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OBEC BUDISKOVlCE
Obecní úřad Budíškovice
Budíškovice č.127, 378 91 Budíškovice.tel,

ZÁVĚREČNÝ
(§ 17 Zákona

Č.

384 495 141, ou@obecbudiskovice.CZ

ÚČET OBCE ZA ROK 2013

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

1) Údaje o plnění

příjmů

a výdajů

za rok 2013

(údaje jsou v tis. Kč)

Rozpočtová
opatření

Schváleny

rozpočet
Třída 1 Třída 2 Třída 3 Třída 4 -

Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace

Upravený
rozpočet

Skutečnost
k 31.12.2013

% plnění
k upraveném
u rozpočtu

6750,00

1893,83

8643,83

8643,83

100,00

285,00

430,29

715,29

715,29

100,00

0,00

133,85

133,85

133,85

100,00

183,00

28210,64

28393,64

28393,64

100,00

Příjmy celkem

7218,00

30668,62

37886,62

37886,62

100,00

Třída 5 - Běžné výdaje
Třída 6 - Kapitálové výdaje

7118,00

12559,17

19677,17

19677,17

100,00

270,81

270,81

100,00

Výdaje celkem

7218,00

100,00

170,81
12 729,98

19947,98

19947,98

100,00

J7938,64

17938,64

17938,64

100,00

Třída 8 - Financování

- 17938,64

-17938,64

- 17938,64

100,00

Přijaté úvěry a půjčky
Splátky úvěrů

- 15886,58

- 15 886,58

-15886,58

100,00

-2052,06

-2052,06

100,00

-17938,64

-17938,64

100,00

Saldo: Příjmy

- výdaje

Fond rezerv
Fond sociální
Prostředky minulých let
Financování
Přebytek

0,00

-2052,06
-17938,64

celkem

3877 675,20

(+), ztráta (-)

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném znění podle
rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze Č. 1 a 2 a jsou k dispozici k nahlédnutí na obecním úřadě výkaz FIN 1-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů.

2) Hospodářská

činnost

obce

Obec nevede hospodářskou činnost.

3)

Stav účelových

fondů

a finančních

Obec nemá zřízeny účelové fondy.

aktiv

TV

OBEC BUDISKOVICE
Obecní úřad Budíškovice
Budíškovice č.127, 378 91 Budíškovíce.tel. 384 495 141, ou@obecbudiskovice.CZ

4) Hospodaření příspěvkové organizace zřizené obcí
K 31. prosinci 2013 byl výsledek hospodaření Základní
5.507,40 Kč.

školy a Mateřské školy Budíškovice

Roční účetní závěrka příspěvkové organizace - Základní školy a Mateřské školy Budíškovice včetně všech
zákonem předepsaných výkazů je založena na obecním úřadě.

5) Vyúčtování finančních vztahů ke státním rozpočtům veřejné úrovně
Dotace do rozpočtu za rok 2013 činily celkem 14 174505,81 Kč. Rozpis přijatých dotací ajejich čerpání
v průběhu roku 2013 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané finanční
prostředky z dotace na volbu prezidenta ČR ve výši 24.834,00 Kč byly vráceny v průběhu roku 2013 a
na volby do Poslanecké sněmovny ve výši 24.146,00 Kč, byly vráceny do státního rozpočtu dne 29.
ledna 2014.

Poskytovatel

Účel

Jihočeský kraj

Výkon státní správy

Jihočeský kraj

Dotace na volbu
prezidenta ČR

Jihočeský kraj

Dotace na SDH

Jihočeský kraj
Jihočeský kraj

Dotace na volby do
Poslan. sněm.
Dotace "Oprava MK
Manešovice"

ÚZ

Rozpočet

Čerpání

K finančnímu
vypořádání

Procenta

bez

140 100,00

140 100,00

0,00

100,00

98008

52000,00

27 166,00

706

36500,00

36500,00

0,00

100,00

98071

46000,00

21 854,00

24 146,00

47,51

710

150000,00

150000,00

0,00

100,00

711

63000,00

63000,00

0,00

100,00

24834,00

(2013)

52,24

Jihočeský kraj

lDotace"Úroky z úvěru"

Jihočeský kraj

Dotace na SDH

14004

113314,00

113314,00

0,00

100,00

Dotace v rámci VPP

13234

160380,00

160380,00

0,00

100,00

83505

12299 555,69

12 299 555,69

0,00

100,00

83501

1 085 254,92

1085254,92

0,00

10000

83005

26098,40

26098,40

0,00

100,00

83001

2 302 80

2302,80

0,00

100,00

14125525,81

48980,00

99,65

ÚP Č.Budějovice
ROP Jihozápad
ROP Jihozápad
ROP Jihozápad
ROP Jihozápad

CELKEM

Dotace ,,Modemiz.MK
Budíškovice"
Dotace "Moderniz.MK
Budíškovice"
Dotace "Moderniz.MK
Budíškovice"
Dotace "Modemiz.MK
Budíškovice"

14174505,81

OBEC BUDÍŠKOVlCE
Obecní úřad Budíškovice
Budíškovice č.127, 378 91 Budíškovice,tel.

384 495 141, ou@obecbudiskovice.CZ

6) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013
Přezkoumání hospodaření obce provedla firma ADEUS audit, s.r.o. Tábor ve dnech 30.4. - 2.5.2014 na
základě žádosti obce o přezkum hospodaření.
Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem Č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.
Závěr zprávy:
Hospodaření obce, údaje účetní závěrky a závěrečný účet obce odpovídá ve významných
hodnotách požadavkům platných právních předpisů. Při přezkoumání
hospodaření obce
Budíškovice za rok 2013, provedeném podle ustanovení zákona č. 420/2004 Sb., nebyly zjištěny
chyby a nedostatky.
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 je k nahlédnutí u starosty
obce.

V Budíškovicích dne 23. května 2014

Vyvěšeno:
Sejmuto:
MVDr.Soukup Luboš
starosta obce

Prohlášení o úplnosti poskytnutých údajů
k auditorskému přezkoumání hospodaření obce za rok 2013
Obec Budíškovice,

Budíškovice č.127, 38001 Dačice, IČ: 00246387

Toto prohlášení je poskytováno v souvislosti s přezkumem
vydání zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření.

hospodaření

obce za rok 2013 za účelem

Osoba oprávněná jednat za Obec Budíškovice - MVDr. Luboš Soukup - starosta obce
tímto prohlašuje podle nejlepšího vědomí a svědomí následující:
K poskytování veškerých informací jsem kromě mne jmenoval následující osoby:
Bc. Marie Tománková - účetní obce
za správnost a úplnost informací poskytnutých těmito osobami přebírám odpovědnost.

1.

Uznáváme svou odpovědnost za účetni závěrku v souladu se zákonem Č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, včetně všech zveřejňovaných informací, které jsou právními předpisy požadovány.

2.

Uznáváme svou odpovědnost za zpracování závěrečného účtu v souladu se zákonem č.250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a navazujícími předpisy.

3.

Nedošlo k nesprávnostem vzniklým z viny zastupitelstva
významný vliv na účetní závěrku.

4.

Poskytli jsme Vám přistup ke všem účetnim a dalším písemnostem
zastupitelstva.

5.

Obec vyhověla všem smlouvám, které by, pokud by nebyly splněny, mohly mít významný vliv na
účetní závěrku. Nedošlo k žádným jednáním mezi obcí a státními orgány, týkajícím se výjimek
z platných předpisů a jejich porušení.

6.

Nemáme žádné záměry, které by mohly významně
které jsou zobrazeny v účetní závěrce.

7.

Zjistili a předložili jsme veškeré informace o pohledávkách po lhůtě splatnosti,
nedobytné pohledávky, které by mohly mít významný vliv na účetní závěrku.

8.

Obec vlastní všechna vykázaná
v příloze.

9.

Zaznamenali a vykázali jsme všechny závazky, jak skutečné tak potencionální,
záruky, které jsme poskytli třetím stranám.

nebo zaměstnanců,

které by mohly mít

a ke všem zápisům z jednání

ovlivnit hodnotu a klasifikaci

aktiva

pasiv,

neexistují žádné

aktiva a neexistují žádná zástavní práva na aktiva neuvedená

a v příloze uvedli

10. Nevyskytly se jiné události po datu účetní závěrky, které by vyžadovaly její úpravu nebo doplněni,
než události uvedené v příloze.
11. Závazky vyplývající ze soudních sporů jsou řádně vykázány
závazky v souvislosti s právními spory jsou uvedeny v příloze.

v účetní závěrce.

Předpokládané

12. Obec nezřídila žádné jiné příspěvkové organizace ani nemá podíl na základě jiné společnosti
kromě těch, které jsou uvedeny v účetnictví, v účetní závěrce a v závěrečném účtu.
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K tomuto prohlášenf jsou připojeny následujfcf přflohy:
přfloha č. 1 - významné účetnl přfpady
přfloha
2 - podfl pohledávek, závazků a zastaveného
přfloha
3 - informace o kontrolách
č.

majetku

č.

V Budfškovicfch dne 30.4.2014
........................ ~.~
Obec Budfškovice

.
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Přílohy k prohlášení o úplnosti poskytnutých údajů
k auditorskému přezkoumání hospodaření obce za rok 2013

Příloha č. 1
V návaznosti na údaje v prohlášení o úplnosti poskytnutých
Informace roku 2011
"Významné účetní případy a budoucí záměry,
peněžních fondů:

údajů uvádíme:

které by mohly významně

ovlivnit tvorbu a použití

Investiční akce .Modernizace
místních komunikací" v rozsahu cca 15.345 tis. Kč se záměrem
realizace v roce 2010 byla ve vztahu k závaznému rozhodnutí o dotacích přesunuta do roku 2011.
V roce 2010 bylo v souladu se zadáváním veřejných zakázek provedeno výběrové řízení na
dodavatele stavby, které bude využito ke splnění podmínek pro čerpání dotace z Regionálního
operačního programu NUTS II Jihozápad.
Dodavatel stavby firma SWIETELSKY stavební s.r.o., smlouva o dílo ze dne 11.3.2010 na částku
12.787.543,95 Kč, vč. DPH 20% 15.345.052,74 Kč. Dodavatel vybrán základě výběrového řízení.
Obec má uzavřenou smlouvu o úvěru s ČSOB ze dne 11.12.2009 na částku 13.708.464 Kč
s čerpáním do 17.3.2011, Výběr banky na základě výběrového řízení schváleném zastupitelstvem
15.6.2009, smlouva schválena zastupitelstvem 10.12.2009.
Smlouva o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad ze dne 15.2.2011 je ve
výši 92,5% z celkových způsobilých výdajů maximálně ve výši 14.412.914,19 Kč, mezní datum
ukončení projektu je 20.11.2011
Skutečný průběh této největší investice roku 2011
Po podpisu smlouvy s poskytovatelem dotace ROP došlo k předání staveniště zhotoviteli tak, aby
stavební práce začaly podle harmonogramu počátkem dubna. Zhotovitel také tyto práce začal a byly
provedeny v podstatě do poloviny října 2011 a protokol o převzetí byl podepsán koncem října a pak
byla podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu. Mezní datum ukončení projektu bylo posunuto o
týden, protože nebyl k dispozici kolaudační souhlas. Práce byly uhrazeny s pomocí úvěru včas a
úplně. Původní smlouva vypršela a tak byla 6.5. 2011 podepsána nová s ČSOB, která vyhrála
výběrové řízení na poskytovatele úvěru. Smlouva na úvěr je ve výši 14.412.914,-Kč, což je částka ve
výši dotace. Jako první byla zaplacena zhotoviteli faktura ve výši 1.168.873,23 Kč, což je výše
spoluúčasti obce na projektu.
Poskytovateli dotace byla předána závěrečná monitorovací zpráva a příslušné doklady v termínu.
V měsíci únoru 2012 obec dostala sdělení ROPu, že je podezření na pochybení při výběrovém řízení
a to nastavením příliš tvrdých podmínek v referencích, kdy měl být požadován velký počet staveb
stejné velikosti v posledních pěti letech, čímž mělo dojít ke znevýhodnění uchazečů a poskytovatel
předal věc k řízen Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v Brně. V požadovaném termínu jsme tam
dovezli originály dokladů k výběrovému řízení a do současné doby je věc tam.
Obec platí úroky z úvěru podle uzavřené smlouvy a dopad do rozpočtu obce na rok 2012 již bude
patrný, protože se předpokládalo vyúřadování do března 2012 a uvolnění dotace. Ta měla být
neprodleně vrácena bance. Zdržení trvá již dva měsíce."
Informace roku 2012
Během roku 2012 až ke dni zahájení přezkumu hospodaření za rok 2012 nedošlo k rozhodnutí o
přidělení dotace. Obec splácí poskytnutý úvěr. Obci bude v případě kladného rozhodnutí o dotaci
pravděpodobně snížená výše přidělené dotace a dojde k vyššímu úvěrovému zatížení
Informace 2013
Byla dokončena
administrace
vyúčtování
dotace,výsledně
byla dotace snížena o 5%, ve
výši 761.582,39 Kč. Poskytnutá dotace byla neprodleně převedená na účet poskytovatele úvěru
(ČSOB), který toto částkou splatil zůstatek úvěru. Obec ke konci roku 2013 splatila zbytek úvěru na
stavební úpravy základní školy a je k 31.12.2013 bezdlužná

V Budíškovicích dne 30.4.2014
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Příloha

č. 2

Podfl pohledávek a závazků na rozpočtu územnfho celku, podfl zastaveného
majetku územnfho celku:
číslo
řádku
1
2

Náležitosti dle § 10 odst. 4 zákona Č. 420/2004
I. Podíl pohledávek
A. Vymezení

na rozpočtu

pohledávek

3

Pohledávky

celkem

4

Odepsané

pohledávky

5

B. Vymezení

územního

375269,00
375.269,00
0,00

účtě

příjmů (ř.6+ř.7)

Přfjmy celkem po konsolidaci

7

Výnosy z hospodářské

činnosti

8

Podíl pohledávek

na rozpočtu

10

na rozpočtu

23 772 406,00

řádek č.4200 výkazu Fin 2-12 M

23772406,00
0,00

územního

územního

1,58

celku (ř.2 x 100 / ř.5)

celku
316425,00

C. Vymezení závazků (ř.11 + ř.12 - ř.13 - ř.14 + ř.15)

11

Dlouhodobé

12

Krátkodobé

13

Závazky za zaměstnanci

14

Závazky ze soc.zabezpečení

15

Závazky z titulu finančního

závazky celkem

0,00
381 810,00

závazky celkem

16

Podíl závazků

17

III. Podíl zastaveného

18

Stav k
31.12.2013 v Kč

celku

vedené na podrozvahovém

rozpočtových

II. Podíl závazků

Sb., algoritmus výpočtu podle Zpráv MF ČR Č. 1/2007

(ř.3 + ř.4)

6

9

majetku na celkovém

71 575,00
a zdravotní pojištění

17956,00

vypořádání

na rozpočtu
majetku

územního

na celkovém

24146,00
celku (f.1 O x 100/ ř.5)
majetku

územního

véfitel

popis majetku

1,33

celku
důvod

platnost do

19
20
21
22
23
24

D. Vymezení zastaveného

25

E. Vymezení

26

Podíl zastaveného

v Budlškoviclch

majetku (součet ř.19 až 23)

majetku pro výpočet ukazatele - Stálá aktiva
majetku

na celkovém

majetku

územního

97661
celku (podíl ř.24 x 100 / f.25)

316,00

0,00

dne 30.4. 2014
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Příloha Č. 3
Informace o kontrolách, které proběhly, byly započaty nebo ukončeny v průběhu ověřovaného
a v období od dne ke kterému je účetní závěrka sestavena do zahájení přezkumu:

DATUM
zahájeni
kontrolv

ukončeni
kontrolv

KONTROLNi

VÝSLEDEK

ORGÁN

EXTERNíCH

(zjištění, nesprávnosti

období

KONTROL
postihy)

Kontrola plateb na veřejné zdravotní pojištění za obdob i 09/2009 až

12/2012
28.3.2013

VZP pro Jč. Kraj,
pracoviště J. Hradec

31.3.2014

OSSZ J.Hradec

28.2.2013

31.3.2014

Kontrola bez významných zjištění, bez ekonomického dopadu pro účetní
jednotku
Kontrola plnění nemocenského, důchodového pojištění a odvodů na státni
politiku zaměstnanosti za období 04/2011 až 02/2014.
Kontrolou nebyla zjištěna pochybení, a nedostatky

V Budíškovicích dne 30.4.2014
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