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Zpráva
o výsledku přezkoumání hospodaření obce Liboš za rok2015,, lč ooesszsg

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla zpracována na základě Zápisu z dílčího
přezkoumání hospodaření vykonaného dne 9. 12. 2015 a na základě výsledku dílčího
přezkoumání hospodaření vykonaného dne 22. 3. 2016.
Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo na základě žádosti dle § 42 zákona
č, 12812000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znéní a v souladu se zákonem
č.420/20a4 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazkŮ obcí, v platném znění (dále jen zákon č.42012004 Sb.). Kontrolním
Úkonem, jímž došlo k zahájení přezkoumání, bylo doručení Oznámení o zahájení
přezkoumání obce Liboš za rok 2015 dne 9, 11. 2015. Posledním kontrolním úkonem
předcházejícím zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření bylo podání
předběžné informace o kontrolních zjištěních dne 22.3.2016.

Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Liboš

Přezkoumané období: 1, 1. 2015 - 31. 12, 2015

Přezkoumání hospodaření vykonali:
' 

kontrolor pověřený řízením přezkoumání: lng, Marie Bud'ová
kontrolor: lng. Daša Hadašová

lng. lveta Bejdáková

Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § 5 zákona č. 42012004 Sb,
a § 4 zákona č. 25512012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění (dále jen
zákon č. 25512012 Sb.) vydala ředitelka Krajského úřadu Olomouckého kraje Mgr. Lucie
štěpánt<ová.

Zástupci obce: Jan David - starosta
Eva Stejskalová - účetní

]

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje ivýsledek konečného
dí!čího přezkoumání.

zÁvĚn
Při přezkoumání hospodaření obce Liboš za rok2015
, nebyly zilŠtěny chyby a nedostatky (§ í0 odst. 3 písm. a) zákona é,42OI2OO4 Sb.).

-,,
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; předmět přezkoumání hospodaření:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje o ročním hospodaření obce, tvoříci
součást závěrečného účtu uvedené v § 2 odst. 1 a2zákona č. 42012004 Sb. Přezkoumání
hospodaření je uskutečněno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých
skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání a v souladu s ustanovením § 9 písm. a)
zákona ě, 255l2a12 Sb. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění
právních předpisů platných ke dni uskutečněnítohoto úkonu.

Předmětem přezkoumání hospodaření bylo v souladu s § 2 zákona é.42012004 Sb.:
- plněnípř'tjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových

prostředků,
- finanční operace, týkajícíse tvorby a použití peněžních fondů,
- náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- peněžní operace, týkající se sdružených prostředků a cizích zdrojů,
- hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími

prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpoótům krajů,

k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám,
- nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku a s majetkem

státu, s nímž hospodaří územní celek,
- zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,

stav pohledávek a závazků a nakládánís nimi,
- ručení zazávazky fyzických a právnických osob,
- zastavování movitých a nemovitých věcíve prospěch třetích osob,
- zřizovánívěcných břemen k majetku územního celku,
- účetnictví vedené územním celkem,

Předmět přezkoumání hospodaření byl ověřen z hlediska:
- dodžování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy

o finančním hospodaření územních celků, o hospodaření s jejich majetkem,
o účetnictví a o odměňování,

- ' souladu hospodařenís finančními prostředky ve srovnánís rozpočtem,
- dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek

jejich použití,
- věcné a formálnísprávnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

A. přezkoumané pisemnosti

Při přezkoumání hospodaření obce Liboš zarok2015 by|y přezkoumány následující
písemnosti:

- BankovnívýpiŠ: vedený u ČNg za období 1 - 1Ot2O15, č, výpisu 1 - 10 včetně účtování

- Bankovnívýpis: vedený u Čtrtg za období 12t2O15, č, výpisu ,12 včetně účtování

- Bankovní výpis: vedený u České spořitelny, a, s. za období 12t2Q15, č. výpisu 1g - 14
včetně účtování (sociální fond)

- Bankovní výpis: vedený u České spořitelny, a. s. za období 12t2O15, č. výpisu 107 -
12'1 včetně účtování

-
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Bankovní výpis: vedený u České spořitelny, a. s. za období 1Ol2015, č. výpisu 85 - 95
včetně účtování

Darovací smlouvy: Darovací smlouva na pozemek ze dne 14. 1, 2015 (obec
obdarovaný)

Darovací smlouvy: Darovací smlouva č. 2015lO1572/OMP/OSB uzavřená
s Olomouckým krajem na pozemek dne 1 1. 5. 2015 (obec obdarovaný)

Dokumentace k veřejným zakázkám: veřejná zakázka malého rozsahu "Tlaková
kanalizace Liboš - Hrázka ke mlýnu": zastupitelstvo obce dne 26. 2. 2015 schválilo
poptávku dodavatele na stavební práce, zakázka malého rozsahu " Tlaková kanalizace
Liboš -Hrázka ke mlýnu" včetně výběru oslovených dodavatelů, poptávka dodavatele
na stavební práce, zakázka malého rozsahu "Tlaková kanalizace Liboš - Hrázka ke
mlýnu" odeslána uchazečům doporučeně dne 4, 3. 2015, Zpráva o posouzení
a hodnocení nabídek "Tlaková kanalizace Liboš - Hrázka ke mlýnu" ze dne 23,3,2015,
zastupitelstvo obce dne 23, 4. 2015 projednalo výběrové řízeni na stavbu "Tlaková
kanalizace Liboš - Hrázka ke mlýnu" a schválilo smlouvu o dílo se zhotovitelem
společností Rl- STAV, s.r,o, oznámení o výběru nejvhodnější nabídky odesláno všem
uchazečům doporučeně dne 28, 4. 2015, Smlouva o dílo uzavřena dne 7. 5, 2015 -
zveřejněna na profilu zadavatele dne 7. 5.2015

Dokumentace k veřejným zakázkám: veřejná zakázka malého rozsahu na stavební
práce "Centrum obce Liboš - Mlýnské náměstí ": Poptávka dodavatele na stavební
práce zaslána dne 17. 6. 2015 doporučeně 5 stavebním firmám, Zpráva o otevírání
a hodnocení nabídek ze dne 10. 7 , 2015, Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek ze
dne 10.7.2015, zastupitelstvo obce dne 30,7,2015 schválilo výběr zhotovitele
a smlouvu o dílo se zhotovitelem zakázky firmou RI-STAV, s.r.o., oznámení o výběru
zhotovitele zasláno dne 3't , 7. 2015 doporučeně všem uchazečům, Smlouva o dílo ze
dne 14. 8.2015 zveřejněna na profilu zadavatele dne 24. 8.2015

Faktura: vydaná za období 1- 12l2O15, č. faktury 20150001 - 20150003

Faktura: přijatá za období 12t2O15, č. faktury 20156293 - 20156347 včetně účtování

Faktura: přijatá za období 10l2O15, č, faktury 20156233 - 20156266 včetně účtování

Hlavní kniha: sestavená k31. 12. 2015

lnventurní soupis majetku azávazků: Plán inventur na rok2015 ze dne 1, 11" 2015,
Pokyn starosty k provedení inventarizace ze dne 16. 11,2015, Záznam o instruktáži
členů inventarizačních komisí pro provádění inventarizace majetku obce Liboš ze dne
15, 12. 2015, lnventarizační zpráva ze dne 29, 1, 2016, inventurní soupisy

Kniha došlých faktur: za období 1212015, č. faktury 20156293 - 20156347

Kniha došlých faktur: za období 1- 1Ot2O15. č. faktury 2O156001 -20156266

Návrh rozpočtu: obce na rok 2015 vyvěšen na úřední desce od 28. 11" 2O14 do
'l9. 12, 2014, ve stejném termínu vyvěšen v elektronické podobě způsobem
umožňujícím dálkový přístup

Návrh rozpočtu: obce na rok 2016 vyvěšen na úřední desce od 30. 11" 2015 do
18. 12, 2015, ve stejném termínu vyvěšen v elektronické podobě způsobem
umožňujícím dálkový přístup

Odměňování členů zastupitelstva,, za období 1 - 11l2O15

Odměňování členů zastupitelstva,, za období 1212015

Peněžnífondy územního celku - pravidla tvorby a použití: Statut sociálního fondu obce
Liboš ze dne 1,1.2004, Dodatek č. 1 ke Statutu sociálního fondu obce Liboš ze dne
1. 8, 2006, Dodatek č. 2 ke Statutu sociálního fondu obce Liboš ze dne 18. 12. 2014,



účetní doklady sociálního fondu č. 5039 - 5043 vztahující se k bankovním výpisŮm

České spořitelny, a. s. za období 12l2O15

pokladní doklad: příjmové a výdajové pokladní doklady za období 1212015, Č. dokladu

3891 - 4013 včetně účtování
pokladní dok|ad: příjmové a výdajové pokladní doklady za období 1Ol2O15, Č. dokladu

3754 - 3818 včetně účtování

Pokladní kniha (deník): za období 12l2o15, č. dokladu 3891 - 4013

Pokladníkniha (deník): za období 1012015, č. dokladu3754 - 3818

Příloha rozvahy: sestavená k 30. 9.2015

Příloha rozvahy: sestavená k 31. 12,2015

Rozpočtová opatření: č. 1t2O15 schváleno zastupitelstvem obce dne 26.2. 2015, Č.2,
g, qtzol5 scňválena zastupitelstvem obce dne 23. 4. 2015, č. 512015 schváleno
zastupitelstvem obce dne 11.6.2015, č.612015 schváleno zastupitelstvem obce dne

30.7'.2015, č.7,8,9t2O15 schválena zastupitelstvem obce dne 1, 10.2015, Č, 10,

11t2O15 schválena zastupitelstvem obce dne 1 9- 11- 2015

Rozpočtová opatření. č, 12t2015 ze dne 1.11:2015, č. 13l2O15 a č. 1412015 ze dne

1. 12, 2015 (schválena starostou obce)

Rozpočtový výhled: sestaven na období 2013 -2017

Rozpočtový výhled: sestaven na období 2016,2019

-. Rozvaha: sestavená k 31. 10.2015

Rozvaha: sestavená k 31. 12. 2015

Schválený rozpočet: obce Liboš na rok 2015 schválen zastupitelstvem obce dne

18. 12.2014

Schválený rozpočet: obce Liboš na rok 2016 schválen zastupitelstvem obce dne
17, 12,2015

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím: Žádost o finanČní
příspěvék (dotaci) z rozpočtu obce Liboš ze dne 20, 2. 2015, Smlouva o poskytnutí
pris|evtu uzavřená s Charitou Šternberk dne 15, 4. 2015 (obec dárce), VyúČtování
příspěvku ze dne 19.11.2015

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím: Veřejnoprávní smlouva

o poskyinutí dotace z rozpóčtu obce č. D26 - 2015 uzavřená s obcí Štěpánov 2e dne

i. a. 2015 (obec příjemce), Žádost o finanční podporu na projekt Festival malých
hudebních souborů - XXl. ročník ze dne 22. 5. 2015, Vyúčtování příspěvku na

dechovky ze dne 25.11.2015

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím: Smlouva o poskytnutí dotace

z prográmu Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji v roce. 2015 uzavřená
. btrrou"kým Řrajem dne 19, 8. 2015, Rozpočtové opatření KÚOK-OE ze dne

2. g. 2015 na účelovou neinvestiční dotaci ve výši 15 000 Kč na ČásteČnou Úhradu

nákladů na 'projekt "Festival malých hudebních souborů - XXt, ročník" ÚZ 90
211),yyhodnoceňí akce dechovky 2015 ze dne 25. 8. 2015, FinanČní vyúČtování
příspěvku ze dne 26. 8.2015

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím: Smlouva o poskytnutí

investiční dotace č. 2o15to2563tOZPŽiDSM na realizaci stavby "Tlaková kanalizace
Liboš - Hrázka ke mlýnu" uzavřená s Olomouckým krajem dne 5. 8, 2015, RozpoČtov_é

opatření KúoK oE ie dne 19.8.2O15 o poskytnutí účelové investiční dotace ve výŠi

30o ooo Kč na akci "Tlaková kanalizace Liboš - Hrázka ke mlýnu" (ÚZ 00 551),
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závérečná zpráva o použití dotace na akci "Tlaková kanalizace Liboš _ Hrázka ke

mlÝnu,,ze dne 2o.-1,'2016, Finanční vyúčtování dotace ze dne 21. 1,2016,Yýzva

iidóŘ ožřž';;áne q, z. zoto x odstránění nedostatků a vrácení nevyčerpané části

dotace, Vratka ve v|si ág_ soo Kč odvedena na účet poskytovatele dne 12, 2,2016

Smlouvy nájemní: Smlouva o nájmu plynárenského zaťízení č. 94140021411182550

uzávreňa. Řwr GasNet, s. r, o. že dne 19. 6. 2015 (obec pronajímatel)

smlouvy o věcných břemenech: smlouva o zřizeni služebnosti s povodím Moravy,

s. p., Brno , č. pMor2383t2O15-ZHMMaj/717t418-o8/KáRll1,4 ze dne 14, 5, 2015 (obec

oprávněná)

smlouvy o věcných břemenech: smlouva o zřízeni věcného břemene _ služebnosti _

č. lV-12-8009064 u.áuřáňá se Společností čEZ Distribuce, a, s, ze dne 23" 11,2015

(obec povinná z věcného břemene - služebnosti)

Učetni závérkaobce: zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 11,6,2015 schválilo

účetní závěrku obce za rok 2O1 4

úeetní závérka zřizených příspěvkových organizací: z_astupitelstyo. o.!ce__na svém

zasedání dne 1 l. a, iús.|nuátilo rieétni zářěrku Mateřské školy Liboš, příspěvkové

organizace za rok2014

Vnitřní předpis a směrnice: Směrnice č. 1t2014 k systému zpracování účetnictví

s účinností od 1. 1 ,2015

Vnitřní předpis a směrnice: Směrnice o stravování zaměstnanců platná od 1, 3, 2009

VýRazpro hodnocení plnění rozpočtu: sestavený k31, 12,2015

Yýkazpro hodnocení plnění rozpočtu: sestavený k 30.9. 2015, k 31, 10,2015

Výkazzisku a ztráty: sestavený k 31, 10, 2015

Yýkazzisku a Aréfty,, sestavený k 31, 12,2015

výsIedky kontrol zřízených organizací: zápis z kontroly provedené na základě zákona

č. 32ot2oo1 sb. dne'16. 1-1. 2015 (kóntrolovaný subjekt Mateřská škola Liboš,

příspěvková organizace)

Zápiszjednánífinančníhovýboru: č,3zedne23,2.2015,č,4zedne 20,4" 2015, č,5

ze dne 10. 6. 2o1á, č. 6 zé dne 27.7. 2015, č.7 ze dne 29. 9, 2015, č, 8 ze dne

18.11.2015

Zápisz jednání finančního výboru: č,9 ze dne 15, 12,2015

Zápisy z jednání kontrolního výboru: ze dne 30, 1. 2015, ze dne 20,3,2015,, ze dne

25. g. 2015, ze dne 22, 4. zóls, ze dne 29.7. 2015, ze dne 23, 9,2015, ze dne

16.11.2015

Zápisy z jednánízastupitelstva včetně usnesení: ze dne 17. 12.2015

Zápisy z jednání zastupitelstva_ včetně usnesení: ze dne 26. 2, 2015, ze dne

23.4.2015, ze dne 11, 6, 2015, ze dne 30, 7. 2015, ze dne 1, 10, 2015, ze dne

19. 11.2015

Závérečný Účet: zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 11,6,2015 projednalo

závěrečný účet on*,á roklallvčetně zprávy o výsledku přezkoylání hospodaření

obce za ror< zora, sŇatito celoroční hospodaření obce za roK 2014 s výhradou a

óřraŇ.,émové |p"ir"ňi, aby 9e, 
již nedostatek nevyskytoval. před projednáním byl

závěrečný rieet zveřelnÉn'n" úr"oňi desce obce i v elektronické podobě umožňující

dálkový přístup od 25. 5. 2015 do 11, 6, 2015
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V kontrolovaném období obec, dle informací poskytnutých zástupci obce Liboš:

- neuzavřela smlouvu o sdružení a neuskutečnila finanční operace týkající se
sdružených prostředků,

- neuzavřela smlouvu o přijetí nebo poskytnutíúvěru, půjčky,
- neuzavřela kupní a směnnou smlouvu, smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého

majetku,
- nehospodařila s majetkem státu,
- neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, neuzavřela

smlouvu o převzetí dluhu nebo ruóitelského závazku a smlouvu o přistoupení
kzávazku,

- nezastavila movitý a nemovitý majetek,
- nekoupila, ani neprodala cenné papíry, obligace, neuskutečnila majetkové vklady,
- uskutečnila pouze veřejné zakázky malého rozsahu (§ 12 odst. 3 zákona

č.137l20a6 sb,),
- neměla podnikatelskou činnost.

B. VÝsledek přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření obce Liboš zarok2015
. nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

c. plnění opatření k odstranění nedostatků

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předcházqící rok

Při přezkoumání hospodaření obce Liboš za rok2O14 bylo zjištěno:

1, Kontrolou výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci "Liboš -
přechod přes silnici 111144613" bylo zjištěno, že Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 4
uzavřený dne 31 .7, 2014, kdy hodnota díla přesahuje částku 500 000 Kč bez DPH,
nebyl zveřejněn na profilu zadavatele do 15 dní po jeho uzavření.

Porušeno ustanovení § 147 a) odst. 1 písm. a) zákona č. 13712006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění, kde se stanoví, že veřejný zadavatel je povinen při

postupu podle tohoto zákona uveřejnit na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na
veřejnou zaKázku včetně všech jejích změn a dodatků.

Porušeno ustanovení § 147 a) odst. 2 písm. a) zákona č. 13712006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění, dle kterého veřejný zadavatel uveřejní na profilu
zadavatele smlouvu na veřejnou zakázku malého rozsahu, jejichž cena přesáhne
500 000 Kč bez DPH, do 15 dnů od jejího uzavření.

Přiiatá opatření: Obec přijala systémové opatření k zveřejňování smluv uzavřených
na veřejnou zakázKu malého rozsahu, jejíž cena přesáhne 500 000 Kč bez DPH, do
,t5 dnů na profilu zadavatele. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 4 z 31. 7 , 2014 byl
zveřejněn_ na profilu zadavateld dne 15. 5. 2015. Do termínu projednávání
závěrečného účtu na rok 20,t4 včetné zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
za rok 2014 obec zadávala veřejnou zakázku malého rozsahu "Liboš tlaková
kanalizace Hrázka". smlouva o dílo na akci Liboš tlaková kanalizace Hrázka ke
mlýnu byla podepsána dne 7. 5. 2015 a zveřejněna na'profilu zadavatele dne 7, 5.

2015.
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b) při dílčím přezkoumání

Pří dílčím přezkoumání hospodaření obce Liboš nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D. Upozornění na případná rizika (§ í0 odst. 4 písm. a) zákona č. 42012004 Sb.):

Na případn á rizika neupozorňujeme.

E. podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podíl
zastaveného maietku na celkovém maietku územního celku k31. 12.2015 (§ 10
odst, 4 písm. b) zákona ě. 420/2004 Sb.)

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku

b) podil závazků na rozpočtu územního celku

c) podílzastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

Liboš, 22.3.2016

ZaKrajský úřad Olomouckého kraje

lng. Marie Bud'ová

o%

2,39 oÁ

0,0 oÁ

kontrolor pověřený řízením přezkoumání

lng. Daša Hadašová

podpis kontroloralpoýěřeného řízen ím p řezkoumání

í,/

kontrolor

lng. lveta Bejdáková

podpis kontrolora

l
J,")

,Y')/V....,.)K..
podpiskontrofa

Poučení

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodařeníje současně i návrhem zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním se stává okamžikem marného
uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č,42al2o04 Sb. k podání písemného
stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Tato zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání,

KRAIsKÝ ÚŘnn
oLouoUc{É19 KRA|E



územní celek může do 15 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, 1 písm. d) zákona č. 420l2OO4 Sb.

Stanovisko zašle obec na adresu Krajského úřadu Olomouckého kraje, oddělení kontroly,

s uvedením jména kontrolora pověřeného řízením přezkoumání.

Já, níže podepsaný starosta obce Liboš prohlašuji, že nemám k tomuto návrhu zprávy
ovýsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 připomínek a nebudu podávat
písemné stanovisko podle § 6 odst. 1 písm. d) zákona č,42012004 Sb.

Zástupci územního celku prohlašují, že poskytli pravdivé a úplné informace o předmětu
přezkoumánía o okolnostech vztahujících se k němu,

Stejnopis zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Liboš obdržel a s jeho obsahem
byl seznámen starosta obce dne 29.3.2016.

Jan David

Rozdělovník:

1 stejnopis pro obec Liboš
1 stejnopis pro Krajský úřad Olomouckého kraje, oddělení
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