             +   2 110 000,00 Kč 

                                                financ.             +      183 473,00 Kč 

ZO 19. 12. 2012 – usnesení č. 100/12 – příjmy             -    8 208 730,18 Kč
                                          výdaje             -  11 178 888,00 Kč 

                                                     financ.             -    2 970 157,82 Kč 

Po provedení schválených úprav rozpočtu zastupitelstvem obce doznal k 31. 12. 2012 
rozpočet následujících hodnot:
příjmy celkem 100 107 110,00 Kč 
výdaje celkem 118 242 110,00 Kč 
financování            + 18 135 000,00 Kč 

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

V kontrolovaném výkazu Fin 2-12M k 30. 9. 2012 nebyly zjištěny nedostatky, objemy 
schválené zastupitelstvem, navazovaly na objemy rozpočtu obsažené v citovaném výkaze. 

Při naplnění příjmů upraveného rozpočtu k 30. 9. 2012 na 60,11 % ( 60 176 tis. Kč ) a čerpání 
výdajů posledně platného rozpočtu na 63,64 % ( 75 246 tis. Kč ) bylo docíleno záporného 
salda příjmů a výdajů, tj. zapojení financování, ve výši 15 070 tis. Kč, což představuje 
zlepšení objemu upraveného rozpočtu o 16,9%ního bodu. 

Při naplnění příjmů upraveného rozpočtu k 31. 12. 2012 na 100,35 % ( 94 149 tis. Kč )                     
a čerpání výdajů na 98,94 % ( 108 011 tis. Kč ) bylo  docíleno záporného salda příjmů                      
a výdajů ve výši 13 862 tis. Kč tj. oproti předpokládanému schodku snížení o 1 486 tis. Kč. 

V tabulce je uvedena struktura rozpočtu a jeho plnění (v konsolidovaných hodnotách):
                            rozpočet               upravený rozpočet       skutečnost           % UR      
Příjmy               64 218 110,00        93 824 906,82             94 149 239,13       100,35     
Výdaje              86 218 110,00       109 173 222,00           108 011 319,89         98,94     
Saldo P a V    - 22 000 000,00      -  15 348 315,18           - 13 862 080,76       90,32
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Rozvaha

Majetek obce

Kontrole byla předložena rozvaha sestavená k 31. 12. 2012. Stav k rozvahovému dni byl 
porovnán se stavem zjištěným při inventarizaci – nebyly zjištěny nedostatky. 

Stálá aktiva k datu 31. 12. 2012 činila 176 928 230,47 Kč, po proúčtované korekci                          
159 752 298,52 Kč. 
Dlouhodobý nehmotný majetek vykázány v objemu 134 763,60 Kč představoval Drobný 
dlouhodobý nehmotný majetek (účet 018).    

Dlouhodobý hmotný majetek vykázaný k rozvahovému dni činil 176 672 883,87 Kč, na této 
hodnotě se nejvíce podílely :
- Stavby (účet 021)                                                                       47 202 428,79 Kč,
- Pozemky (účet 031)                                                                     6 632 043,40 Kč,
- Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (účet 022)    17 128 424,20 Kč,
- Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (účet 042)           102 722 323,64 Kč .

Meziroční nárůst Nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku vyplynul proúčtováním 
nedokončené kanalizace a ČOV, zaúčtování ve prospěch účtu 042 bylo zajišťováno současně 
s účtováním úhrad kapitálových výdajů, a to v objemu 61 556 795,91Kč.

Dlouhodobé závazky v celkové objemu 89 317 696,00 Kč v sobě zahrnutí:
- účet 451 – Dlouhodobé úvěry       12 573 770,00 Kč,
- účet 452 – Přijaté návratné finanční výpomoci (SFŽP)          5 386 086,15 Kč,
- účet 472 – Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery                  71 357 839,85  Kč.

Přijaté návratné finanční výpomoci (účet 452) se vztahují k čerpané návratné půjčce z SFŽP 
na výstavbu kanalizace a ČOV, kde první splátka je stanovena na březen 2013, dlouhodobé 
přijaté zálohy (účet 472)se týkají dosud nevyúčtovaných dotací na stavbu kanalizace a ČOV.

Krátkodobé závazky vykázané k 31. 12. 2012 činily 7 951 242,87 Kč a vztahovaly se 
především:
- k účtu 321 – dodavatelé    4 392 122,87 Kč,
- k účtu 331 – Zaměstnanci                   205 349,00 Kč,
- k účtu 336 – Zúčtování se SZ a ZP                   101 795,00 Kč,
- k účtu 341 – Daň z příjmů               1 350 000,00 Kč,
- k účtu 342 – Jiné přímé daně        22 095,00 Kč,
- k účtům časového rozlišení                  498 245,00 Kč. 

Odpisování dlouhodobého majetku

Dle směrnice o odpisování dlouhodobého majetku ze dne 28. 12. 2011 se předpokládá 
rovnoměrný způsob odpisování při účtování odpisů 1x ročně do výše 1% zůstatkové ceny. 
Tato oblast bude předmětem přezkoumání po skončení roku 2012. 

K datu 31. 12. 2012 představovaly odpisy dlouhodobého majetku na účtu 551 celkový objem 
1 787 933,00 Kč, k tomu byl doložen účetní doklad číslo 1212000766 ze dne 31. 12. 2012.
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Příloha rozvahy

Kontrole byla předložena příloha k rozvaze  - přílohy byly vyplněny ve všech částech, pro něž 
měla obec v účetnictví informace a kde tak ukládá vyhláška č. 410/2009 Sb. 

Výkaz zisku a ztráty

Ve výkazu zisku a ztráty sestaveném k datu 30. 9. 2012 byly uvedeny následující hodnoty:
- náklady celkem 13 728 355,17 Kč 
- výnosy celkem 18 929 435,08 Kč 
- výsledek hospodaření – zisk 5 201 079,91 Kč - navazuje na účet 493 –Výsledek hospodaření 
běžného účetního období. 

Výkaz zisku a ztráty sestavený k 31. 12.  2012 obsahoval následující hodnoty: 

Náklady celkem                  18 801 215,02 Kč 
Výnosy celkem                              25 657 955,83 Kč 
Výsledek hospodaření – zisk – po zdanění   3 336 160,12 Kč – navazoval na účet 493 –
výsledek hospodaření běžného účetního období.

Předložené přiznání k dani z příjmů právnických osob bylo místně příslušnému finančnímu 
úřadu předáno 27. 3. 2013 s daňovou povinností v částce 1 228 160,00 Kč. 

K zajištění ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,  § 84 odst. 2                  
písm. b) schválilo zastupitelstvo dne 6. 3. 2013 – usnesení č. 3.3. účetní závěrku obce 
sestavenou k rozvahovému dni. 

Bankovní výpis

Zůstatky na bankovních účtech: k 30. 9. 2012 :  k 31. 12. 2012:

ZBÚ č- 1925451/0100  3 792 762,71 Kč 2 591 640,18 Kč
ZBÚ č. 19-69723700257/0100    426 390,46 Kč      51 893,79 Kč
ZBÚ č. 2609261349/0800    285 298,46 Kč    548 647,55 Kč
ZBÚ č. 43-9273060237/0100             1 740 796,21 Kč 9 280 006,70 Kč

Úhrnem                         6 245 247,84 Kč       12 472 188,22 Kč

Úhrnná částka na bankovních účtech navazovala na konečný zúčtovaný stav na účtu 231                     
a na řádek 6010 výkazu Fin 2-12M k tomuto datu 30. 9. 2012 i k 31. 12. 2012. 

Účetní doklad

Kontrole byly v rámci přezkoumání podrobeny účetní doklady vztahující se k denním 
výpisům účtu č. 1925451/0100: 
- číslo  86 z 2. 5. 2012 až číslo 91 z 10. 5. 2012 (č.dokl. 1107 – 1163), 
- číslo 98 z 21. 5. 2012 až číslo 91 z 10. 5. 2012 (č. dokl 1107 – 1163),
- číslo 168 z 3. 9. 2012 až číslo 175 z 12. 9. 2012 (č. dokl. 1865 – 1954),
- číslo 181 z 20. 9. 2012 až číslo 187 z 30. 9. 2012 (č. dokl. 1994 – 2039). 
- číslo 209 z 1. 11. 2012 až číslo 218 z 14. 11. 2012 (č. dokl. 2199 – 2286),
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- číslo 230 z 3. 12. 2012 až číslo 240 z 17. 12. 2012 (č. dokl. 2354 – 2448).

Kontrolované doklady obsahovaly předepsané náležitosti, byly opatřeny podpisy oprávněných 
osob dle aktuálního podpisového vzoru, nedostatky v účtování ani nedostatky v uplatňování 
rozpočtové skladby nebyly zjištěny.  

Účtový rozvrh

Kontrole byl předložen platných účtový rozvrh pro rok 2012, analytické členění účtů 
koresponduje s potřebami obce. 

Pokladní doklad

V rámci přezkoumání byly kontrole podrobeny pokladní doklady, a to: 

Výdajová pokladna:
– doklad č. 12-702-00112 z 1. 4. 2012 až č. 12-702-00156 z 24. 4. 2012,
- doklad č. 12-702-00261 z 2. 7. 2012 až č. 12-702-00292 z 20. 7. 2012,
- doklad č. 12-702-00342 z 3. 9. 2012 až č. 12-702-00369 z 14. 9. 2012,
- doklad č. 12-702-00435 z 1. 11. 2012 až č. 12-702-00462 z 15. 11. 2012,
-  doklad č. 12-702-00481 z 3. 12. 2012 až č. 12-702-00510 z 17. 12. 2012.

Příjmová pokladna 
– doklad č. 12-701-01263 z 1. 6. 2012 až č. 12-701-01369 z 20. 6. 2012,
-  doklad č. 12-701-01666 z 3. 9. 2012 až č. 12-701-01736 z 14. 9. 2012,
-  doklad č. 12-701-01796 z 1. 10. 2012 až č. 12-701-01851 z 16. 10. 2012,      
-  doklad č. 12-701-01923 z 16. 11. 2012 až č. 12-701-01971 z 10. 12. 2012.

Kontrolované pokladní doklady obsahovaly veškeré náležitosti, byly opatřeny podpisy 
oprávněných osob. Stanovený limit výdajové pokladny ve výši 20 000,00 Kč  nebyl                        
v kontrolovaném období překročen, limit pro příjmovou pokladnu není stanoven,                              
k poslednímu dni kalendářního měsíce je nulován.

Dohoda o hmotné odpovědnosti

K oprávněnosti hospodaření s hotovostními prostředky byla předložena aktualizovaná dohoda 
o hmotné odpovědnosti ze dne 1. 11. 2011 uzavřená v souladu s ustanovením § 252 zákona               
č. 262/2006 Sb. v platném znění. 

Inventurní soupis majetku a závazků

K zajištění inventarizace majetku obce k 31. 12. 2012 bylo kontrole předloženo: 
- směrnice č. 1/2011 o inventarizaci majetku a závazků v souladu s vyhláškou č. 270/2010 Sb. 

ze dne 1. 9. 2011, 
- plán inventur pro rok 2012 ze dne 25. 11. 2012 se stanovením termínů pro provedení fyzické 

a dokladové inventury, jmenování ústřední a dílčích  inventarizačních komisí, včetně jejich 
proškolení, 

- inventarizační zpráva ze dne 28. 1. 20213, která obsahovala veškeré údaje vyplývající                    
z vyhlášky č. 270/2010 Sb.. 
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Kontrole byly dále předloženy soupisy majetku o provedené fyzické inventarizaci.                            
K jednotlivým majetkovým účtům byly doloženy inventurní soupisy. Nemovitý majetek 
podložen aktuálním výpisem z katastru nemovitostí. Finanční prostředky na účtech byly 
opatřeny fotokopiemi bankovních výpisů. Majetek určený k vyřazení byl podložen 
likvidačními protokoly včetně způsobu odúčtování v období 2012.  Stavy majetku k datu     
31. 12. 2012 uvedené na inventurních soupisech souhlasí se stavy v účetnictví. 

V rámci podkladů o provedené inventarizaci byla doložena oblast podrozvahové evidence, 
která zahrnovala: 
- ocenění lesních porostů 35 311 778,00 Kč (účet č. 9030100),
- majetek vedený v operativní evidenci  247 043,10 Kč (účet č. 9020000), 
- odepsané pohledávky        21 517,00 Kč (účet č. 9110300), 
- dlouhodobě podmíněná pohledávka    600 000,00 Kč (účet č. 9320001).

Evidence pohledávek

Dlouhodobé pohledávky evidované na účtu 462 – Poskytnuté návratné finanční výpomoci              
ve výši 120 583,00 Kč představují neuhrazené půjčky poskytnuté na základě schválených 
smluv se společností JIZERKY PRO VÁS o.p.s. a Mikroregion Tanvaldsko. 

Celkové krátkodobé pohledávky představovaly k datu 31. 12. 2012 - 2 871 796,55 Kč,                         
na kterých se nejvíce podílely: 
- Odběratelé – účet 311 379 626,00 Kč,
- Krátkodobé poskytnuté záloha – účet 314    503 411,00 Kč,
- Jiné pohledávky z hlavní činnosti – účet 315      87 170,00 Kč,
- Pohledávky ze sdílených daní  - účet 319  1 350 000,00 Kč.

Pohledávky vedené v podrozvahové evidenci k 31. 12. 2012 činily 21 517,00 Kč. 

Veškeré pohledávky byly specifikovány v rámci dokladové inventarizace a doloženy 
dostupnými postupy o jejich vymáhání.

Ve sledovaném období byly proúčtovány opravné položky k pohledávkám, a to:
- u účtu 311        101 564,60 Kč, k tomu doloženy doklady č. 739, 741, 742 a 746                    

z 31. 12. 2012,
- u účtu 315     61 876,40 Kč , doloženo účetními doklady č. 595, 618 a 696                            

z 31. 12. 2012.    
Obec tímto nezabezpečila ustanovení § 23 a § 65 vyhlášky č. 410/2009 Sb. 

Kniha došlých faktur

Do 31. 12. 2012  celkem přijato a evidováno 676 dodavatelských faktur, kontrole účtování 
byly podrobeny došlé faktury pod pořadovým číslem : 
- 1200100167 z 4. 4. 2012 až číslo 1200100217 z 14. 5. 2012, 
- 1200100363 z 7. 8. 2012 až číslo 1200100418 z 29. 8. 2912,
- 1200100573 z 9. 11. 2012 až číslo 1200100600 z 30. 11. 2012, 
- 1200100631 z 1. 12. 2012 až číslo 1200100674 z 31. 12. 2912,

Předpis je účtován v souladu se zákonem o účetnictví,  kniha došlých faktur obsahuje veškeré 
náležitosti, účtování předpisů je prováděno v souladu se zákonem o účetnictví. Správnost 
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zaúčtovaného salda těchto závazků vyplývá z následujících obratů zúčtovaných na účtu              
321 – Dodavatelé:
- stav k 1. 1. 2012             31 909 975,36 Kč 
- nově zapsané faktury 71 656 081,44 Kč 
- uhrazené fa k 31. 12. 2012             99 173 933,93 Kč 
- neuhrazené faktury                4 392 122,87 Kč 

Účetně předepsané faktury dle zdanitelného plnění a uhrazené v roce 2013 činily                         
4 392 122,87Kč (účet 321 – Dodavatelé) a byly specifikovány v rámci dokladové 
inventarizace a doloženy fotokopiemi předmětných faktur

Kniha odeslaných faktur

Obec k 31. 12. 2012  vystavila 424 faktur, kontrole účtování byly podrobeny vydané faktury 
pod pořadovým číslem: 
- 1200200001 z 3. 2. 2012 až číslem 1200200074 z 7. 2. 2012, 
- 1200200240 z 22. 8. 2012 až číslem 1200200397 z 14. 9. 2012,
- 1200200405 z 10. 10. 2012 až číslem 1200200424 z 1. 12. 2012,

Předpis vydaných faktur je účtován v souladu se zákonem o účetnictví, kniha vystavených 
faktur obsahuje veškeré náležitosti. Neuhrazený objem k 31. 12. 2012 činil 84 871,00 Kč                    
a navazoval na zúčtované saldo účtu 311 300 – Odběratelé a byl doložen v dokladové 
inventarizaci. 

Správnost zaúčtovaného salda těchto závazků vyplývá z následujících objemů zúčtovaných 
na účtu 311 300 - Odběratelé:
- stav k 1. 1. 2012        121 053,00 Kč 
- faktury vystavené v roce 2012     1 338 350,92 Kč 
- uhrazené fa k 31. 12. 2012                  1 374 532,92 Kč 
- neuhrazené faktury                       84 871,00 Kč 

Odměňování členů zastupitelstva

V souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. n) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích v platném 
znění schválilo zastupitelstvo obce na svém jednání dne 22. 12. 2010 – usnesením č. 145/10 
výši měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva  s účinností od 1. 1. 2011, a to                  
v členění starosta, předseda výboru a člen zastupitelstva.   Tímto usnesením  schválené  výše 
odměn byly vypláceny i v roce 2012 a nepřesahovaly objem uvedený v  příloze č. 1 nařízení 
vlády č. 37/2003 Sb., v posledním znění č. 375/2010 Sb. o odměnách za výkon funkce členům 
zastupitelstev. 

Kontrole byla podrobena správnost výše měsíční odměny uvolněnému zastupiteli –
místostarostovi obce – nebyly zjištěny nedostatky.

Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací

Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace : Základní škola a mateřská škola Kořenov.

Zastupitelstvo obce schválilo hospodaření řízené organizace za rok 2012 a vykázaný výsledek 
hospodaření (zisk 0,30 Kč) v rámci projednání závěrečného účtu za rok 2011 dne 26. 6. 2012. 
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V roce 2012 vykázala řízená příspěvková organizace výsledek hospodaření – zisk ve výši    
109 460,81 Kč, zastupitelstvo obce dne 6. 3. 2013 – usnesením 3.3 odsouhlasilo jeho převod 
do rezervního fondu organizace.

Závazný ukazatel vyplývající ze schváleného rozpočtu – objem provozního příspěvku – byl 
organizace sdělen dopisem ze dne 5. 1. 2012. 

Zřízená příspěvková organizace byla v roce 2012 profinancována provozními příspěvky 
následovně:   

                                                             MŠ a ZŠ
SR 2012          1 240 000,00 Kč
UR 2012          1 240 000,00 Kč             
Profinancováno k 31. 12. 2012                   1 240 000,00 Kč 

Mimo provozních prostředků z rozpočtu zřizovatele  byla škole převedena účelové dotace              
na projekt „EU – peníze školám“ ve výši 196 628,00 Kč.        

Kontrola hospodaření dle ustanovení § 27 odst. 9 zákona o rozpočtových pravidlech je 
zabezpečována finančním výborem, při konečném přezkoumání byl předložen protokol                     
o provedené veřejnosprávní kontrole za rok 2011 ze dne 23. 4. 2012, za rok 2012 protokol             
ze dne 27. 3. 2013.

K zajištění  ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,  § 102 odst. 2       
písm q) a odst. 4, schválilo zastupitelstvo obce 6. 3. 2013 účetní závěrku řízené příspěvkové 
organizace sestavenou k rozvahovému dni.

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

Kořenov – kanalizace a ČOV

Kontrole bylo předloženo rozhodnutí Ministerstva životního prostředí č. 115D11200475                   
ze dne 17. 2. 2012, dle kterého celkové náklady stavby představují 127 529 tis. Kč, v tom 
způsobilé veřejné výdaje 88 194 tis. Kč, které budou kryty z níže uvedených dotačních 
zdrojů: 

Dotační titul rozpočet akce skuteč. k 31. 12. 2012 

způsobilé veř. výdaje 88 194 376,48 Kč    76 713 254,20 Kč
zdroje krytí:
prostředky EU (85 %) 74 965 220,00 Kč    65 402 474,69 Kč
(pol. 4216, UZ 15825)
dotace SFŽP (5 %)   4 409 718,82 Kč    3 847 204,36 Kč
(pol. 4213, UZ 90877)
půjčka SFŽP (7 %)   6 173 606,36 Kč      5 386 086,15 Kč
(pol. 8123, UZ 90877)
ost. podpora SF (3 %)   2 645 831,30 Kč     2 077 489,00 Kč
(pol. 4213, UZ 90102)

Vlastní podíl obce představoval v absolutním vyjádření objem 30 538 293,61 Kč včetně DPH.
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K této akci bylo dále předloženo: 

- smlouva uzavřená se SFŽP č. 09048301 z 22. 2. 2012 o poskytnutí dotace z fondu ve výši               
4 409 718,82 Kč a návratné půjčky ve výši 6 173 606,36 Kč. U návratné půjčky úročené 
1%p.a.jsou stanoveny čtvrtletní splátky, první splátka ve výši 154 341,00 Kč v termínu               
do 31. 3. 2013. Forma ručení – zastavený majetek obce (viz. Smlouvy zástavní), 

- smlouva uzavřená se SFŽP č. 02211011 ze dne 16. 3. 2012 o poskytnutí dotace ve výši                 
2 645 831,30 Kč v rámci projektu „Operační program životního prostředí“. 

Pro čerpání prostředků z fondů EU má obec zřízen bankovní účet č. 43-9273060237/100, 
který k datu 31. 12. 2012 vykazoval objem 9 280 006,70 Kč a byl součástí zúčtovaného 
celkového zůstatku účtu 231.

Termín předložení podkladů k závěrečnému vyhodnocení je stanoven do 23. 11. 2014. 
Výběrové řízení na dodavatele stavby bylo předmětem přezkoumání v roce 2010. 

EU – peníze školám – provozní dotace – pol. 4122
                                     UZ – 33123, objem 196 628,00 Kč

Prostředky byly převedeny na účet obce dle přípisů KULK/78412/2012 ze dne 18. 12. 2012 
ve složení 15%ním podílem z národního fondu (29 494,20 Kč) a 85%ním podílem                            
z evropských fondů (167 133,80 Kč).

Uvedené účelové prostředky byly zaslány na účet příspěvkové organizace dne 19. 12. 2012 se 
zaúčtováním na § 3119, pol. 5336 s přiděleným účelovým znakem. Vyhodnocení použití 
těchto prostředků bude provedeno po skončení realizovaného projektu. 

Volby do zastupitelstev krajů – provozní dotace – pol. 4111 
                                         UZ – 98193, objem    99 000,00 Kč 

Skutečně čerpané prostředky na tento účel zaúčtované na § 6115 s přiděleným účelových 
znakem činily 69 328,20 Kč, nevyužité prostředky ve výši 29 671,80 Kč byly odvedeny                 
na účet KÚ 8. 2. 2013. 

Přidělené prostředky byly čerpány v souladu se Směrnicí MF č.j. 124/1 354/2002, která 
upravuje postup obcí a krajů při financování voleb do zastupitelstev obcí, krajů a Parlamentu 
České republiky – úplné znění zveřejněné ve Zprávách MF č. 4/2012. 

Volby prezidenta republiky – provozní dotace – pol. 4111 
                                   UZ – 98008, objem   1 000,00 Kč 

V roce 2012 nebyly tyto prostředky využity, jejich vratka provedena dne 8. 2. 2013.
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Fond požární ochrany 

Nákup zásahových přileb – provozní dotace – pol. 4122
                                 objem 62 370,00 Kč 

Dotace byla přidělena na základě smlouvy č. OLP/1083/2012 ze dne 31 5. 2012 schválené 
Zastupitelstvem Libereckého kraje 24. 4. 2012 – usnesením č. 100/12/ZK. Dle stanovených 
podmínek obec zabezpečí 40%ní podíl z prostředků vlastního rozpočtu. Celkové výdaje 
realizované v roce 2012 představovaly 103 968,00 Kč, konečné vyúčtování bylo 
poskytovateli dotace předloženo ve stanoveném termínu, podmínka zapojení vlastních 
prostředků byla zabezpečena.

Nákup zásahových obleků – provozní dotace – pol. 4122
                                   objem 25 157,00 Kč 

Dotace byla přidělena na základě smlouvy č. OLP/1082/2012 ze dne 31 5. 2012 schválené 
Zastupitelstvem Libereckého kraje 24. 4. 2012 – usnesením č. 100/12/ZK. Dle stanovených 
podmínek obec zabezpečí 40%ní podíl z prostředků vlastního rozpočtu. Celkové výdaje 
realizované v roce 2012 přestavovaly 41 928,00 Kč, konečné vyúčtování bylo poskytovateli 
dotace předloženo ve stanoveném termínu, podmínka zapojení vlastních prostředků byla 
zabezpečena.

Výroba a montáž pojezdových regálů – provozní dotace – pol. 4122
                                                     objem 30 000,00 Kč 

Dotace byla přidělena na základě smlouvy č. OLP/1081/2012 ze dne 31 5. 2012 schválené 
Zastupitelstvem Libereckého kraje 24. 4. 2012 – usnesením č. 100/12/ZK. Celkové výdaje 
realizované v roce 2012 přestavovaly 50 000,00 Kč, konečné vyúčtování bylo poskytovateli 
dotace předloženo ve stanoveném termínu, podmínka zapojení vlastních prostředků byla 
zabezpečena. 

Aktivní politika zaměstnanosti – provozní dotace – pol. 4116 
                                         UZ 13101, objem   16 000,00 Kč 
                                          UZ 13234, objem 161 000,00 Kč 

K těmto dotačním titulům byla předložena: 

Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací č. LJN-V-
26/2012 ze dne 4. 9.. 2012 na 1 pracovní místo na úklid a čištění obce na dobu od 1. 10. 2012 
do 28. 2. 2013 s maximálním měsíčním příspěvkem 8 000,00 Kč.

Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 
spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. LJN-VL-13/2012 
ze dne 12. 3.. 2012 na 1 pracovní místo na úklid a čištění obce na dobu od 1. 4. 2012                        
do 30. 9. 2012  s maximálním měsíčním příspěvkem 8 000,00 Kč.

Hospodaření s veřejnými prostředky dle těchto dohod bylo podrobeno kontrole provedené 
Úřadem práce ČR – krajskou pobočkou Liberec, k tomu doložen protokol ze dne 6. 12. 2012, 
s tím, že nebyly zjištěny nedostatky.
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Smlouvy o přijetí úvěru

Dlouhodobý úvěr

č. smlouvy : 10506/11/LCD ze dne 13. 6. 2011
č. úvěrového účtu: 151668489/0800
výše úvěru: 13 000 000,00 Kč
účel: Kořenov – výstavba kanalizace a ČOV
čerpání úvěru od 1. 1. do 31. 12. 2012  - 13 000 000,00 Kč – váže na pol. 8123 
splátka jistiny k 31. 12.  2012 – 426 230,00 Kč – váže na pol. 8124
neuhrazená jistina k 31. 12. 2012 – 12 573 770,00 Kč – váže na účet 451
ručení: dle smlouvy č. S/1O1O5/11/LCD z 13. 6. 2011 o vyplňovacím právu směnečném
poslední termín úhrady jistiny: 31. 7. 2027

Dlouhodobé závazky – výše splátek jistiny dlouhodobého úvěrů v rozpočtu na rok 2013 
představuje 852 460,00 Kč, splátky půjčky SFŽP 617 364,00 Kč, tj. v úhrnu 1 469 824,00 Kč. 
Tato hodnota bude použita pro výpočet ukazatelů podle ustanovení § 10 odst. 4 písm. b) 
zákona č. 420/2004 Sb.. 

Smlouvy ostatní

V rámci přezkoumání byly kontrole výběrovým způsobem podrobeny níže uvedené smlouvy 
o prodeji pozemků v majetku obce fyzickým osobám:

- smlouva ze dne  3. 4. 2012 ve výši dohodnuté ceny 1 800 000,00 Kč, prodej pozemku 
schválen v zastupitelstvu obce 8. 2. 2012 – usnesení č. 17/12,

- smlouva ze dne 27. 4. 2012 ve výši dohodnuté kupní ceny 36 750,00 Kč, prodej pozemku 
schválen v zastupitelstvu obce 9. 11. 2011 – usnesení č. 96/11,

- smlouva ze dne 31. 7. 2012 v dohodnuté výši kupní ceny 19 350,00 Kč, v zastupitelstvu 
obce schválena 9. 11. 2011 – usnesení č. 97/11,

- smlouva ze dne 15. 8. 2012 v dohodnuté výši kupní ceny 75 525,00 Kč, prodej pozemku 
schválen v zastupitelstvu obce 23. 5. 2012 – usnesení č. 48/12. 

Kupní smlouvy obsahovaly veškeré náležitosti, záměry prodeje byly před projednáním                         
v zastupitelstvu obce zveřejněny na úřední desce a na webových stránkách obce. 

Dohody o provedení práce

V rámci přezkoumání byly namátkově prověřeny následující dohody o provedení práce 
sepsané v roce 2012: 

- oprava autobusové čekárny Příchovice – ze dne 3. 9. 2012, pracovní fond 10 dny/37 hodin, 
termín plnění od 3. 9. 2012 do 14. 9. 2012, 

- překlad textů z německého do českého jazyka – ze dne 1. 8. 2012, pracovní fond 3 dny/               
6 hodin, termín plnění od 1. 8. 2012 do 3. 8. 2012,

- úklid parkoviště – ze dne 2. 7. 2012, fond pracovní doby 3 dny/11 hodin, termín splnění                
od 2. 7. 2012 do 4. 7. 2012,

- péče o občany v DPS  - ze dne 1. 3. 2012, termín plnění od 1. 3. 2012 do 31. 12. 2012 –               
dle potřeby, max. 300 hodin,
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- příprava a úklid volebních místností a distribuce volebních lístků – ze dne 1. 10. 2012, fond 
pracovní doby 50 hodin, termín splnění od 1. 10. 2012 do 22. 10. 2012,

- úklid zdravotního střediska  - ze dne 1. 11. 2012, termín plnění od 1. 11. 2012                          
do 30. 11. 2012 – dle potřeby, max. 300 hodin,

Předložené dohody o provedení práce byly sepsány v souladu s ustanovením § 75 a § 77 
zákona č. 262/2006 Sb. v platném znění.  

Smlouvy nájemní

Na tomto úseku obec zabezpečuje plnění smluv o pronájmech bytů. Nebytových prostor             
a pozemků. Kontrole byla předložena evidence, která k datu 31. 12. 2012 zahrnovala:
- 42 smluv o pronájmu bytových jednotek,
- 11 smluv o pronájmu nebytových jednotek,
- 89 aktivních smluv o pronájmu pozemků. 

Předložená evidence je jako podklad k zajištění účetních předpisů vyplývajících z uzavřených 
nájemních smluv, jejichž plnění je průběžně kontrolováno. 

K datu 31. 12. 2012 činily nedoplatky na nájemném konkretizované v dokladové inventarizaci
278 828,00 Kč, z toho připadalo na 
- nájemné z pozemků                             110 263,00 Kč,
- nájemné z nebytových prostor                          12 800,00 Kč, 
- nájemné z bytů                              155 765,00 Kč.

Současně byl doložen způsob jejich vymáhání. 

Smlouvy zástavní

Kontrole byly předloženy dvě zástavní smlouvy ze dne 22. 2. 2012 číslo 09048301 – Z 1 a 
číslo 09048301 – Z 2 sepsané se Státním fondem životního prostředí k pohledávce                              
z poskytnuté návratné půjčky ve výši 6 173 606,36 Kč, předmětem je zástava lesních 
pozemků a nemovitostí specifikovaných v předmětných smlouvách. Vklad práva zapsán                   
v katastru nemovitostí 28. 2. 2012. Uvedené zástavní smlouvy byly schváleny v zastupitelstvu 
obce 22. 2. 2012 – usnesením č. 20/12 a 21/12. Dotčený majetek je veden v podrozvahové 
evidenci. 

Smlouvy o půjčce

Kontrole byla předložena smlouva o poskytnutí bezúročné návratné půjčky ve výši                         
220 000,00 Kč společnosti JIZERKY PRO Vás o.p.s. na projekt“ Pasportizace drobných 
památek v krajině“. V zastupitelstvu obce byla schválena 18. 4. 2012 – usnesením č. 41/12                               
při stanovení splátek v termínech: X/2012 – 110 tis. Kč, II/2013 – 100 tis. Kč. Uvedená 
půjčka je evidovaná na účtu 462 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci.. 

Dokumentace k veřejným zakázkám

V roce 2012 obec nezajišťovala žádná výběrová řízení, výběr dodavatele na akci „Kořenov –
kanalizace a ČOV“ byl předmětem přezkoumání za období roku 2010.
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Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

Zápisy a usnesení z jednání zastupitelstva jsou obsahově vedeny v souladu s ustanovením                 
§ 95 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění.

Kontrole podrobeny zápisy a usnesení z jednání zastupitelstva  8. 2., 22. 2., 14. 3., 18. 4.,                
23. 5., 27. 6., 29. 8., 3. 10., 22. 10. a 19. 12. 2012 Dále pak vzhledem k materiálům 
vztahujících se k roku 2012 zápis a usnesení zastupitelstva z 28. 12. 2012, kde mimo jiné byl 
schválen rozpočet obce na rok 2012 a rozpočtový výhled do roku 2016. 

Vnitřní předpis a směrnice

V rámci dílčího přezkoumání byly předloženy následující směrnice:
- systém zpracování účetnictví,
- aktuální podpisové vzory,
- směrnice o evidenci majetku,
- směrnice pro časové rozlišení - § 69 vyhl. č. 410/2009,
- směrnice pro opravné položky a odpisy pohledávek,
- směrnice pro uplatňování DPH,
- spisový a skartační řád,
- směrnice o inventarizaci majetku a závazků,
- směrnice o odpisování dlouhodobého majetku dle ČUS č. 708 a odpisový plán,
- směrnice o vyřazování a likvidaci movitého a nemovitého majetku.

Peněžní fondy obce (FRB, sociální, apod.) – pravidla tvorby a použití

Sociální fond 

Tvorba sociálního fondu v roce 2012 – 2,5 % hrubých mezd – schváleno v zastupitelstvu obce 
22. 12. 2010 – usnesení č. 146/10. Kontrole byla dále předložena směrnice pro tvorbu a 
použití tohoto účelového fondu na toto období. 

K 31. 12. 2012 vykazoval konečný stav na účtu 236 – Běžné účty fondů územních 
samosprávných celků hodnotu ve výši 56 437,91 Kč a vztahoval se k bankovnímu účtu č. 78-
581942021/0100 – sociální fond. 

Kontrolou byly zjištěny následující hodnoty tohoto účelového fondu: 

Stav k 1. 1. 2012 49 267,04 Kč 
Příjmy fondu celkem 63 402,87 Kč 
Výdaje celkem 56 232,00 Kč 
Stav k 31. 12. 2012 56 437,91 Kč  

Tvorba i použití prostředků v roce 2012 byla realizována v souladu s platnou vnitřní směrnicí. 

Vnitřní kontrolní systém

Z předložených podkladů o práci finančního a kontrolního výboru vyplývá zabezpečení 
ustanovení § 119 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění. V rámci toho předloženy 
zápisy o provedených veřejnoprávních kontrolách u řízené příspěvkové organizace.
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B. Výsledek přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření obce Kořenov

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Závěr

I.  Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných 

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky

b) při dílčím přezkoumání 

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

II. Při přezkoumáním hospodaření obce Kořenov za rok 2012

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 sb.)

III. Při přezkoumáním hospodaření obce Kořenov za rok 2012

Nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

IV. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku ..................................... 0,52 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku .......................................... 6,59 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ...... 3,49 %

Liberec dne 29. 4. 2013 

Za Krajský úřad Libereckého kraje

Karel Gröger

kontrolor pověřený přezkoumáním
………………………………………….

podpis kontrolora pověřeného přezkoumáním
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Starosta obce Kořenov Luboš Marek  prohlašuje, že podle § 6 odst. 2 písm. e) zákona                    
o přezkoumávání hospodaření poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání                  
a o okolnostech vztahujících se k němu a převzal dle § 6 odst. 3 písm. k) návrh zprávy                 
o výsledku přezkoumání.

Luboš Marek
starosta obce

………………………………………….
razítko datum a podpis starosty obce

Rozdělovník:

Stejnopis Počet výtisků Předáno Převzal

1 1 Kořenov   Luboš Marek

2 1 Liberecký  kraj Karel Gröger

P o u č e n í

Tato zpráva o výsledku hospodaření je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání 
hospodaření, přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí 
lhůty, stanovené v § 6 odst. 3 písm. l) zákona  420/2004 Sb.

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 písm. l) zákona o přezkoumávání 
hospodaření. 

Stanovisko zašle územní celek na adresu Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru 
kontroly, k rukám kontrolora pověřeného řízením přezkoumání.

Luboš Marek
starosta obce …………………………………………..

razítko datum a podpis starosty obce
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Územní celek je povinen podle § 13 odst. 1 písm. b) zákona o přezkoumávání hospodaření do 
15 dnů po projednání zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku podat 
písemnou informaci o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků, uvedených ve zprávě, 
včetně uvedení lhůty, ve které podá písemnou zprávu o plnění přijatých opatření (§ 13 odst. 2 
zákona o přezkoumávání hospodaření). 

Ve lhůtě uvedené územním celkem v písemné informaci zaslané krajskému úřadu je územní 
celek povinen podle § 13 odst. 2 zákona o přezkoumávání hospodaření zaslat písemnou 
zprávu o plnění přijatých opatření. 

Obě výše uvedené písemnosti zašle územní celek na adresu Krajského úřadu Libereckého 
kraje, odboru kontroly, k rukám kontrolora pověřeného řízením přezkoumání.

Za nesplnění těchto povinností lze uložit územnímu celku dle ustanovení § 14 písm. f), g),                    
a h) zákona č. 420/2004 Sb., pořádkové pokuty až do výše 50 000 Kč v jednom případě.




