
Obec Blanné, Blanné 27,671 54 Hostim

Závě reč ný úč et obce Blanné za rok 2016

Úů aje o obci:

azcv:

Adre 'a:
ico.

Obec Blanné
Blanné 27, 671 54Hostirn
00600130

Základní bč žný úč el č íslo 84000044~917940 u PARKASSE Moravké Budě jovice,

Poč etobyva tel k 1.1.2016 :71

Kontaktní údaje:

Telefon:

e-ura i I:
\\1\ \V tránky:

739575339
obcc@blanne.cz
www.blanne.cz

Za 'lupitelstvo obcc:

Ing. Roman Šlápota -. tar sta
Ing. Ladi lav Kašik - mí tostarosta
Luboru ír Karásck

František Kašik - př ed edafinanč ního ýboru
Lenka Kratoch ilová - př ed edkyně kontrolního výboru

Př 'írů st!,y /llajetku obce za rok 2016

Ló.:t 028 0500
. č et 028OSOO

Úč et 028 0400
Úč etO 18 O I 00
. č et 028 0500

mulč ovač
ti kárna Samsung
ako dámské SOli

program úč etnictví KEO
otebook XMSSEC003

Celkem př irů stkymajetku:

Nedokonč ený dlouhodobý hmotný majetek

Vodov od

Viccúč clovc hř ištč
7.astil\ ka

79687,-
7769, I O
32 100.-

Celkem za S 042 11955610

Kč 19990.-
Kč 2978.-
Kč 2049,74
Kč 7405.-
Kč 12350,-

Kč 44772.74



Př ijaté tnll sľ Cry

cinvcstič ni př ijaté transfery zvšeob. pokl. správy stát.rozpoč tu (položka 4111) Kč 18000,-

cinvcstič ni př ijaté transfery ze SR v rámci souhrn dotač . vztahu (položka 4112) Kč 55 000,-

Osunni ncinvcstič ni př ijaté transfery ze stál. r zpoč tu (položka 4116) Kč 153682,-

cinvcstič ni př ijaté transfery od krajů ( položka 4122) Kč 26 000,-

č elové uotace

V roce 2016 dále obdržela dotace (p -I. 411 I) einve tič ní př ijaté iran fery z všeob. pokl. ve výši

Kč 18000.- v souvi losti s konáním voleb do zastupitelstev krajů . Tato dotaee byla vyč erpána ve

v)'"i Kč IJ 622,40. V úč etnictví je př íjem dotace veden na pol. 41 I I ÚZ 98193 a výdaje na §6115 ÚZ

98193. rámci závě reč ného vypoř ádání bylo vráceno Kč 4377,60.

Obec rovně ž obdržela investič ní dotaci z Programu rozvoje venkova na akei: Víceúč elové sportovní

hř iště v obci IJlanné. Př íjemdotace je veden pod pol. 4222 ÚZ 341 Kč 200 000,-. Tato dotace nakonec

neby I" využita a proto byla vrácena pod pol.4222 ÚZ 341 v plné výši ještě bě hem roku 2016.

Dále obec Blanné obdržela dotaci z Programu rozvoje venk va na akci: Oprava a vybavení knihovny

Blannc. l'ř jcm dotace je veden pod pal. 4122 ÚZ 33 I Kč 26 000.-. D tace byla č erpána v plné výši a

bylo podáno Iinanč ni \ypoř ádáni poskytovateli.

V roce 2016 zamě stnala obec pracovníky na VPP a zí kala dotaci z úř adu práce ve výši Kč 153682,-.

Dotace byla vyč erpána v plné výši. Př íjem je zaúč tován na pol. 4116 NI 04 Z I ,Z5 ÚZ 13013 a výdaje

na~3745LJZ132341 104,ZI,Z5.

Rozpoč et obce lIa rok2016

ú\ rh rozpoč tu na rok 2016 byl vyvě šen na úř ední a elektronické úř ední desce becního úř adu 81anné

od 12.2.20 I (1 do 29.2.2016.

I Ú rh rozpoč tu je c: taven jako vyrovnaný.

Rozpoč tovc př íjmy v návrhu rozpoč tu na rok 2016 č in í Kč I 228 900 a výdaje Kč I 228 900,-.

Zastupiiclstvo obee sch álilo na za edání dne 9.3.2016 u nesením č .2 rozpoč et na rok 2016

s paragraf) jakožto závaznými ukazateli, kde rozp č tovépř íjmy č iní Kč I 228900 - a výdaje Kč

I 22X 900.-.

(3) I" schválena pravidla rozpoč tového provizoria na rok 2016 a to dne 30.12.2015 usne ením Č .4.

Rozpoč tový ýhlcd obce I3lanné na rok 2017-2018 byl schválen dne 30.12.2015.



Evidence rozpoč tových opatř ení

Zasedání

~

Poř adové Schváleno za, Ptlimv Výdaje

č íslo RO kdy kde usnesení

01. 8.6.2016 za -200 -200 0,00
02. 8.6.2016 za 0,00 32.200,- 32.200,-

03. 8.6.2016 za 400,- 400,- 0,00

04. 8.6.2016 za 3.800,- 3.800,- 0,00
05. 20.7.2016 za 33.400,- 53.000,- 19.600,-

06. 17.8.2016 za 69.700,- 69.700,- 0,00
07. 16.11.2016 za 24.900,- 24.900,- 0,00
08. 16.11.2016 za 1.100,- 1.100,- 0,00

09. 28.12.2016 za 230.300,- 230.300,- 0,00
10. 28.12.2016 zo ' -162300,- -162300,- 0,00

Celkem upraveno o 201 100,- 252900. 51.800,-

Schválený rozpoč et 1.228.900,- 1.228.900,- 0,00

Rozpoč tová opatř ení - úprava celkem o 201 100,- 252900,- 51 800,-

Upravený rozpoč et k 31. 12. 2016 1 430000,- 1 481 800,- 51 800,-

Evidence rozpoč tových opatř eni je vedena dle § 16 zákona č . 250/2000 Sb. o rozpoč tových
pravidlech územních rozpoč tů , v platném zně ní.

Zů statky na úč tech k 31.12.2016

231 0100 Základní bě žný úč et

231 0200 Č NB

Kč 3218872,59

Kč 224657,16

Do oprav majetku dodavatelským způ sobem obec vložila Kč 105361,-

Kapitálové výdaje

Vodovod: (pol. 6121) Kč 71 587,-



Poskytnuté neinvestič ní transfery

VODOVODY A KANALIZACE TŘ EBÍČ (po1.5329)
SVAZEK OBCÍ PŘ l; FORMANSKÉ CESTĚ (pol 5329)
SVAZEK OBCÍ PRO KOMUNÁL Í SLUŽBY (po1.5329)
MĚ STYS BLÍŽKOVICE(pol. 5321)

Kč 750,-
Kč 6 600,-
Kč 375,-
Kč 3960,-

Odpisování dlouhodobého majetku

V souladu s Č ÚS č . 708 - Odpisováni dlouhodobého majetku je zvolený způ sob odpisování
rovnomě rný, roč ní a byl proveden k rozvahovému dni 31.12.2016.

Opravné položky

Úč etní jednotka v roce 2016 tvoř í opravné položky u pohledávek k 31.12.2016 kalendář ního
roku.

Inventarizace majetku

a základě plánu inventur na rok 2016 byla provedena inventarizace majetku ke dni
31.12.2016, která je podložena inventarizač ními soupisy majetku.
Dokladová inventarizace úč tů vč etně soupisů pohledávek, závazků a rozestavě nosti.
Byl porovnán fyzický stav se stavem úč etním. ebyly zjiště ny rozdíly.
Projednání výsledků inventarizace v zastupitelstvu obce dne 8.2.2017.

Úč etní závě rka - výsledek hospodař ení obce za rok 2016

V souladu se zákonemč .563/1991 Sb. o úč etnictví, v platném zně ní a dalšími souvisejícími
právními př edpisy byla provedena ř ádná roč ní úč etní závě rka obce Blanné k 31.12.2016. Ve
stanovených termínech byly zpracovány požadované úč etní a finanč ní výkazy.

Hospodař ení obce Blanné skonč ilo k datu 31.12.2016 s tímto výsledkem:

Náklady celkem: 1 246 514,99

Výnosy celkem: Kč 1 469871,36

Výsledek hospodař ení př ed zdaně ním: 245 966,37

Výsledek hospodař ení bě žného úč etního období: Kč 223 356,37

Schválení úč etní závě rky

Úč etní závě rka za rok 2016 bude př edložena zastupitelstvu obce Blanné ke schválení na
veř ejném zasedání v termínu do 30.6.2017.



Vedení úč etnictví

Obec úč tovala v roce 2016 v plném rozsahu úč etnictví v souladu se zákonemČ .563/1991 Sb.,
o úč etnictví, v platném zně ní.

Obec Blanné neprovozuje vedlejší hospodář skou č innost.
Obec Blanné v roce 2016 nezř izovala žádné fondy.
Obec Blanné není zř izovatelem př íspě vkových organizací.
Obec Blanné neč erpala v roce 2016 žádné úvě ry.
Obec Blanné je č lenem:

SVAZEK OBCÍ PŘ I FORMA sKÉ CESTĚ
SVAZEK OBCÍ PRO KOMUNÁL Í SLUŽBY
VODOVODY A KA ALIZACE TŘ EBÍČ .

Zpráva o výsledku př ezkoumání hospodař ení obce B1anné za rok 2016

Př ílohou závě reč ného úč tu je Zpráva o výsledku př ezkoumání hospodař ení za rok 2016 obce
Blanné, okres Znojmo ze dne 3.5.2017. Př ezkoumání hospodař ení bylo provedeno na základě
žádosti obce a v souladu se zákonem č .420/2004 Sb., o př ezkoumávání hospodař ení územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.
Pově ř ení k př ezkoumání hospodař ení ve smyslu 5 zákona o př ezkoumáván hospodař ení
vydal JUDr. Roman Heinz Ph.D.- vedoucí odboru kontrolního a právního Krajského úř adu
Jihomoravského kraje.

Výsledek př ezkoumání:

Př i př ezkoumání hospodař ení obce Blanné za rok 2016 nebyly zjiště ny chyby a nedostatky.

Upozorně ní na př ípadná rizika, která lze dovodit ze zjiště ných chyb a nedostatků , která
mohou mít negativní dopad na hospodař ení územního celku v budoucnu:

Př i př ezkoumání hospodař ení za rok 2016 nebyla zjiště na žádná závažná rizika která by
mohla mít negativní dopad na hospodař ení územního celku v budoucnosti.

Př ílohy:

FIN2-12M Výkaz pro hodnocení plně ní rozpoč tu k 31.12.2016
Zpráva o výsledku př ezkoumání hospodař ení obce Blanné za rok 2016

Osoba odpově dná za úč etnictví a rozpoč et: Blanka ejeralová ..áy.:~
v , ~!:b.

Starosta obce: Ing. Roman Slápota 7
Razítko úč etní jednotky:

OBEC BLANNÉ
81anné 27, 671S4 Hostim

IČ :00600 130 -2-



ávrh závě reč ného úč tu obce Blanné byl vyvě šen dle §17 odst.6) zákona č . 250/2000 Sb. o
rozpoč tových pravidlech územních rozpoč tů na úř ední desce a elektronické úř ední desce obce
umožň ující dálkový př ístup dne: 26.5.2017

ávrh závě reč ného úč tu obce Blanné byl sň at z úř ední desky a elektronické úř ední desky
obce umožň ující dálkový př ístup dne14.6.2017

ávrh závě reč ného úč tu obce Blanné byl vyvě šen až do schválení tohoto dokumentu
v zastupitelstvu obce Blanné.

Schváleno v zastupitelstvu obce Blanné: dne 14.6.2017 usnesením č . 4 a to bez výhrad

Závě reč ný úč et obce Blanné je vyvě šen dle §17 odst.6) zákona č . 250/2000 Sb. o
rozp~~t~;~ch, pravi?l:~h územních rozpoč tů na úř ední a elektr0ni8'Biéř g~~w~ce obce
umoznujici dalkovy pnstup dne: 11.7.2017 BI ·27 671 S

anne. I 4 Hostim ~/~

z' v v,'v b Bl 'b d vv ž d h '1' ě hIC:,OQ60Q130 '-?-t-averecny ucet o ce anne u e vyvesen az o se va em nove o zaverecného uc u.

Závě reč ný úč et obce Blanné byl sň at z úř ední desky a elektronické úř ední desky obce
umožň ující dálkový př ístup dne:



Krajský úř ad Jihomoravského kraje
Odbor kontrolní a právní - oddě lení př ezkumu obcí
Žerotinovo nám. 3
601 82 Brno

SpZn.: S - JMI(103664/2016 OKP
Č . j.:JMI( 12017

ZPRÁVA

o výsledku př ezkoumání hospodař ení za rok 2016
•

obce BLANNÉ, okres Znojmo

Zpráva o výsledku př ezkoumání hospodař ení byla vypracována na základěZápisu z dílč ího

př ezkoumání hospodař ení,které probě hlo dne 5. zář í 2016 a na základěvýsledku

koneč ného př ezkoumání hospodař ení,které se uskuteč nilo dne 3. kvě tna 2017.

Př ezkoumání hospodař ení probě hlo na základě ustanovení § 42 zákonaČ . 12812000 Sb.,

o obcích a v souladu se zákonemČ .420/2004 Sb., o př ezkoumávání hospodař eni územních

samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon o př ezkoumá vání

hospodař ení) .

Místo provedení př ezkoumání: Obecní úř ad Blanné
Blanné 27
671 54 Hostim

Př ezkoumání vykonal:
Kontrolor pově ř ený ř ízením př ezkoumání:Bc. Dagmar Dohnalová

Pově ř ení k př ezkoumání hospodař ení ve smyslu § 5 zákona o př ezkoumávání hospodař ení

vydal JUDr. Roman Heinz, Ph.D. - vedoucí odboru kontrolního a právního Krajského úř adu

Jihomoravského kraje.

Př i př ezkoumání byli př ítomní: Ing. Roman Šlápota - starosta

Blanka Nejeralová - úč etní



Př edmě t př ezkoumání:

Př edmě tem př ezkoumání hospodař ení jsou obla ti ho podař ení uvedené v § 2 odst. 1 a 2
zákona o př ezkoumávání hospodař ení, posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto
zákona. Př ezkoumání hospodař ení bylo vykonáno výbě rovým způ sobem.

Př i posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze zně ní právních př edpisů platných
ke dni uskuteč ně ní tohoto úkonu.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona o př ezkournávání hospodař ení nebyly př edmě tem
př ezkoumání údaje, na které se vztahuje povinnost mlč enlivosti podle daň ového ř ádu.

Př ezkoumání hospodař ení bylo zahájeno dne 15. č ervence 2016, a to doruč ením písemného
oznámení územnímu celku nejpozdě ji 5 dnů př ede dnem realizace výkonu př ezkoumání.

A. Výsledek př ezkoumání

I. Př i př ezkoumání hospodař ení nebyly zjiště ny chyby a nedostatky.

B. Plně ní opatř ení k odstraně ní nedostatků zjiště ných

I. př i př ezkoumání hospodař ení územního celku za př edcházející roky

Př i př ezkoumání hospodař ení za př edcházející roky nebyly zjiště ny chyby a nedostatky nebo
tyto nedostatky byly j iž napraveny.

II. př i př edcházejícím dílč ím př ezkoumání

Př i př edcházejícím dílč ím př ezkoumání nebyly zjiště ny chyby a nedostatky.

c. Závě r

I. Př i př ezkoumání hospodař ení obce Blanné za rok 2016

nebyly zjiště ny chyby a nedostatky.

II. Upozorně ní na př ípadná rizika, která lze dovodit ze zjiště ných chyb a nedostatků ,
která mohou mít negativní dopad na hospodař ení územního celku v budoucnu:

- Př i př ezkoumání hospodař ení za rok 2016 nebyla zjiště na žádná závažná rizika, která
by mohla mít negativní dopad na hospodař ení územního celku v budoucnosti.
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m. Pomě rové ukazatele zjiště né př i př ezkoumání hospodař ení:

a) podíl pohledávek na rozpoč tu územniho celku 4,31 %
b) podíl závazků ' na rozpoč tu územního celku 5,77 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0%

IV. Ostatní sdě lení pro př ezkoumávaný územní celek

- Upozorň ujeme na novelu zákonaČ .250/2000 Sb., o rozpoč tových pravidlech územních
rozpoč tů , která byla provedena zákonemČ .24/2017 Sb., kterym se mě ní ně které zákony
v souvislosti s př ijetím právní úpravy rozpoč tové odpově dnosti, a tos úč inností
od 21. 2. 2017. Došlo mimo jiné k doplně ní ně kolika ustanovení týkajících se nových
povinností pro územní celky, a to zejména povinnosti zveř ejně ní návrhu stř edně dobého
výhledu rozpoč tu a sch áleného stiedně dobého výhledu. Dále došlo k úpravám
povinností př i zveř ejň ováni návrhu rozpoč tu a návrhu závě reč ného úč tu (zveř ejně ní
musí trvat až do schválení tě chto dokumentů ) spolus novou povinností zveř ejnit
nejenom návrhy tě chto dokumentů , ale i jejich následně schválené verze. Dále došlo
k doplně ní povinnosti zveř ejnit schválená pravidla rozpoč tového provizoria a schválená
rozpoč tová opatř eni. Všechny uvedené nové povinnosti jsou definovány jako správní
delikt, za ktery se uloží pokuta do 1.000.000,- Kč , př ič emž př i urč eni výmě ry pokuty
se př ihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způ sobu jeho spáchání a jeho
následků m a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

Blanné, dne 3. kvě tna 2017

Jména a podpisy kontrolorů zúč astně ných na koneč ném dílč ím př ezkoumání - za Krajský úř ad
Jihomoravského kraje

Bc. Dagmar Dohnalová

kontrolor pově ř ený ř ízením př ezkoumání podpis kontrolora pově ř eného ř ízením př ezkoumání

Pouč ení

Tato zpráva o výsledku př ezkoumání hospodař eni je souč asně i návrhem zprávy o výsledku
př ezkoumáni hospodař ení, a je možno ke zjiště ní v ní uvedené podat písemné stanovisko
ve lhů tě do 15 dnů ode dne př edáni návrhu zprávy kontrolorovi pově ř enému ř ízením
př ezkownání. Koneč ným zně ním zprávy se tento návrh stává okamžikem marného uplynutí
lhů ty, stanovené v§ 6 odst. 1 písmo d) zákona o př ezkoumá vání hospodař ení, k podání
písemného stanoviska kontrolorovi pově ř enému ř ízením př ezkoumáni.

Zpráva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, př ič emž se jeden stejnopis př edává zástupci
kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do př íslušného spisu krajského úř adu.

Zpráva o výsledku př ezkoumání hospodař eni byla v souladu s ustanovenim § 11 zákona
o př ezkoumáváni hospodař ení projednána a jeden výtisk př evzal starosta obce Blanné.

edílnou souč ástí zprávy je seznam př ezkoumávaných písemností uvedených v př íloze.
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Poslední kontrolní úkon, tj. ukonč ení kontroly na místě , byl uč ině n dne 3. kvě tna 2017.
Zástupci územního celku prohlašují, že poskytli pravdivé a úplné informace o př edmě tu
př ezkoumáni a o okolnostech vztahujících se k ně mu.

Ing. Roman Šlápota

starosta obce podpis starosty obce

úč etní

./2UJ!l ~ J............:..~.r:. .
'podpis úč etní

Blanka Nejeralová

OBEC BLANNÉ
Blanné 27, 671 S4 Hostím

IČ :00600130 -2-
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Př íloha ke Zprávě o výsledku př ezkoumání hospodař ení za rok 2016

Př i př ezkoumání hospodař ení byly př ezkoumány následující písemnosti:

ávrh rozpoč tu na rok 2016
- Pravidla rozpoč tového provizoria na rok 2016
- Evidence rozpoč tových opatř ení za rok 2016, Rozpoč tová opatř eníČ .I - 10
- Rozpoč tový výh led obce Blanné na rok 20 I7 a 2018
- Schválený rozpoč et roku 2016 vč etně rozpisu
- Návrh Závě reč ného úč tu obce Blanné za rok 2015
- Výpis bě žného úč tu vedeného u SPARKASSE za mě síc č ervenec 2016
- Evidence poplatků za odvoz komunálního odpadu pro rok 2016
- lnventarizace majetku a závazků ke dni 31. 12. 2016 (plán inventur, inventarizač ní zpráva, inventurní

soupisy)
- Sdě lení k uspokojení pohledávky po zemř elé ze dne 22.6.2016
- Mzdové listy č lenů zasrupitelstva obce za období leden - prosinec 2016
- Rekapitulace mzdových nákladů za mě síc7/2016
- Pokladní doklady za mě síc č ervenec 2016
- Úč etní doklady vztahující se k prově ř ovaným písemnostem
- Př ehled ostrých úč etních odpisů za rok 2016 vč etně č asového rozlišení tran ferů
- Dohoda o pracovní č innosti ze dne 31. I. 2012 Dodatek ze dne I. 6. 2016 (úč etní obce), mzdový list

č .49
- Smlouva o po kytnutí dotace z rozpoč tu Jibomorav kého krajeČ .038157/16/0ŽP ze dne 20. 10.2016

(Oprava a vybavení knihovny Blanné), Finanč ní vyúč tování dotace a Závě reč ná zpráva ze dne 20. I. 2017
- Př ehled uzavř ených nájemních a pachtovních smluv - výbě r nájmu pro rok 2016
- Smě rnice o tvorbě , vyhodnocování a kontrole rozpoč tu (změ ny rozpoč tu)
- Zápisy o prů bě hu zasedání Zastupitelstva obce Blanné, konané ve dnech 9. 3. 2016, 8. 6. 2016,

20.7.2016
- Zápis o prů bě hu šestého zasedání Zastupitelstva obce Blanné, konaného dne 30. 12. 2015 (pravidla

rozpoč tového provizoria, rozpoč tový výhled)
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