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ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013
zpracovaný na základě § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
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1/ ÚDAJE O OBCI
Adresa:
IČ:
Telefon:
E-mail:
Peněžní ústav:
Číslo účtu:

Obec Kvílice, Kvílice č. p. 38, 273 75 p. Třebíz
00234575
312 579 559
oukvilice@iol.cz
Česká spořitelna, a. s. Slaný
0388127349/0800

 Počet obyvatel k 31.12.2013 činil 87.
 Počet zaměstnanců obce Kvílice je 5, kteří pracují na dohodu o provedení práce:
1) Bc. Lukáš Kratochvíl, DiS. – finanční referent,
2) Milena Forsterová – zpracování účetnictví,
3) Jiřina Rubešová – úklid na obecním úřadě,
4) Zdeňka Štefundová – úklid v obci,
5) Zdeňka Štefundová – úklid a správa hřbitova
 Počet členů zastupitelstva obce je 5:
1) František Štanc – starosta obce Kvílice
2) Zdeňka Štefundová – místostarostka obce Kvílice
3) Tomáš Novák – předseda finančního výboru,
4) Jiří Gregora – předseda kontrolního výboru,
5) Lenka Zamrazilová – předsedkyně komise kulturní a sociální.
 Počet veřejných zasedání za rok 2013 činil 9. Z každého zasedání byl vyhotoven zápis
včetně usnesení.
 V roce 2013 prováděl kontrolní výbor svou činnost, ze které provedl celkem 5 zápisů.
Kontroloval především plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Kvílice. Téhož roku
vykonával svou činnost i finanční výbor, který provedl celkem 3 kontroly v ZŠ Kvílice.
Z každé kontroly vyhotovil protokol, v němž informuje o výsledku.
 Obec Kvílice je členem Dobrovolného svazku obcí Přemyslovské Střední Čechy.
 Zpracování agendy úřadu: Agenda úřadu je částečně zpracována v programech MS Office a
dále také programem TRIADA, s. r. o., Praha 9, kterým je zejména zpracována účetní
agenda.
2/ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY
Obecní zastupitelstvo vydalo v roce 2013 obecně závaznou vyhlášku (dále jen OZV) č.
1/2013 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na vymezených veřejných prostranstvích.
OZV byla schválena 11.6.2013 a účinnosti nabyla 12.7.2013.
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3/ VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ KE STÁTNÍMU ROZPOČTU, OSTATNÍM
ROZPOČTŮM KRAJE A DOTACE POSKYTNUTÉ
Obec Kvílice obdržela v roce 2013 následující dotace:
1) Od Krajského úřadu Středočeského kraje (dále jen KÚSK) byla poskytnuta
neinvestiční dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta České republiky. Záloha
ve výši 24.000 Kč. Celkové výdaje činily 13.660 Kč. Po konečném vyúčtování bylo
vráceno na účet KÚSK 10.340 Kč.
2) V roce 2013 se uskutečnily ještě volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky, na které jsme opět obdrželi od KÚSK zálohu neinvestiční dotace ve výši
21.000 Kč. Celkové výdaje spojené s těmito volbami činily 18.264 Kč a na účet KÚSK
jsme po konečném vyúčtování vrátili 2.736 Kč.
3) KÚSK dále poskytl neinvestiční přijatý transfer ze státního rozpočtu v rámci
souhrnného dotačního vztahu. V podstatě se jednalo o příspěvek na výkon státní
správy. V roce 2012 ještě přispíval na školství, a protože se v roce 2013 změnil zákon
o rozpočtovém určení daní, tak příspěvek na školství byl vyňat a začleněn do
daňových výnosů obce. Ten pak obec, jakožto zřizovatel ZŠ Kvílice, přeposílal na
účet školy.
4) V roce 2013 došlo k proplacení poslední části dotace na opravu střech ZŠ Kvílice ve
výši 336.580 Kč. Doplatek provedl KÚSK.
Poskytovatel ÚZ
KÚSK
KÚSK

KÚSK
KÚSK

Účel

Položka Schválený
rozpočet
4111
0,00

98008 Volba
prezidenta
ČR
98071 Volby do
4111
PS
Parlamentu
ČR
Státní
4112
správa
807
ZŠ Kvílice
4122
– střechy

Rozpočet po
změnách
24.000,00

Skutečnost

0,00

21.000,00

18.264,00

160.000,00

54.400,00

54.400,00

0,00

336.580,00

336.580,00

435.980,00

422.904,00

Celkem

4/ ÚDAJE O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA ROK 2013 – PLNĚNÍ ROZPOČTU –
HOSPODAŘENÍ OBCE KVÍLICE
Plnění rozpočtu, obce Kvílice, za rok 2013 se nalezne v příloze č. 1.
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13.660,00

Komentář k vybraným příjmovým položkám:
1) Poplatky za likvidaci komunálního odpadu byly v roce 2013 vybírány formou prodeje
známek:
a) 44 svozů
1.900,- Kč
b) 26 svozů
1.130,- Kč
c) jednorázová z.
85,- Kč
Celkem bylo vybráno 34.240,- Kč
2) Poplatek ze psů činil 50,- Kč/1 pes
Celkem bylo vybráno 2.300,- Kč
3) Hřbitovní poplatky – celkem bylo vybráno 5.229,- Kč
4) Správní poplatky: obecní úřad provádí ověřování podpisů a listin a dále provádí výstupy
ze systému CzechPOINT – celkem bylo vybráno 1.690,- Kč
5) Příspěvek od EKO- KOM, a. s. za tříděný odpad činil celkem 15.726,- Kč
6) Příjmy z pronájmu nebytových prostor činily 64.200,- Kč
7) Neinvestiční přijaté transfery od obcí – příspěvky na školu – 186.510,- Kč
Komentář k vybraným výdajovým položkám:
1) Platby za elektrickou energii (veřejné osvětlení, hasičská zbrojnice, budova OÚ) =
32.462,- Kč
2) Opravy na veřejném osvětlení = 6.372,- Kč
3) Poplatky za odvoz komunálního odpadu = 51.133,- Kč
4) Poplatky za odvoz separovaného odpadu = 39.661,- Kč
5) Doplacení poslední faktury na opravu střechy ZŠ Kvílice = 423.103,- Kč
6) obecní úřad Kvílice, jakožto zřizovatel ZŠ Kvílice, poskytl škole finanční prostředky ve výši
862.160,- Kč.
! Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění
podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na obecním úřadě (výkaz FIN 2-12).

5/ STAV BĚŽNÉHO ÚČTU OBCE KVÍLICE K 31.12.2013
Stav běžného účtu obce Kvílice činil na konci účetního období 503.932,43,- Kč. (viz příloha
č. 2 – BV č. 129 + BV ČNB č. 23). Běžný účet je veden u České spořitelny, a. s., pobočka
Slaný, další účet je veden u České národní banky. Jedná se o součet konečných zůstatků
dvou zmíněných výpisů.
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6/ STAV ÚVĚROVÉHO ÚČTU OBCE KVÍLICE K 31.12.2013
Stav úvěrového účtu obce Kvílice činil na konci účetního období 1.326.624,- Kč (viz příloha
č. 3 – BV č. 24). Úvěrový účet je veden u České spořitelny, a. s.,
7/ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ V ROCE 2013
V roce 2013 bylo provedeno jedno výběrové řízení:
Z důvodu zneplatnění výběrového řízení na investiční akci Veřejný vodovod pro obec
Kvílice, které bylo zpracováno firmou Stavební poradna, s. r. o., se muselo vypsat nové
výběrové řízení na základě požadavku Ministerstva zemědělství. Výběrové řízení zpracovala
firma Eneprotech, s. r. o. Jednalo se o tzv. otevřené výběrové řízení.
8/ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZENÁ OBCÍ – ZÁKLADNÍ ŠKOLA
KVÍLICE
Obec Kvílice, jako zřizovatel příspěvkové organizace, poskytla na provoz Základní škole
Kvílice ze svého rozpočtu částku 862.160,- Kč:
a) částku 177.160,- Kč, kterou jsme obdrželi od obcí za rok 2013. Obce se podílely na
úhradě výdajů školní jídelny a školní družiny dle školského zákona. (příloha č. 4)
b) částku 685.000,- Kč, kterou poskytl zřizovatel ze svého rozpočtu. Finanční
prostředky se vzaly z daňového výnosu obce, který Finanční úřad pro Středočeský kraj
měsíčně zasílá. (příloha č. 4)
Obec Kvílice obdržela dopis, od p. ředitele Mgr. V. Poláčka, ze dne 14.2.2014 (č.j.
121/2014), kde požádal zastupitelstvo obce o souhlas o převedení hospodářského výsledku
za rok 2013 a o schválení účetní závěrky za rok 2013. Hospodářský výsledek ZŠ Kvílice za
rok 2013 činil 272.038,02,- Kč a převedl se do rezervního fondu ZŠ v celé výši (tedy 100%).
V průběhu roku 2013 byly prováděny kontroly v ZŠ v čele s panem Novákem a panem
starostou. Z prováděných kontrol byly vytvořeny protokoly, které obsahovaly průběh a
výsledek kontrol. Kontroly byly prováděny finančním výborem obce Kvílice.
Roční účetní závěrka zřízené příspěvkové organizace včetně všech zákonem předepsaných
výkazů je založena na OÚ Kvílice.
Během roku nám byly dodávány výkazy, které posloužily k průběžné kontrole hospodaření
příspěvkové organizace. Jednalo se o rozvahu, výkaz zisku a ztrát a přílohu.
Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2013 a rozdělení hospodářského výsledku bude
schválena v zastupitelstvu obce.
9/ FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ ZA ROK 2013
V roce 2013 jsme obdrželi dvě dotace, které nám byly připsány na účet. Jedna dotace se
vztahovala na výdaje spojené s volbou prezidenta České republiky, která proběhla v lednu
roku 2013 a druhá dotace se též vztahovala na volby, ale tentokrát do Poslanecké sněmovny
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Parlamentu České republiky (viz kapitola 3, bod 1) a 2)). Dotace byly účelové, proto byly
předmětem finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2013.
(viz příloha č. 5)
Součástí finančního vypořádání za rok 2013 byly dále následující tabulky:
Tabulka č. 2 – FV prostředků poskytnutých obcím, DSO na řešení škod způsobených
povodněmi. Tato tabulka byla nulová, jelikož jsme o žádné prostředky nežádali (viz příloha č.
6).
Tabulka č. 3a) – FV dotace – na poskytování sociálních služeb od Ministerstva financí ČR,
která byla opět nulová (viz příloha č. 7).
Tabulka č. 3b) – FV dotací – viz výše uvedené: Volba prezidenta ČR, volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR. (viz příloha č. 5)
Tabulka č. 4) – přehled úvěrů, půjček a návratných finančních výpomocí přijatých obcemi.
Tabulka byla vyplněná jako nulová, protože jsme o žádný úvěr, půjčku, atd. nežádali (viz
příloha č. 8).
Tabulka č. 5 – výdaje územního samosprávného celku, které vyplývají z koncesních smluv
podle zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení. Tabulka nulová
(viz příloha č. 9).
Tabulka č. 6 – komentář k roku 2013. (viz příloha č. 10).
10/ ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ
Rozpočet obce Kvílice na rok 2013 zastupitelstvo obce schválilo jako schodkový. Schválen
byl na schůzi OZ dne 28.12.2012.
Částka na straně příjmů činila 1.713.200,- Kč.
Částka na straně výdajů činila 1.730.508,- Kč.
Během roku zastupitelstvo obce schválilo postupně 6. rozpočtových opatření, která měnila
výši rozpočtu jak na straně příjmů, tak na straně výdajů. O provedených rozpočtových
opatřeních je vedena evidence v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů.
V roce 2013 obec poskytla na základě schváleného rozpočtu neinvestiční příspěvky:
a) Svaz měst a obcí
2.354,80,- Kč Členství
b) Přemyslovské střední Čechy, o.p.s.
440,- Kč
příspěvek na obyvatele
c) Dar – Stonožka, o. s.
1.000,- Kč
zdravotně postižené děti
e) Sociální výpomoc obyvatelstvu
960,- Kč
f) ZŠ Kvílice
862.160,- Kč Neinvestiční příspěvek od
obcí + zřizovatele.
11/ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM ZA ROK 2013
Inventarizace majetku obce byla provedena ke dni 31.12.2013 na základě pokynu starosty.
Na základě plánu inventur, který přišel v platnost dne 28.11.2013, se sestavila inventarizační
komise a určily se rozhodné dny k provedení inventarizace.
Inventarizace byla zahájena dne 27.12.2013 a ukončena dne 10.01.2014.
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V roce 2013 obec z rozpočtových finančních prostředků rozšířila majetek o:
a) drobný dlouhodobý nehmotný majetek:
 obec pořídila CD – databanku českých firem, územně samosprávných celků, DSO
v hodnotě 1. 815,- Kč.
b) nedokončený dlouhodobý hmotný majetek:
 na základě smlouvy s firmou Real-Investa, s. r. o., si nechala obec vypracovat
projektovou dokumentaci pro provádění stavby. Projektová dokumentace se týká
investiční akce „Veřejný vodovod pro obec Kvílice“. Obec zaplatila 24.200,- Kč vč.
DPH.
 Firmou Provod, s. r. o. byl zpracován finanční projekt, dle podepsané objednávky,
který byl přeposlán na Ministerstvo zemědělství ohledně žádosti o dotaci na výše
uvedenou investiční akci. Obec zaplatila 30.250,- Kč vč. DPH.
 Zpracování rozpočtu a výkazu výměr pro stavbu veřejného vodovodu ve výši 9.000,Kč.
V roce 2013 obec Kvílice nic neprodala.
V roce 2013 obec vyřadila při inventarizaci nefunkční majetek za 22.424,36,- Kč
Stav majetku, pohledávek a závazků obce k 31.12.2013 - rekapitulace
Čerpáno ze sestavy Rozvaha – bilance za období 12/2013
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
Pozemky
Budovy a stavby
Samostatné movité věci
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek (akcie)
Materiál na skladě
Odběratelé-krátkodobé pohledávky
Krátkodobé poskytnuté zálohy (el. energie)
Náklady příštích období
Oprávky
Závazky
Ostatní majetek ZŠ Kvílice

36.974,60,- Kč
77.875,- Kč
1.081.110,91,- Kč
10.665.917,60,- Kč
1.062.624,70,- Kč
269.027,76,- Kč
3.041.087,60,- Kč
597.000,- Kč
1.650,- Kč
2.200,- Kč
36.920,- Kč
1.208,- Kč
4.790.055,36,- Kč
1.326.624,- Kč
792.305.80,- Kč

12/ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2013
Přezkoumání bylo provedeno na základě žádosti obce. Konečné přezkoumání se uskutečnilo
17.2.2014 na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.
Přezkoumání bylo provedeno pracovníky odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského
kraje pí. Bc. Marcelou Bažoutovou, DiS. a pí. Markétou Polánkovou.
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Při konečném přezkoumání hospodaření obce Kvílice za rok 2013 nebyly zjištěny chyby a
nedostatky.
Pouze při dílčím přezkoumání obce Kvílice, které se uskutečnilo 7.11.2013, bylo na základě
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, dle § 16 odst. 4 nesplněna povinnost uskutečnit rozpočtové opatření. Náprava byla
provedena rozpočtovým opatřením č. 5 ze dne 31.10.2013.
Dle ČÚS 701 bod 6.2 a 6.3 (§ 36 odst. 1 zákona o účetnictví) nebyl hospodářský výsledek za
rok 2012 (k 30.9.2013) přeúčtován z účtu 431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím
řízení – na účet 432 – Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let. Náprava byla
provedena účetním dokladem č. 920005 ze dne 30.11.2013.

PŘÍLOHY
1/ Plnění rozpočtu,
2/ Výpis č. 129, BV ČNB č. 23,
3/ Výpis A 24,
4/ Platby od obcí a zřizovatele,
5/ Tabulka č. 3b),
6/ Tabulka VF č. 2,
7/ Tabulka VF č. 3a).
8/ Tabulka VF č. 4,
9/ Tabulka VF č. 5,
10/ Tabulka VF č. 6 – komentář k roku 2013 (součást finančního vypořádání),
11/ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kvílice za rok 2013,
12/ Sestava Fin 2-12 M za období 12/2013 – k nahlédnutí v kanceláři OÚ,
13/ Rozvaha za období 12/2013 – k nahlédnutí v kanceláři OÚ.

Vypracoval: Bc. Lukáš Kratochvíl, DiS. – finanční referent obce

Kontrola: František Štanc – starosta obce

Vyvěšeno na úřední desce:
Sejmuto z úřední desky:

25.03.2014
10.04.2014

Vyvěšeno na elektronické úřední desce:
Sejmuto z elektronické úřední desky:

25.03.2014
10.04.2014

Schváleno v zastupitelstvu obce dne:
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