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Předkládá: Antonín Bábek. starosta
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1x Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lutín

Projednáno nazaseďání Rady obce dne: 19' 2. 2014

Schváleno na zasedáni Zastupitelstva obce dne: . 2014

Vyvěšeno dne: 5. 3. zaru

Se.jmuto dne:' 3. 2014



ZávěrečnÝ účet obce Lutín za rok 2013 (v tis.Kč)

Text
Rozpočet 2013
schválený / uoravenÝ

Skutečnost
2413

o/
/o

lA. VYDAJE 
I

IJ 3.?'!i záleŽítosti pozemních xomunitaci 
I

|3. Provoz veřejné silniční dopravy 
I

|+ Pitná voda l

|s oovaoení a čištění odpadních vod 
l

|6 Upravy drobných vodních toků 
l

17 4s a MS příspěvková organizace 
l

|8. Cinnosti knihovnické 
|

|9. ostatní záleŽitosti kultury (kronika) 
l

|'10. Zachování a obnova kultur' a národ.povědo|

Itl. nozhlasatelevize 
I

I 
tz. ostatní zál.sdělovacích prostředků 1zprav.,..]

|13. zájmová činnost v kultuře (KSZ, Aula) 
|

| 
14. ostat.záleŽit.kultury (SPoZ.kult.a spol.akce, .I

|15. Sportovní zařízení v majetku obce tzŠ nvunie{

| 1 6. ost.tělovýchovná činnost (TJ,konání sport.akci)|

|1l . využití volného času dětí a mládeŽe 
l

|ta' aytove a nebytové hospodářství 
l

|19. Veřejné osvětlení l

|zo.,lzemní plánování l

|zl' Územní rozvoj-přísp.MK,Region Haná.SdruŽ.{

|22. Cinnost registrovaných církví - neinvest'přís{

|23. Komunální sluŽby a územní rozvo1j.nezařa|

|2a Sběr a svoz nebezpečných odpadu 
l

|zs. soer a SVoZ komunálních odpadŮ ' 
I

|zo. soer a svoz ostatních odpadů 
l

|27. VyuŽívání a zneškodňování kom. odpadů |
lza. vyuz.a zneškodňování ost.odp.- kompost.,. I

|zo. neee o vzhled obcí a veřejnou zeleň l

Iso. ostatní čin. související se sluŽbami pro ooyv.I

|31. osobní asist'.peč.sluŽba a podpora samost|
|32' ostatní sluŽby a čin. v oblasti sociální péče 

I

|ss' eozarní ochrana 
l

l3a. Zastupitelstvo obce 
I

35. Volba prezidenta republiky+do Parlamentu {

36' Činnost místní správy 
I

37. Sociálnífond obce l

38. obecné přumy a výdaje z financníctr opera{
39. Pojištění funkčně nespecifikované (majetek) 

|

40' ostatnífinanční operace - DPPo/obec, DPH 
I

41' Finanční vypořádání minulých let l

42' Středníodborné školy - SSŠs 
l

43. ostatní záleŽitosti sociálních věcí - půjč.pro{

558
402
60

140
11

2
868

65r

1

41,
3l

15(

771

38(

17-

132(
40(

269-,
'136t

11

42!

328C
5C

112C

17C

34C
112
64C
411
43

121
214

2140
106

6474
310

13
102
979

17
10
0

582
424
60
83
17
6

827
65

1

46
5t

151

77!

42(
19'.

132(
42(

322t
1 38í

1i
43(

0

0

2

9

328C
5C

112C

17C

34C
242

1492
411
48
57

319
2100

193
6587
310

13
142
792

17
10
88

34411 59,12
32691 TT oT
sgsl sr.52
B34l 1oo
i6el e5 2e
641 gs,zo

80841 e7 66
606l gs.s r
Ml az tt
22sl +g og
sol 1oo
148l e8,67
6s6l 84 68
414|' ga,as
181 I e4 331

13151 gg,oz 
I

3531 82,841
3o1Bl e3 48lpBTl os,ool

121 lool
43el lool
5l lool

zolsl 62,2s1
2sl sB 161

1010t 90 21t
I 181 og,ozi
255:| 7s,03l
1731 71,331

11481 76,e31
4111 1 001

4Bl ee 26lsrl lool
zsrl % z4l

18541 aa,zzl
161 1 83241

61ssl ge sal
zrcl| os,ozl
i ol Ts.64l
eel e6,e6l

6461 81,611
171 10011ol loolBBI lool

Výdaje celkem 45857 47284 400181 84,63



Text
Rozpočet 201 3
schválenÝ / uoravený

Skutečnost
zv t,7

o/
/o

IP:TTJMY I

l'l . Uan z prumu ro ze závislé činnosti l

|z. oan z příjmu FO ze samostat.výděl.činnosti 
I

Is. oan z přÍjmů Fo z kapitálových výnosů 
l

|a Daň z příjmů právnických osob 
l

|5. Daň z pří1mŮ právnických osob za obce 
l

|6 Daň z přidané hodnoty 
I

|7. Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 
l

lS. nrilmy z poskyt.sl.- likvid.kom.odp.-organiza{

| 
9. odměna za tří.odp',za sluŽby (EKo-KoM'TS-pa|

|10. Poplatek ze psů l

It t . roptat ek za užívání veřejného prostranství 
|

|12' odvod loterií a podobných her kromě VHP 
I

|13. odvod z výherních hracích přístrojů 
l

|14 Správní poplatky 
I

|15. Daň z nemovitostí 
l

|16. Splátky půjčených prostř.od obecně prosp'{

|17' Splátky půjčených prostředků od obyv l

I 
t s. t tei nvest. přij.trans f ery z všeobec' pokl. správ|

It 
o. trteinvestiční přij.transfery ze SR v rámci SDV 

I

|20. ostatní neinv.přij.transfery ze SRluR.průtok.{

|2'l. Neinvestiční přijaté transfery od obcí 
l

|22 Neinvest přij'transfery od krajů - hasiči 
l

|23. Příjmy z pronájmu pozemkŮ-zahrádky l

Iz+. ost.správa ve stav.a sl.+veřejný poř./su'xe{

Izs. oov a čišt'.odp'vod-př. z poskyt.sluŽeb 
l

|26. odv.a čišt'.odp.vod-př' z pronájmu majetku 
I

|zl zs a MŠ_odvody přísp.organizací+př ze slu{

|28. Cinnosti knihovnické - př. z poskytov.sluŽe{

|29' Zájmová činnost v kultuře - př z pronájmu 
I

|30. ostatní zál'kultury - příjmy'z akcí' prodej pu|

Isl. sportovní Zařízení v maj.obce-př'z pronájm{

Isz. aytove hospodářství - z poskyt sl.a pronájm|

Iss. tleoytové hospod. - z poskyt.sl. a pronájmuI
34. Veřejné osvětlení - přijaté pojistné náhrady 

I

35. Kom"sl.a Územ.rozvoj - z poskyt.sluŽeb 
l

36. Komun 'sl.a Úz'roz.- ostat.příjmy z vl.čin.1va|
37. Kom.sl .a Úz'roz. - z pronájmu pozemků 

l

38' Kom.sl .a Úz'roz. - z pronájmu nemov.a osta|
39' Příjmy z prod.drobn.maj.,přijaté náhrady'slij
40" Příjmy z prodeje pozemků 

l

41 . Péče o vzhled obcí a veř.zeleňlneinvest.dary {
42' ostatní správa v oblasti Životního prostř./Čl]
43. ostatní sluŽby v oblasti sociální péče 

l

44. obecné příjmy zfinančních operací - Úroky 
I
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Text
Rozpočet 201 3
schválenÝ / uoravenÝ

Skutečnost
2013

o/o

C. FINANCOVANI
1. Změna stavu krátkodob.prostř.na bank.úČtec
2. Uhrazené splátky dlouhodob' přij.půjč.prostř.
3. Charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru/přenet

7824
-1967

0

6491
-1967

o

-3192
-1967

126

-49,19
100

Financování celkem 5857 4524 -5033 -111,26

Rek pitul

Stav úvěrů k 31 .12.2013 v Kč
Na rekonstrukci COV (Sberbank CZ a.s.) 4 225 0A0,
Na přístupovou komunikací k sídlišti (Sberbank CZ a.s.) 5 499 99'1,00

ů,apltulace prijmÚ' VýdajÚ a flnancová ti k31 .12.2a13vKč
PŘíJMY RozpoČet schválený/upravený Skutečnost
Daňové přumy
Nedaňové přilmy
Kapitálové příjmy
Přiiaté transferv

32 371 500,00
4 794 900,00

4100,00
2 829 500,00

32 738 090,00
5 392 786,00

4 100,00
4 625 001 6s

34 912 186,27
5 510 299,57

4100,00
4 625 o0'1 65

Příjmy celkem po konsolidaci 40 000 000,00 42 759 977,65 45 051 587,49
VYDAJE
BěŽné výdaje
Kaoitálové výdaie

34 714 600,00
11 142400,00

36 240 285,65
11 043 692,00

32 579 090,86
7 439 235,04

Výdaie celkem po konsolidaci 45 857 000,00 47 283 977,65 40 018 325,90
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci -5 857 000,00 -4 524 000,00 5 033 261,59
Financování celkem po konsolidaci 5 857 000,00 4 524 000,00 -5 033 261,59

aření obce Lutín V roce 2013 v Kč
Náklady celkem 35 464 999,68

44751 42632
Hospodářský výsledek 9 286 426,64

Stavy na bankovních účtech k 3í. 1 2. 2013 v Kč
Béžný úcet (Sberbank CZ a.s.)
Depozitní účet (Sberbank CZ a.s')
Účet pro KAUCE (Sberbank CZ a's.)
Účet pro dotace (ČNB)

1 563 791,22
15 471350,17

40 442,1
120,06

váni finančnich transferÚ se státnim rozpočtem a ostatními roz vKč
účel poskytnuto čerpáno fin.vypořádáni UZ
ostatnÍ všeob'správa - Volba prezidenta republ
ostatnívŠeob'správa _ Volby do Parlamentu ČI
Aktivní politika zaměstnanosti - ÚP^/PP
Aktivní politika zaměstnanosti _ Úprupp
Průtoková dotace zŠ a tvtŠ po
Účelové neinvestiční dotace pro jednotku SDH

86 543,12
106 000,00
67 779,00

778 844,00
683 582,40
'101 730,00

86 543,12
73 724,58
67.779,00

778 844,00
683 582,40
101 730.00

0,00
32 275,42

0,00
0,00
0,00
0,00

98008
98071
13101
13234
33123
14004

Celkem 1 824 478,52 1 792 2A3,10 32 275,42



Poskvtnuté neinvestiční a investiční transferv k 31 .12.2a13 v Kčute nelnvestlcnl a lnvestlcnl transÍerv K J'| . 12. zU1ó v
Název organizace Rozpočet schv. Rozpočet upr. Skutečnost

S a K Třebčín
Sportovní klub Judo Lutín
Hospic na Svatém Kopečku
Český svaz Žen o.s.
Rodinné centrum Klásek
DUHA-Křišt'ál Lutín
zŠ a MŠ Lutín
Region HANÁ/volnočasová infrastruktura obcí
Region HANÁ
SdruŽení obcí Střední Moravy
Míkroregion Kosířsko
SdruŽení tajemníkŮ
Sociální sluŽby pro seniory olomouc
Centrum Dominika Kokory
Charita Olomouc
SSŠs Lutín
TJ Sigma Lutín + Novoročnívýstup
Hasici na sportovní akce a dětský den

10 000,00
2000,00

0,00
3000,00

20 000,00
20 000,00

127 000,00
94 833,91
96 330,00
I 633,00

318 900,00
1 500,00

28 000,00
14 400,40

0,00
10000,00

400 000,00
3 000,00

10 '120,00

2 000,00
5 000,00
3 000,00

20 000,00
25 000,00

6 710 283,00
94 833,91
96 330,00
9 633,00

318 900,00
1 500,00

28 000,00
14 400,00
5 000,00

10 000,00
402 000,00

I 000 00

10 120,00
2 000,00
5 000,00
1 999,00

20 000,00
25 000,00

6 710 283,00
94 833,9'1
96 330,00
I633,00

318 900,00
1 500,00

28 000,00
14 400,00
5 000,00

10 000,00
402 000,00

I 000,00
Celkem 9158 596,91 7 764 999,91 7 763 998,91

lnvestični výdaje a větši opravy V roce 2013
Název Rozpočet schv Rozpočet upr SkuteČnost

IKomunikace Třebčín nad nádraŽím

Icnoonix Třebčín nad nádražím
IChodník U Kapličky Lutín

IRekonstrukce ul' K sídlišti

IRekonstrukce výtlač.a přiváděcího potnubí Blati

IRekonstrukce kanalizace (stará část)

Ioploceni 
průčelí"MS

I 

Energet. audit MS+družina, PD energet. úspor
Kompostárna+svoz biologického odpadu
StanoviŠtě pro K (za Rybníčkem)
PD Vo ul'Zahrádky
Územní plán

Vykoupení pozemku od MEZ Mohelnice
opravy místních komunikací Tř.+Lt'
opravy chodníků Tř'+Lt.
oprava kaple sv.Floriána Tř"

opr.kaple Lt.+renovace sochy P'Marie vyučujíc
obnova prvků dětského hřiště v Tř.
VětŠí opravy na DPS
opravy na čp.80 +rozvodů a baterií na čp. 111
oprava střechy na čp. 13 Tř'
oprava Vo zTř. na Slat.+Přel.Vo za nádraŽím
opr. Vo v Lt.1za Antonev.)+přel.při výst.chodníku
oprava fasády a obvodového pláště oÚ

2 827 000,00
379 000,00

2 960 000,00
2 528 000,00

800 000,00
0,00

538 000,00
0,00

1 12 000,00
60 000,00
15000,00

12 000,00
14 000,00
74 000,001

500 000,001
I

120 000,001

234 000,001
200 0oo ool
+za ooo ool
zo ooo,ool

o ool
zoz ooo ool,l
50 000,001
45 000,001

3 147 349,00
379 000,00

2 767 000,00
2 3s2 251,0A

833 560,00
75 500,00

538 000,00
321 000,00
242 000,00
60 000,00
15 000,00
12 '100,00

14 0oo,o0
169 541 ,00
903 360,00
120 000,001

234 0oO 00l
zoo ooo,ool
650 OOO OOI

zs ooo.ool'l
33 000,001

248 0o0 ool'l
80 00o,ool

1 35 000,00 |

147 348,23
379 000,00
933 517,00
30 250,00

833 560,00
75 442,29

537 386,41
127 760,0A
172 624,00
21 545,26

7 900,00
12 100,00
13 880,00

169 245,62
890 965,69
1 19 676,00
62 441 00

187 453,00]
647 071,901
74 7g8,OOl
32 845,451

247 791,961
79 534 511

134 316,OOl

Celkem 12 174 000,00 13 604 661,00 9 938 448,32



Foskytnuté neinvestiční a investični pÚjčky obč. sdruŽenim a obyvat' k 31.12.2013 v
Název orqanizace Rozpočet schv Rozpočet upr. Skutečnost(zůstatek)

Rodinné centrum Klásek
Region HANÁ (pro RC Klásek)
TJ
Tomášková Eva

277 249,04
114 000,00
900 000,00

0.00

277 249,00
'114 000,00
900 000,00
87 835 00

277 249,00
114 000,00
588 612,00
87 835,00

Celkem 900 000,00 987 835,00 676 447,00

Kč

Hospodaření příspěvkové organizace obce Lutín V roce 2013 v Kč

Základni škola a Mateřská škola Lutín, příspěvková organizace, Skolní B0, Lutín

Hlavní Činnost Hospodářská činnost
Náklady celkem
Výnosv celkem

26 454 968,05
26 519 930,23

833 276,38
864 434,89

Hospodářský výsledek 64 962,18 3í í58'51

Stav FKSP přísp'organizace k 31 . 12.2013 v Kč
Stav rezervního fondu Po k 31 . 12' 2013 v Kč
Stav investičního fondu Po (z vedl.čin') k 31 ' 12' 2013 v Kč

137 763,58
433 934,35
178 307 00

rj,i

PodrobnějŠí údaje o plnění rozpočtu a ostatní výkazyjsou k nahlédnutí na oÚ Lutín.

V Lutíně dne 10. 2.2014lJ. Pazderová

Projednáno na zasedání Rady obce dne: 19. 2. 2014
Schváleno na zasedání Zastupitelstva obce dne: .2014
VyvěŠeno dne: 5' 3' 2014
Sejmuto dne: . 3.2014
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Krajský úřad olomouckého kraje
Kancelář

Jeremenkova 40a,
ředitele
779 11 Olomouc

S pZn.' rÚoxt zal 91 l20 1 3 lKŘ-Kl7 1 31

Č'j': xuor 8a29l2014

Pověření k přezkoumání hrspodaření ve smys|u $ 5
vydal ředitel Krajského Úřadu olomouckého kraje Bc.

Zástupci obce' Antonín Bábek - starosta
Jaroslava Pazderová - Účetní

Počet stejnopisů. 2
Počet stran: 7
Přílohy: 0

zákona o přezkoum ávání hospodaření
lng. Libor Kolář.

Zpráva

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lutín za rok2013,

lČ oo299189

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla zpracována na základě Zápisu z dílčího
přezkoumání hospodaření provedeného dne 10.'12.2013 - 12.12.2013 a na základě
výsledku díIčího přezkoumání hospodaření uskutečněného dne 4.3.2014 - 5.3.2014 .

Přezkoumání hospodaření proběhlo na základě Žádosti a v souladu se zákonem
č. 42ot2oo4 Sb', o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon).

MÍsto provedení přezkoumání: obecní úřad Lutín

Přezkoumané období'. 1. 1. 2013 - 31. 12' 2013

Přezkoumání hospodaření vykonali:

_ kontrolor pověřený řízením přezkoumání: lng' Marie Bud'ová
- kontrolor: lng. lveta Bejdáková

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje ivýsledky konečného
díIčího přezkoumání.

ZAVER

Při přezkoumání hospodaření obce Lutín zarok2013
. nebyly zjištěny clryby a nedostatky (S 10 odst' 3 písm. a) zákona)'
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'ii Předmětpřezkoumáníhospodaření:
it'

',,' Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v $ 2 odst. 1 a 2 zákona.

,,i V souladu s $ 6 odst. 3 písm. b) zákona je přezkoumání hospodaření prováděno výběrovým
,. Způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu:' přezkoumání. 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 č.42012004 Sb':
- plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněŽních operací, týkajících se rozpočtových

prostředků'
- finanční operace, týkající se 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 zahraniÓí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,

- vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům 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 územnícelek,
- zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,
- stav pohledávek azávazkŮ a nakládánís nimi,
- ručení zazávazky fyzických a právnických osob,
- zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- úóetnictvívedenéúzemnímcelkem.

Předmět přezkoumání hospodaření byl ověřen z hlediska:
- dodrŽování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, ze1ména předpisy

o finančním hospodaření Územních celků, o hospodaření s jejich majetkem,
o Účetnictví a o odměňování,

- souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
- dodrŽení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek

jejich pouŽití,
- věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích"

:

A. Přezkoumané písemnosti

Při přezkoumání hospodaření obce Lutín zarok2013 by|y přezkoumány následující
písemnosti:

- Bankovní výpis: k účtu vedenému u SBERBANK cZ, a. s., za období 1ol2013 vč.
vydaných a přijatých faktur uhrazených v tomto období

- Bankovní výpis: k Účtu vedenému u SBERBANK CZ, a. s., za období 1212013 vč.
vydaných a přijatých faktur uhrazených v tomto období

- Dokumentace k veřejným zakázkám: Veřejná zakázka na stavební práce: ''Lutín _
výstavba chodníku u|' U Kapličky''

_ Hlavní kniha. sestavená k 31. 12. 2a13
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lnventurní soupis majetku a závazkŮ' Plán inventur na rok 2013 vcetně jmenování
inventarizačních komisí, Prezenční listina Účastníků proškolení k provádění
inventarizace 2013 ze dne 12' 12. 2013, lnventarizační zpráva za rok 2013 ze dne
28. 1' 2014, lnventurní soupisy a inventarizační poloŽky

Kniha došlých faktur: za období 1 - 1112013

Mzdová agenda: zajištěna externě

Návrh rozpočtu: na rok2013 vyvěšen na úřední desce od 5. 3. 2013 do 20. 3' 2013, ve
stejném termínu vyvěšen v elektronické podobě způsobem umoŽňujícím dálkový
přístup

odměňování členŮ zastupitelstva'. za období 1 - 1al2013

PeněŽní fondy obce (FRB, sociální, apod.) - pravidla tvorby a pouŽití. Vnitřní předpis
Sociálnífond obce Lutín (zásady tvorby a pouŽití) ze dne 24' 10.2011

Pokladnídoklad: za období 1212013

Pokladnídoklad: za období 1012013

Pokladní kniha (deník). za období 1212013

Pokladní kniha (deník)''za období 1012013

Pravidla rozpočtového provizoria' obce Lutín na rok 2013 schválená zastupitelstvem
obce dne 13.12.2012

Pravidla rozpočtového provizoria: obce Lutín na rok 2014 schválená zastupitelstvem
obce dne 12.12.2013

Příloha rozvahy'' sestavená k 31. 12. 2013

Příloha rozvahy' sestavená k30' 11.2013

Rozpočtová opatření. ze dne 17.4.2013, ze dne 15. 5. 2013, ze dne 5' 6"2013, ze dne
25.6.2013, ze dne 1.7.2013, ze dne 7.8.2013, ze dne 28. 8.2013, ze dne
25. 9. 2013, ze dne 16. 10, 2013, ze dne 23. 10. 2013, ze dne 6. 11. 2013, ze dne
27 . 11. 2013 (schválená radou obce)

Rozpočtová opatření: ze dne 23. 12' 2013 schválené radou obce

Rozpočtový výhled: sestaven na roky 2014 - 2018

Rozvaha: sestavená k 30. 1 1.2013

Rozvaha' sestavená k 31. 12' 2013 -

Schválený rozpočet: obce Lutín na rok 2013 schválen zastupitelstvem obce dne
20.3.2013

Smlouvy a další materiály k poskytnutým ÚČelovým dotacím: Smlouva o poskytnutí
příspěvku Sigmundově střední škole strojírenské Lutín ze dne 27 ' 3. 2013, Vyúčtování
poskytnutého příspěvku ze dne 15. 5' 2013

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím: Smlouva o poskytnutí
příspěvku Sociálním sluŽbám pro seniory olomouc, příspěvková organizace, ze dne
5. 6. 2013, Vyúčtování poskytnutého finančního příspěvku pro rok 2013 ze dne
5.11 2013

Smlouvy a další materiály k přt'1atým účelovým dotacím: Finanční vypořádání dotací
a návratných finančních výpomocí poskytnutých ze státního rozpo-čtu za rok 2013 na
úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb prezidenta České republiky (ÚZ
98 008) ze dne 17. 1.2014 - nevyčerpaná část dotace ve výši 19 456,88 Kč byla
vrácena na účet olomouckého kraje dne 21' 8.2013



Smlouvy a další materíály k přijatým účelovým dotacím: FinančnÍ vypořádání dotací
a návratných finančních výpomocí poskytnutých ze státního rozpočtu za rok 2013 na

Úhradu výdajů na odbornou přípravu v celkové výši 2730 Kč pro JSDH na rok 2013
(Úz 14 004) ze dne 10' 12' 2013

Smlouvy a dalŠí materiály k přijatým Účelovým dotacím: Rozpočtové opatření KÚoK-
oEze dne 17' rc.2013 na účelovou neinvestiční dotaci ve výši 106 000 Kč na úhradu
výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR, vyhláŠených na 25. a 26. ťíjna 2013, Finanční vypořádání dotací a návratných
finančních výpomocí poskytnutých ze státního rozpočtu za rok 2013 na úhradu-výdajů
vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu CR (UZ

98 o71) ze dne 17' 1' 2014 - nevyčerpaná část dotace ve výši 32 275 Kč byla vrácena
na účet olomouckého kraje dne 3' 2.2014

Smlouvy a další materiály k přijatým Účelovým dotacím: RozpoČtové opatření KÚoK-
OE ze dne 3. 6' 2013 na Účelovou neinvestiční dotaci v celkové výši 2 73o Kč pro

JSDH na rok 2013 na odbornou přípravu (Úz 14 004)

Smlouvy a další materiály k přijatým Účelovým dotacím: Rozpočtové opatření KÚoK -
oEze dne 10. 1.2013 na Účelovou neinvestiční dotaci ve výšiJ06 000 Kč na úhradu
výdajŮ vzniklých v souvislosti s konáním vo'lby prezidenta CR (UZ 98 008)' předběŽné

vyúčtování výdajů na volbu prezidenta CR ze dne 20. 3. 2013, vratka ve výŠi

19 456,88 Kč byla odeslána na účet olomouckého kraje dne 21' 8. 2013

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím: Rozpočtové opatření KÚoK_
oE ze dne 2' 12' 2013 na účelovou neinvestiční dotaci v celkové výši 99 000 Kč pro

JSDH na rok 2013 na zabezpeÓení akceschopnosti úz lq 004), Finanční vypořádání
dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých ze státního rozpočtu za rok
2013na úhradu výdajů na odbornou přípravu (Uz140o4)ze dne 10. 12'2013

Smlouvy nájemní: Smlouva o nájmu nebytových prostorů ze dne 10.9.2013 (obec
pronajímatel)

Sm|ouvy o převodu majetku (koupě, prodej, Směna, převod). Kupní smlouva o převodu
vlastnického práva k nemovitostem ze dne 1B' 7. 2013 (obec kupující)

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod): Kupní smlouva na prodej

pozemku ze dne 6.2.2013 (obec prodávající)

Smlouvy o přijetí úvěru: Úvěrová smlouva - investiční Úvěr uzavřená s Volksbank CZ,
a's. dne 22' 8' 2006 na cástečné financování přístupové komunikace k sídlišti ve výŠi

10 000 000'- Kč

Smlouvy o přijetí úvěru: Úvěrová smlouva - investiČní úvěr uzavřená s Volksbank CZ,
a.s. dne 31' 7 . 2006 na částečné financování rekonstrukce čistírny odpadních vod ve
výŠi 13 ooo ooo,- Kč, Dodatek č. 1 k Úvěrové smlouvě - investičnímu úvěru ze dne
15 7.2411

Smlouvy o půjčce: Smlouva o bezúročné půjčce Tělovýchovné jednotě Sigma Lutín ze
dne 3. 6. 2013, Dohoda o splátkovém kalendáři uzavřená mezi obcí Lutín
a Tělovýchovnou jednotou Sigma Lutín dne 13' 11' 2013

Smlouvy o půjčce: Smlouva o bezúročné půjčce Tělovýchovné jednotě Sigma Lutín ze
dne 22. 10.2013

Smlouvy o půjčce' Smlouva o bezúročné půjčce Rodinnému centru Klásek o. s. Lutín
ze dne 18.7.2013

Smlouvy o věcných břemenech: Smlouva o zřízení věcného břemene č' 6728011l2O13
ze dne 29.5.2013 (obec povinná)
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- Smlouvy o výpůjčce: Smlouva o výpůjcce uzavřená s EKo-KoM, a' s. dne27.5.2013
(obec vypůjčitel)

- Účetní závěrka'. zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 20. 3' 2013 schválilo účetní

závěrku obce Lutín zarok2012

- Účetní závěrka zřízených příspěvkových organizací: rada obce na svém zasedání dne
28'2.2013 schvá|ila účetní závěrkuzarok2012Základní školy a Mateřské školy Lutín,

příspěvkové organizace

- Vnitřní předpis a směrnice: Směrnice Ó' 112013 k aplikaci reálné hodnoty u majetku

určeného k prodeji ze dne 1.7 ' 2013

- Vnitřní předpis a směrnice: Směrnice č. 1na12 pro odepisovánídlouhodobého majetku

ze dne 15.2.2012, Směrnice č. 1l2o11 o inventarizaci majetku a závazků dle vyhlášky
č. 27012010 Sb' ze dne 'l6. 11. 2011

- Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu: sestavený k 30. 1 1.2013

- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu: sestavený k 31. 12.2013

- Výkazzisku a ztráty. sestavený k 31. 12' 2013

- Výkaz zisku a ztráty ' sestavený k 30. 1 1- 2013

- Výsledky kontrol zřízených organizací: Protokoly o výsledku veřejnosprávní kontroly
přovedené u Základní Školy a Mateřské školy Lutín, příspěvkové organizace ze dne

18.6.2013 a 22 7.2013

- Zápis z jednání finančního výboru: ze dne 24. 9.2013

- Zápis z jednání kontrolního výboru. ze dne 28. 11. 2013

- Zápis z kontroly nahrazu1ící interní audit'' Zápis z kontroly provedené na základě
zákona č.32ol2oo1 Sb., o finanční kontrole ze dne 25. 10' 2013 (kontrolovaný subjekt
obec)

- Zápisy z jednání rady včetně usnesení: ze dne 12. 12' 2013, ze dne 18. 12' 2013, ze
dne 23. 12.2O1a 

.,

- Zápisy z jednání rady včetně usnesení: ze dne 9. 1.2013, ze dne 30. 1' 2013, ze dne
28. 2. 2A13, ze dne 4. 3. 2013, ze dne ',13. 3. 2A13, ze dne 3. 4. 2013, ze dne
17.4.2013, ze dne 24.4.2013, ze dne 2.5.2013, ze dne 15. 5. 2013, ze dne
5. 6.2013, ze dne 17. 6.2Ai3, ze dne 25. 6.2013, ze dne 1.7.2013, ze dne' .18. 7.2013, ze dne 7. 8.2013, ze dne 28. 8.2013, ze dne 18. 9. 2013, ze dne
25. g. 2013, ze dne 16. 10. 2013, ze dne 23. 10. 2013, ze dne 6. 1 1. 2013, ze dne
27. 11. 2013

- Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení: ze dne 12. 12.2a13

- Zápisy z 1ednání zastupitelstva včetně usnesení: ze dne 20' 3' 2013, ze dne 2. 5' 2013,
ze dne 10.7.2013, ze dne 18.9.2013

- 7ávěrečný účet: zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 2. 5. 2013 schválilo
závěrečný účet obce LutÍn včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodařenÍ za rok

2012bezvýhrad. Před projednáním byl závěrečný účet po dobu stanovenou zákonem
vhodným způsobem zveřejněn _ na úřední desce obce i v elektronické podobě

umoŽňující dálkový přístup byl vyvěšen dne 16. 4.2013 a'sejmut dne 2' 5' 2013

V kontrolovaném období, dle informací poskytnutých zástupci obce, obec Lutín;

- neuzavřela smlouvu o sdruŽení a neuskutečnila finanční operace týkající se
sdruŽených prostředků,
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,,! - neuzavreb smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru,
! - nehospodařila s prostředky poskytnutýmiz Národního fondu a s da|šími prostředky ze

''i' zahraňičí poskytnutými na základě mezinárodních Smluv,
- neuzavřela směnnou a darovací smlouvu, smlouvu o výpŮjcce týkající se nemovitého

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

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

- nezastavila movitý a nemovitý majetek,
- nekoupila, ani neprodala cenné papíry, obligace, neuskutečn|la majetkové vklady,
- uskutečnila pouze veřejné zakázky malého rozsahu ($ 12 odst. 3 zákona č. 13712006

sb ),- neměla podnikatelskou činnost'

B. Výsledek přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření obce Lutín za rok 2013
. nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předcházející rok
Při přezkoumání hospodaření obce Lutín zarok2012 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při dílčím přezkoumání

Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Lutín nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D. Upozornění na případná rizika ($ 10 odst. 4 písm. a) zákona}:

Na případn á rizika neupozorňujeme.

E. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podíl
zastaveného maietku na celkovém maietku územního celku k 31.12.2013 (s 10
odst. 4 písm. b) zákona}

a) podíl pohledávek na rozpočtu Územního celku 3,41 o/o

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 7 3g a/a

c) podílzastaveného majetku na celkovém majetku Územního celku o,oo %

Lutín, 5. 3" 2014
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,t r-Za Krajský úřad olomouckého kraje

lng. Marie Bud'ová

kontrolor pověřený řízením přezkoumánÍ

lng. lveta Bejdáková

podpis kontroIora pověřeného řízením přezkoumání

,/--L,r
-' /t'.... ;-/... ...

kontrolor podpis kontrolola

Poučení

Tato zpráva o Výsledku přezkoumání hospodaření je Současně i návrhem zprávy o Výsledku
přezkoumání hospodaření, přičemŽ konečným zněním se stává okamŽikem marného

uplynutí lhŮty stanovené V $ 6 odst. 3 písm. l) zákona' k podání písemného stanoviska
kbňtrotorovi pověřenému řízením přezkoumání. Tato zpráva o výsledku přezkoumání

hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílcího přezkoumání'

Územní celek mŮŽe do 30 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. 3 písm. l) zákona'

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

s uvedením jména kontrolora pověřeného řízením přezkoumání.

Já, níŽe podepsaný starosta obce Lutín prohlašuji, Že nemám k tomuto návrhu zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 připomínek a nebudu podáVat
písemné stanovisko podle $ 6 odst' 3 písm. l) zákona.

Stejnopis zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lutín obdrŽel a s jeho obsahem
byl seznámen starosta obce dne 5.3.2014 :

Antonín Bábek

Rozdělovník: !'::li , . ,.r:,' '.',]' ',li .l:: j

1 stejnopis pro obec Lutín

1 stejnopis pro Krajský úřad olomouckého kraje, oddělení kontroly


