Účetní závěrka Obce Liboš
dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v návaznosti na novelu zákona o účetnictví č.
239/2012 Sb., která nabyla účinnosti od 1. 9. 2012 a vyhlášky č. 220/2013 o požadavcích
na schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek

Obecné údaje
Název: Obec Liboš
Sídlo: Liboš 82, 783 13 Štěpánov
Právní forma: Územně samosprávný celek, obec
Předmět činnosti: Stanoveno předpisem Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
Dle výpisu z registru ekonomických subjektů byla vydána tato oprávnění:
-

Všeobecná veřejná správa

IČ: 00 635758
Rozvahový den: 31. 12. 2014
Organizační struktura: Uvedena na webových stránkách obce, adresa: www.libos.cz
Zřizované organizační složky: Sdružení žen Liboš, Jednotka SDH obce, Obecní knihovna
Zřizované příspěvkové organizace: Mateřská škola Liboš, IČ: 75026309
Obec nemá významný podíl na základním kapitálu obchodních společností.
Obec má menšinový podíl ve Vodohospodářské společnosti Sitka s.r.o., Šternberk ve výši 20
tis. Kč.
Obec je členem svazků a sdružení:
Mikroregion Šternbersko, Šternberk
Sdružení obcí střední Moravy Prostějov
Sdružení místních samospráv Zlín – Prštné
MAS Moravská cesta
Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy, Olomouc
Přepočtený počet zaměstnanců obce: 2
Odměny členům zastupitelstva: 704 tis. Kč
Celková výše mzdových nákladů zaměstnanců úřadu: 546 tis. Kč

Zajištění podkladů pro schvalování účetní závěrky
-

-

-

-

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 byla zajištěna dle
zákona č. 420/2004 Sb., a to včasným objednáním do 30. 6. běžného roku podáním
žádosti na krajský úřad.
Zpráva o výsledku finanční kontroly příspěvkové organizace za rok 2014 byla
zpracována dle zákona č. 320/2001 Sb. a v rozsahu dle §32 a násl. prováděcí vyhlášky
č. 416/2004 Sb. v řádném termínu do 15. 2. 2015.
Inventarizační zpráva byla zpracována v souladu s vyhláškou č.270/2010 Sb. ústřední
inventarizační komisí dle harmonogramu dne 20.1.2015.
Zprávy vyhotovené finančním a kontrolním výborem, v nichž byly zjištěny
skutečnosti, které mají vliv na úplnost a průkaznost účetnictví, byly zpracovány dle
plánu kontrol.
Zpracovaná účetní závěrka do termínů určených příslušným krajem

Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách
1. Způsob ocenění:
Dlouhodobý majetek nakupovaný je oceňován pořizovací cenou včetně nákladů souvisejících
s pořízením. Majetek pořízený koupí a investiční výstavbou obec oceňuje pořizovací cenou,
tj. cenou pořízení a nákladů souvisejících s pořízením. Součástí ocenění jsou úroky z přijatých
dlouhodobých úvěrů do doby zařazení majetku do užívání.
Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 0,5 do 40 tis. Kč
Drobný dlouhodobý majetek nehmotný - v pořizovací ceně od 1 do 60 tis. Kč
Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností - ve skutečných pořizovacích nákladech,
v roce 2014 nebyl pořízen dlouhodobý majetek vlastní činností.
Cenné papíry a majetkové účasti- v pořizovací ceně
Pozemky – převedené do vlastnictví obce dle zák. č. 172/91 Sb. ze dne 8. 4. 1992 jsou
oceněny dle zákona č. 178/1994 Sb., zavedeny do majetku v roce 1995.
Obec nevytváří žádné výrobky. V případě zásob by tyto byly oceněny pořizovací cenou
včetně nákladů s pořízením. Způsob účtování A. Obec ale nepořizuje zásoby na sklad. Drobný
spotřební materiál, pohonné hmoty a kancelářské potřeby nejsou pořizovány do zásoby.
2. Reprodukční pořizovací ceny:
Nabyté pozemky směnnou byly oceněny na základě znaleckých posudků. Majetek bezúplatně
předaný státem (PF ČR – r. 2002,2003, 2004, 2005 - v cenách vyhlášky MF ČR č. 540/2002
Sb., vyhlášky MF ČR 640/2004 Sb. a zákona č. 151/1997 Sb.), vyhlášky MF ČR 617/2006,
zavedený do majetku obce na základě znaleckých posudků.
Za reprodukční cenu získala darem obec do majetku v roce 2012 vodovod „Hrázka ke mlýnu“
v hodnotě 515.430,- Kč.
Dle znaleckého posudku byl v roce 2013 zapsán majetek nalezený – altán u KD čp. 137 za
cenu 1.011.245,85 Kč, stavba podia u čp. 137 za cenu 427.501,43 Kč, stavba záchodů u čp.
137 za cenu 180.557,69 Kč a přístavba vstupní verandy a kuchyně KD čp. 137 za cenu
1.024.482,84 Kč.
3. Změny způsobů oceňování: V roce 2014 nebyly změny ve způsobu oceňování.
4. Odpisový plán: Účetní jednotka prováděla v roce 2014 účetní odpisy v celkové výši
860.330,- Kč. Daňové odpisy obec neprováděla.
5. Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu není stanoven, protože žádné platby
v roce 2014 nebyly realizovány v cizí měně.
6. Způsob účtování:
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období 2014 ve své činnosti. Nedošlo ke
změnám metody z důvodu omezení ani ukončení činnosti.
Obec provozuje pouze hlavní činnost v členění dle vyhlášky 323/2000 Sb., o rozpočtové
skladbě ve znění pozdějších předpisů. Obec nemá hospodářskou činnost. Ke dni uzávěrky se
neúčtovalo o opravných položkách k pohledávkám. Obec časově nerozlišuje nevýznamné
částky v hodnotě do 30 tis. Kč za položku a dále pravidelně se opakující platby. Rovněž
služby dodávané v následujícím roce vztahující se k činnosti roku běžného nejsou časově
rozlišovány. Časově se rozlišují vždy k rozvahovému dni 31. 12. energie ve výši záloh.
Obec v roce 2014 odepisovala dlouhodobý majetek 1x ročně k 31. 12. Při odpisování majetku
byl stanoven rovnoměrný způsob odpisování.
Obec neúčtuje o kurzových rozdílech, nevykazuje žádné operace v cizí měně.
Obec k 31. 12. 2014 neprodala žádný majetek.
Obec hospodaří na základě schváleného rozpočtu a rozpočtového výhledu, účtuje na základě
účtového rozvrhu a rozpočtové skladby.

Účty fondů jsou účtovány rozvahově prostřednictvím účtu 401 a 419. Opravné položky jsou
účtovány v průběhu roku. Účetní jednotka neúčtovala o tvorbě a použití rezerv.
K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a
přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.
Účetní jednotka nemá informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní
závěrce s vlivem na finanční situaci účetní jednotky.
K 31. 12. 2014 účetní jednotka byl podaný návrh na vklad do katastru nemovitostí, k datu
závěrky nepřišla doložka o zápisu.

Vybrané podstatné údaje pro posouzení majetkoprávní situace
Na základě poslední provedené inventarizace k 31. 12. 2014 byly vybrány tyto údaje
z přiložené inventarizační zprávy.
1. Pohledávky z obchodního styku k 31. 12. 2014: Účetní jednotka nevede pohledávky
z obchodního styku, pouze pohledávky za rozpočtové příjmy.
2. Celkové pohledávky mimo záloh na energie: 2,- Kč
3. Pohledávky vnitřní mezi okruhy v tis. Kč:

0 tis. Kč (účet 271,272)

4. Pohledávky kryté zástavním právem nebo jinak jištěny: 0 tis. Kč
5. Závazky z obchodního styku k 31. 12. 2014: 13.512,56 Kč
6. Po lhůtě splatnosti více než 180 dnů: Nejsou
7. Závazky kryté zástavním právem nebo jinak jištěny: Účetní jednotka nemá tyto
závazky.
8. Závazky nevedené v účetnictví: Přijetí dotací do vypořádání. Dotace jsou zaúčtovány
v souladu s účetními postupy do příjmů.
Dotace na volby do Evropského parlamentu k vypořádání 6.893,- Kč
Dotace na volbu do zastupitelstva ve výši 26.500,- Kč k vypořádání ve výši 4.673,- Kč.
9. Najatý majetek (finanční leasing): Účetní jednotka nepořídila žádný majetek formou
leasingu.
10. Majetek zatížen zástavním a jiným věcným právem: Účetní jednotka nemá majetek
zatížený zástavním právem a eviduje majetek zatížený věcnými břemeny na podrozvahových
účtech.
11. Dlouhodobý majetek:
V roce 2014 nedošlo k vyřazení investičního majetku (DHM) ani k vyřazení DDHM. Ostatní
pohyby majetku nepřesáhly 1% bilanční sumy.
Finanční investice
Na účtu 069 je veden vklad Vodohospodářské společnosti Sitka s.r.o. Šternberk na základě
peněžního vkladu zapsaného na základě Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne
28. 3. 2003. Obec je menšinovým společníkem.
12. Významné dlouhodobé závazky:
Věřitel

Závazek k 31.12.2014 v tis. Kč

ČS a.s. Olomouc – úvěr ukončen v listopadu 2012

0

13. Ostatní významné skutečnosti: Nezjištěny
14. Účetní jednotka vede podrozvahovou evidenci.
15. Údaje dle novely vyhlášky č. 505/2002 Sb. (č. 472/2008 Sb. bod 12)
Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem: 575 m2. Výše ocenění lesních porostů
nebylo provedeno (57 Kč/m2). Lesní pozemky s lesním porostem čítají 575m2 á 57,- Kč, což
je v ceně 32.775,- Kč. Účetní jednotka nemá znalecký posudek na ocenění lesních porostů.

Účetní jednotka nemá majetek charakteru uměleckých děl a předmětů.
Účetní jednotka nemá ve své evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, církevní
stavby oceněné ve výši 1,- Kč.

Zpráva o výsledku finanční kontroly
Komentář k výsledkům finančních kontrol a účinnosti kontrolního systému orgánu veřejné
správy za rok 2014 je přílohou této zprávy.
1.

Souhrnné zhodnocení výsledků finančních kontrol zajišťovaných orgánem veřejné správy v oblasti vlastního
hospodaření včetně zhodnocení přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému zahrnuje:
a) Zhodnocení vnitřního kontrolního systému jeho přiměřenosti a účinnosti pro zajištění hospodaření a
efektivního a účelného výkonu veřejné správy
b) Výsledky veřejných kontrol ve zkráceném rozsahu za rok 2014 příloha č. 2 a 4.

2.

Vnitřní kontrolní systém je prověřován dle zákona č. 320/2001 Sb., v platném znění, ve smyslu vyhlášky č.
416/2004, v platném znění.

3.

Při hodnocení finančního hospodaření obce lze konstatovat, že nedošlo k výrazným změnám v porovnání
k minulým letům. Hospodaření obce nebylo nepříznivě ovlivněno žádnými negativními vlivy ani událostmi,
které by měly hlubší dopad na celé hospodaření obce.
Zároveň nebylo zaznamenáno větších odchylek od záměrů schváleného rozpočtu.

4.

Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace MŠ Liboš. Kontrolní výbor provedl dne 22.9.2014 kontrolu
hospodaření v příspěvkové organizaci MŠ Liboš s tímto závěrem. Účetnictví je zpracováváno řádně účetní
firmou, je vedeno přehledně, byly předloženy ke kontrole faktury za I-II/Q 2014, peněžní deník, pokladní
kniha, kniha přijatých faktur a účetní uzávěrka k 31.12.2013 a k 30.6.2014. Byla provedena kontrola
účetních dokladů. Finanční prostředky určené na provoz byly čerpány v souladu se zákonem a účelem.
V rámci řádné inventarizace k 31.12.2013 nebyly shledány žádné nedostatky. Zakoupený
inventář byl správně zapsán do seznamu hospodářských prostředků, opatřen inventárním
číslem a využíván k daným účelům. Majetek je veden v PC v programu Majetek.
Inventurní soupisy byly kompletně zpracovány a řádně podepsány členy inventarizační
komise.
Byla provedena kontrola čerpání příspěvku poskytnutého na provoz MŠ pro rok 2014 ve
výši 400.000,- Kč. Finanční prostředky z rozpočtu byly řádně čerpány a stanovený
rozpočet nebyl překročen.
Při kontrole účetních dokladů nebyly nalezeny nedostatky a závady.

5.

Celkově nebyly shledány žádné závady nebo připomínky.

6.

V návaznosti na kontrolu provedenou v roce 2014 lze konstatovat, že zavedený systém kontroly je účinný a
postihuje veškeré oblasti v souladu s výše uvedenými zákony, a to v rozsahu jimi požadovaném.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 bude provedena Krajským
úřadem v Olomouci 15.5.2015.
V Liboši 10.3.2015

Jan David, starosta obce

