Obec Třebeň
Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2013

Daňové příjmy- třída 1

Schválený

Upravený

Rozpočet

rozpočet

4 630 000

údaje jsou v Kč
Skutečnost

4 877 380

6 366 919,38

Nedaňové příjmy – třída 2

846 535

1 321 005,73

1 424 144,53

Kapitálové příjmy – třída 3

202 800

202 800

202 800

Přijaté transfery - výkon st.správy

78 700

78 700

78 700

Přijaté transfery – Úřad práce

91 924

188 132

188 132

Přijaté transfery – územní plán obce

150 000

150 000

Přijaté transfery – chodník ke hřišti

200 000

200 000

Přijaté transfery – volby do PS, prezidenta

26 200

35 255,30

Převod z běžného účtu na účet ČNB

35 255,30
500

Příjmy celkem

5 876 159 7 053 273,03 8 645951,21

Běžné výdaje- třída 5

4 965 000

6 188 935,03

5 134 854,48

Kapitálové výdaje – třída 6

1 745 000

2 231 500

1 737 657,99

Výdaje celkem

6 710 000 8 420 435,03 6 872 512,47

Financování ze zůstatku minulého roku
Zůstatek na účtě ČNB k 31.12.2013
Zůstatek na běžném účtě k 31.12.2013
z toho účet cizích prostředků

833 841

1 367 162

1 773 938,74-

85 519,59
6 454 256,11
91 602,-

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů v plném členění podle rozpočtové
skladby jsou obsaženy v příloze (výkaz Fin 2-12) a jsou k nahlédnutí na
obecním úřadě a na www. stránkách obce v povinných informacích.
Překročení a nenaplnění příjmů a výdajů dle položek a paragrafů jsou rozepsány
a odůvodněny v komentáři k plnění rozpočtu - k nahlédnutí na obecním úřadě.
Plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2013 bylo projednáno na jednání
zastupitelstva obce dne 10. 3. 2014

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním
rozpočtům veřejné úrovně
transfery na veřejně prospěšné práce z Úřadu práce
Příjem ve výši 188 132 Kč, mzdové náklady činily celkem 179 057 Kč – dotace je vyšší než
výdej z důvodu zaslání dotace za r.11/2012 až v roce 2013.

příspěvek Karlovarský kraj - chodník ke hřišti – od zastávky ke křižovatce
směr Nový Drahov
příspěvek ve výši 200 000 Kč
celkové náklady v r. 2013 – 802 096,39 Kč

příspěvek Karlovarský kraj – Územní plán obce
příspěvek ve výši 150 000 Kč
celkové náklady v r. 2013 268 620 Kč

transfery – volby Prezidenta ČR
transfer ve výši 18 294,40
celkové náklady 18 294,40

transfery – volby do PS ČR
transfer ve výši 16 960,90
celkové náklady 16 960,90

Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí
Mateřská škola Třebeň
poskytnutý příspěvek na provoz v r. 2013: 150 000 Kč
zůstatek z hospodaření za r. 2012 ve výši 48 086 Kč - ponechán rozhodnutím ZO ze dne
4.3.2013 usnesením č. 8 Mateřské škole do rezervním fondu.

Poskytnuté příspěvky:
Příspěvek MŠ Třebeň na provoz ve výši 150 000 Kč
Příspěvek Knihovně Cheb na nákup knih ve výši 5 000 Kč
Příspěvek Českému svazu včelařů – 1 000 Kč

Poskytnuté dary:
Dar Záchranné službě Karlovy Vary na zakoupení přístroje LUCAS – 5 000 Kč

Stav účelových fondů /v Kč/
Fond obnovy – stav k 31.12.2013
v roce 2013 byly poskytnuty půjčky ve výši
bylo splaceno na půjčkách
nesplacené půjčky
zůstatek fin. prostředků na účtě FO

634 767,364 984,1 182 663,653 110,99

Účet cizích prostředků
Na účtě cizích prostředků jsou finanční prostředky, které byly obci převedeny jako
opatrovníkovi. V roce 2013 byl z účtu uhrazen pobyt nesvéprávného ve výši 4 173 Kč
Zůstatek účtu cizích prostředků k 31.12.2013 91 602 Kč

Pohledávky obce na běžném účtě k 31. 12. 2013
pohledávky na účtě 311- odběratelé: 76 666 Kč
pohledávky na účtě 315 – poplatky TKO, psi : 41 050 Kč
pohledávky na účtě 462 – půjčky: 5 400 Kč z běžného účtu a 1 182 663 Kč z účtu Fondu
obnovy

Závazky obce k 31.12.2013
závazky na účtě 321 dodavatelé – faktury došlé v lednu 2014 s plněním v roce 2013 - 66 991,72
závazky na účtě 331 – zaměstnanci- mzdy za 12/2013 vyplacené v 1 / 2014 - 59 750,závazky na účtě 336 – zdrav.a soc. pojištění z mezd za období 12/2013 hrazené v 1/2014 - 32 719 Kč
závazky na účtě 342 – daň ze mzdy za období 12/2013 hrazené v 1/2014 - 8 102 Kč

Majetek obce
Dlouhodobý nehmotný majetek: 684 001 Kč
Dlouhodobý hmotný majetek:
111 716 269,72
Dlouhodobý finanční majetek (akcie CHEVAK): 1 627 000
Krátkodobý finanční majetek (běžný účet, účet FO,cizí prostředky, ceniny): 7 213 836,69

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013, kterou provedl
Krajský úřad karlovarského kraje, byla se závěrem: nebyly zjištěny chyby a
nedostatky.
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za r. 2013 je
přílohou k závěrečnému účtu.
Antonín Kalina
starosta obce

Vyvěšeno na úřední desce: 23.4. 2014
Sejmuto z úřední desky:

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE
ODBOR KONTROLY
______________________________________________________________________
Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary – Dvory, Česká republika

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Třebeň
IČ: 00572705

za rok 2013
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
-

30.9.2013
17.3.2014

na základě písemné žádosti obce v souladu s ustanovením § 42 odst. 1 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Předmět
přezkoumání je určen zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen „zákon č. 420/2004 Sb.“)
Místo uskutečněného přezkoumání:

Obecní úřad Třebeň
Třebeň 31
351 34 Skalná

Přezkoumání bylo provedeno na základě oprávnění vyplývajícího z pověření k přezkoumání
ve smyslu § 5 zákona č. 420/2004 Sb., vydaného ředitelem Krajského úřadu Karlovarského
kraje pod č.j.: 381/KN/13 a č.j.: 10/KN/14 dne 6.6.2013 a 9.1.2014.
Zástupci územního celku:
-

Antonín Kalina - starosta obce

-

Margita Trkovská - účetní obce

Přezkoumání vykonali:
-

kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
Mojmír Kalvoda

-

kontrolor:
Dagmar Boušová, DiS

Předmětem přezkoumání byly údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb.
V souladu s § 6 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. je přezkoumání hospodaření
prováděno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle
předmětu a obsahu přezkoumání.
Předmět dílčího přezkoumání byl ověřován dle § 3 zákona č. 420/2004 z hlediska:
a) dodržování povinností uložených zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů a dalšími právními předpisy upravujícími finanční
hospodaření ÚSC,
b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich
použití,
d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

A. Přezkoumané písemnosti
I. Při přezkoumání hospodaření obce Třebeň byly přezkoumány následující písemnosti:
Druh písemnosti
Návrh rozpočtu
Pravidla rozpočtového
provizoria
Rozpočtová opatření

Rozpočtový výhled
Schválený rozpočet

Stanovení závazných
ukazatelů zřízeným
organizacím

Závěrečný účet

Popis písemnosti
Návrh rozpočtu obce Třebeň pro rok 2013 byl zveřejněn
na úřední desce obecního úřadu i způsobem umožňujícím
dálkový přístup v době od 3.1.2013 do 21.1.2013.
Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2013 schválena
zastupitelstvem obce dne 17.12.2013 usnesením č. 2.
Za kontrolované období bylo provedeno 6 rozpočtových
opatření. Rozpočtové opatření č. 1/2013 schválené
zastupitelstvem obce dne 4.3.2013 a č. 2/2013 schválené dne
17.6.2013v celkovém navýšení příjmů o 657.340,- Kč a výdajů
o 942.580,- Kč, navýšení schodku bude kryto z prostředků
přebytku hospodaření minulých let (položka 8115).
Rozpočtovými změnami č.3/2013 až 6/2013 obec provedla
úpravu rozpočtů, která zamezila schodkovému hospodaření
obce příjmy skutečné především v daňové výtěžnosti předčily
výrazně příjmy rozpočtované (více výkaz FIN 2 - 12M).
Rozpočtový výhled na období od roku 2014 do roku 2016
schválen zastupitelstvem obce dne 14.10.2013, obsahuje
souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích.
Rozpočet obce Třebeň pro 2013 byl zastupitelstvem obce
schválen dne 21.1.2013 usnesením pod bodem 2. Schodkový
rozpočet ve výši příjmů 5.876.159,- Kč a výdajů
ve výši 6.710.000,- Kč. Schodek ve výši 833.841 Kč bude
vyrovnán z peněžních prostředků získaných z přebytku
hospodaření předchozích let.Rozpočet je zpracován v třídění
podle rozpočtové skladby, závaznými ukazateli rozpočtu bylo
schváleno paragrafové znění.
Finanční vztah zřízené příspěvkové organizaci z rozpočtu obce
byl stanoven dne 21.1.2013 při schválení rozpočtu formou
neinvestičního příspěvku na činnost ve výši 150.000,- Kč.
Závazné ukazatele nebyly stanoveny.
Výsledek hospodaření Mateřské školy Třebeň byl schválen
zastupitelstvem obce 4.3.2013 a přebytek hospodaření ve výši
48.086,- Kč odsouhlasil převést na rezervní fond příspěvkové
organizace.
Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2012 včetně zprávy
o
výsledku
přezkoumání
hospodaření
projednán

Bankovní výpis

Faktura
Hlavní kniha
Inventurní soupis majetku a
závazků

Kniha došlých faktur

Kniha odeslaných faktur
Odměňování členů
zastupitelstva

zastupitelstvem obce dne 13.5.2013. Závěrečný účet byl
schválen zastupitelstvem obce usnesením pod bodem č.2 - bez
výhrad. Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední desce
obecního úřadu a způsobem umožňující dálkový přístup
v termínu od 22.4.2013 do 13.5.2013.
Dne 13.5.2013 usnesením pod bodem č. 3 byla schválena
zastupitelstvem obce účetní závěrka obce Třebeň za účetní
období roku 2012, sestavená ke dni 31.12.2012 a usnesením
pod. bodem č. 4. účetní závěrka za rok 2012 sestavená
k 31.12.2012 zřízené příspěvkové organizace Mateřské školy
v Třebeni.
Zůstatek finančních prostředků syntetického účtu 231 Základní běžný účet a 245 - Jiné běžné účty k 30.6.2013
v objemu 5.762.269,94 Kč odpovídá stavu prostředků dle
výpisů bankovních ústavů vedených u Komerční a České
národní banky. K 31.12.2013 byl stav na účtu 231 - Základní
běžný účet zůstatek ve výši 6.448.173,70 Kč a na účtu 245 Účet cizích prostředků ve výši 91.602,- Kč a odpovídá
bankovním výpisům za Českou národní banku a Komerční
banku, a.s. k témuž datu.
Ke kontrole byly předloženy došlé faktury za měsíc květen a
měsíc červen 2013 od čísla 76 do čísla 112 a za měsíc prosinec
2013 od čísla 208 do čísla 237..
Předložena hlavní kniha zpracovaná za období od 1.1.2013
do 31.12.2013.
Na zasedání zastupitelstva dne 16.12.2013 byl schválen plán
inventur provedených k 31.12.2013 a jmenována hlavní
inventarizační komise a to tříčlenná a dvě dílčí inventarizační
komise. Fyzická od 6.1.2014 do 15.1.2014 a dokladová
od 31.12.2013 do 31.1.2014. Členové komise byli proškoleni
a inventarizace se řídí Směrnicí o inventarizaci, která byla
vydána 24.11.2013. Inventarizační zpráva byla vyhotovena dne
10.2.2014. Kontrola inventurních soupisů k rozvahovým účtům
018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek, 019 - Ostatní
dlouhodobý nehmotný majetek, 021 - Stavby, 022 - Samostatné
movité věci a soubory movitých věcí, 031 - Pozemky,
231 - Základní běžný účet územních samosprávných celků,
236 - účet fondu obnovy, 311 - Odběratelé, 321 - Dodavatelé,
331 - Zaměstnanci, 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy,
315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti, 331 - Zaměstnanci,
342 - Jiné přímé daně, 462 - Poskytnuté návratné finanční
výpomoci.
Byl zjištěn inventurní rozdíl na účtu 263 - Ceniny ve výši
50,- Kč, který vznikl chybnou úhradou za stravenky, bylo
uhrazeno 25,- Kč navíc a byl odečten příspěvek na stravné
ve výši 50% tj. v částce 25,- Kč. Chyba byla opravena v měsíci
lednu 2014.
V kontrolovaném období roku 2013 bylo do knihy došlých
faktur zapsáno celkem 237 dodavatelských faktur. Do konce
období bylo 12 faktur neuhrazených v celkové hodnotě
66.991,72 Kč a souhlasí se stavem na rozvahovém účtu 321 Dodavatelé.
Za kontrolované období nebyly vystaveny žádné odběratelské
faktury.
Odměny neuvolněným členům zastupitelstva města dle
nařízení vlády číslo 37/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

schváleny zastupitelstvem obce na ustavujícím zastupitelstvu
obce dne 15.11.2010 usnesením bod č.15.
Pokladní doklad
Za kontrolované období bylo v pokladní knize vystaveno
celkem 358 příjmových a 166 výdajových pokladních dokladů.
Výběrovým způsobem byly zkontrolovány příjmové
a výdajové pokladní doklady za květen a červen 2013
a to příjmové pokladní doklady od čísla 135 do čísla 203,
výdajové pokladní doklady od čísla 56 do čísla 81 a za měsíc
prosinec příjmové pokladní doklady od čísla 333 do čísla 358
a výdajové pokladní doklady od čísla 151 do čísla 166.
Pokladní kniha (deník)
Kontrolou byla prověřena pokladní kniha za období
do 30.6.2013, návaznosti konečných a počátečních zůstatků
mezi měsíci. Zůstatek finančních prostředků v pokladní knize
k 30.6.2013 ve výši 19. 969,- Kč souhlasí se stavem
na rozvahovém účtu 261 – Pokladna a položkou
5182 – Poskytované zálohy vlastní pokladně ve výkazu
Fin 2-12M. Denní pokladní limit ve výši 20.000,- Kč,
stanovený směrnicí o oběhu dokladů č. 1/2004 účinnou
od 1.1.2004, nebyl v uvedeném období překročen.
K 31.12.2013 vykazoval rozvahový účet 261 - Pokladna
nulový stav.
Rozvaha
Ke kontrole byl předložen výkaz Rozvahy obce Třebeň
sestavený k 30.6.2013.
Účetní doklad
Výběrovým způsobem byly prověřeny účetní doklady za měsíc
květen 2013 od č. dokladu 1382 do č. dokladu 1399 a za měsíc
červen 2013 od č. dokladu 1414 do č. 1419 a od č. dokladu
1454 do č. dokladu 1472 a za měsíc prosinec 2013 od čísla
1844 do čísla 1916 v návaznosti na bankovní výpisy. Účetní
doklady vztahující se k fakturám, platbám za nájemné
poplatky, daně, mzdy a odvody.
Účtový rozvrh
Účetní jednotka má zpracovaný platný Účtový rozvrh obce
Třebeň pro rok 2013.
Výkaz pro hodnocení plnění Kontrolou výkazu Fin 2 - 12 M k 30.6.2013, který se týká
rozpočtu
čerpání rozpočtu, bylo zjištěno, že v příjmové části byly
vytvořeny příjmy po konsolidaci ve výši 4.372.334,21 Kč
(tj. plnění k rozpočtu schválenému na 74,4 %) a ve výdajové
části bylo čerpání výdajů po konsolidaci ve výši
2.975.062,03 Kč (tj. plnění k rozpočtu schválenému
na 44,3 %). Výsledkem rozpočtového hospodaření obce
za I. pololetí roku 2013 byl přebytek ve výši 1.396.772,18 Kč.
Kontrolou výkazu Fin 2 - 12 M, který se týká čerpání rozpočtu,
k 31.12.2013 bylo zjištěno, že v příjmové části byly vytvořeny
příjmy po konsolidaci ve výši 8.618.515,48 Kč (tj. plnění
k rozpočtu schválenému na 122,7 %) a ve výdajové části bylo
čerpání výdajů po konsolidaci ve výši 6.775.571,74 Kč
(tj. plnění k rozpočtu schválenému na 82,1 %). Výsledkem
rozpočtového hospodaření obce za účetní rok 2013 byl
přebytek ve výši 1.842.943,74 Kč.
Výkaz zisku a ztráty
Výkaz zisku a ztráty účetní jednotky k 30.6.2013, výsledek
hospodaření běžného účetního období vykazuje zisk v objemu
2.097.617,24 Kč,
souhlasí na SÚ 493 - Výsledek hospodaření běžného účetního
období vykázaný ve výkaze rozvahy k uvedenému dni.
K 31.12.2013 vykázal výkaz zisku a ztráty zisk v objemu
2.341.140,29 Kč a souhlasí na účet rozvahy 493 - Výsledek
hospodaření běžného účetního období k sestavené témuž datu.

Výkaz zisku a ztráty
zřízených příspěvkových
organizací

Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace "Mateřská škola
v Třebeni" k 30.6.2013, výsledkem hospodaření běžného
účetního je zisk ve výši 101.411,32 Kč, souhlasil s údajem
vykázaným na účtu 493 - Výsledek hospodaření běžného
účetního období v rozvaze k témuž datu. K 31.12.2013
údaj vykázaný na účtu 493 - Výsledek hospodaření běžného
účetního období v rozvaze k témuž datu vykazuje zisk ve výši
69,17 Kč.
Dohody o provedení práce
Za kontrolované období obec Třebeň uzavřela celkem 7 dohod
o provedení práce. Jednalo se např. o zabezpečení prací
na úseku úklidu veřejného prostranství, zabezpečení
presidentských a parlamentních voleb a údržbu techniky
v majetku obce.
Smlouvy a další materiály k Za kontrolované období uzavřela obec smlouvy na 2 investiční
přijatým účelovým dotacím účelové dotace z rozpočtu Karlovarského kraje a to poskytnuté
na základě smlouvy číslo 1045/2013-00 uzavřená dne
22.5.2013 ve výši 200.000,- Kč, určená na realizaci projektu
"Vybudování chodníku I. etapa pro přístup k hřišti v obci
Třebeň", s předpokládanou hodnotou skutečně vynaložených
nákladů ve výši 826.800,- Kč. Vyúčtování dotace předloženo
poskytovateli dne 15.11.2013, skutečné náklady činily
700.257,38 Kč.
Smlouva č. 1242/2013 uzavřená dne 17.6.2013 určené
k realizaci projektu "Územní plán Třebeň a zabezpečení
vypracování návrhu Územního plánu v roce 2013" ve výši
150.000,- Kč, souhrn předpokládaných nákladů ve výši
268.620,- Kč. Obě dotace jsou k vyúčtování v prosinci roku
2013. Vyúčtování dotace bylo provedeno dne 21.11.2013,
skutečné náklady činily 268.620,-- Kč.
Smlouvy nájemní
V kontrolovaném období obec uzavřela nájemní smlouvy:
- na pronájem pozemkové parcely uzavřená dne 30.8.2013
mezi obcí a fyzickou osobou na pozemkovou parcelu č. 37/2
o výměře 474 m2 v k.ú. Horní Ves na dobu neurčitou za cenu
474,- Kč za rok. Pronájem byl schválen zastupitelstvem obce
dne 12.8.2013 a záměr pronájmu byl zveřejněn na úřední desce
v termínu od 17.7.2013 do 12.8.2013;
- na pronájem nebytového prostoru uzavřená dne 20.9.2013
mezi obcí a právnickou osobou na nájem dvou místností
v 1.patře v budově Obecního úřadu v Třebeni na dobu
neurčitou za cenu 11.625,-.Kč na rok (měsíční platba 968,75
Kč). Pronájem byl schválen zastupitelstvem obce dne 9.9.2013,
záměr pronájmu byl zveřejněn na úřední desce v termínu
od 14.8.2013 do 9.9.2013.
Smlouvy o převodu majetku Obec v kontrolovaném období neuzavřela žádnou kupní ani
(koupě, prodej, směna,
prodejní smlouvy, ale byla uzavřena smlouva směnná. Obec
převod)
směnila pozemek parcelní číslo 43/161 v k.ú. Třebeň o výměře
147 m2 za pozemek od fyzické osoby parcelní číslo 34/2 v k.ú.
Třebeň o výměře 157 m2 a to ez další finanční úplaty. Smlouva
byla uzavřena dne 2.7.2013 a byla schválena zastupitelstvem
obce dne 10.9.2012, záměr směny byl zveřejněn na úřední
desce od 8.8.2012 do 10.9.2012.
Smlouvy ostatní
Na základě usnesení zastupitelstva obce dne 11.11.2013
a pověření starosty podpisem smlouvy uzavřela obec Třebeň
dne 6.12.2013 Smlouvu o užívání pozemku pro provedení
a umístění stavby číslo ZS/2117/CH/2013 s Krajskou správou
a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace.

Dokumentace k veřejným
zakázkám

Vnitřní předpis a směrnice
Výsledky kontrol zřízených
organizací
Zápisy z jednání
zastupitelstva včetně
usnesení

Peněžní fondy obce (FRB,
sociální, apod.) – pravidla
tvorby a použití

Činnost finančního a
kontrolního výboru

Výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
na zhotovení díla "Vybudován chodníku I.etapa pro přístup
k hřišti, obec Třebeň". Výzva k podání nabídek a zadávací
podmínky
zveřejněny
zadavatelem
dne
23.5.2013.
Do výběrového řízení na zhotovení zakázky se přihlásily
4 dodavatelské subjekty, otevírání obálek bylo provedeno dne
21.6.2013, protokol o hodnocení nabídek ze dne 21.6.2013.
Rozhodujícím kritériem pro výběr dodavatele byla cena.
Smlouva o dílo uzavřena dne 19.7.2013 s vítězem soutěže
Swietelsky stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby
Západ, se sídlem Železničářská 1234/79, 31200 Plzeň.
V kontrolovaném období roku 2013 obec přijala 24.11.2013
novou směrnici týkající se inventarizace a plánu inventarizace
provedené k 31.12.2013.
Protokol čj. 1/2013 ze dne 18.10.2013 o výsledku
veřejnosprávní kontroly provedené v Mateřské škole Třebeň předmětem kontroly byl příspěvek města na činnost
a hospodaření v roce 2013. Bez zjištěných chyb.
Za kontrolované období se zastupitelstvo obce sešlo ve dnech
21.1.2013, 4.3.2013, 8.4.2013, 13.5.2013 a 17.6.2013.
Na svých zasedáních se mimo jiného zastupitelstvo obce
zabývalo kontrolou plnění přijatých usnesení, pohybem
majetku, rozpočtem, závěrečným účtem, rozpočtovými
změnami, uzavíráním smluv a přidělováním účelových dotací.
17.6.2013 schváleny závěrečné účty hospodaření za rok 2012
dobrovolných svazků obcí Kamenné vrchy a Mikroregion
Chebsko. Dále se zastupitelstvo obce sešlo ve dnech 12.8.2013,
9.9.2013, 14.10.2013, 11.11.2013 a 16.12.2013, na kterých
mimo jiné schválilo poskytnutí půjček občanů finančních
prostředků z fondu obnovy, rozpočtové změny, pronájmy
majetku obce, návrh rozpočtu na rok 2014 a rozpočtové
provizorium na rok 2014.
Obec Třebeň má zřízen "Fond obnovy" se kterým
je hospodařeno dle "Statutu a pravidel tvorby používání
a čerpání" platné od roku 2005. Celková výše fondu
k 30.6.2013 činila 1.814.551,53 Kč, je tvořen peněžními
prostředky na zvláštním bankovním účtu vedeném v účetnictví
na účtu 236 - Běžné účty fondů ve výši 1.033.007,36 Kč
a zůstatku půjček vedených na účtu 462 - Poskytnuté návratné
výpomoci ve výši 788.805,- Kč. V kontrolovaném období byla
poskytnuta 1 půjčka ve výši 100.000,- Kč, schválená
zastupitelstvem obce dne 4.3.2013 usnesením č. 9. Stav
k 31.12.2013 na účtu k fondu obnovy je ve výši 1.188.063,Kč. 12.8.2013 zastupitelstvo obce schválilo půjčku obyvatelům
obce z fondu obnovy ve výši celkem 600.000,- Kč
(6 x 100.000,- Kč) a 9.9.2013 zastupitelstvo obce schválilo
půjčku ve výši 50.000,- Kč. Účet je tříděn analyticky a eviduje
i starší nedoplatky již po lhůtě splatnosti za poskytnuté půjčky.
Činnost finančního výboru doložena zápisem z kontroly
provedené dne 14.6.2013., 8.8.2013 a 14.12.2013.
Finanční výbor je tříčlenný.
Činnost kontrolního výboru doložena zápisy z kontrol
provedených dne 20.6.2013, 30.6.2013 a 17.12.2013.
Kontrolní výbor je tříčlenný.

II. Zástupce obce Třebeň prohlašuje, že v kontrolovaném období územní celek:
 neprovozoval podnikatelskou činnost,
 neuzavřel smlouvu o sdružených prostředcích,
 nehospodařil a nenakládal s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími
prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
 nenakládal a nehospodařil s majetkem státu,
 nezadal a neuskutečnil veřejné zakázky malého rozsahu (§ 12 odst. 3 zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů),
 neručil za závazky fyzických a právnických osob,
 neuzavřel zástavní smlouvu týkající se movitých a nemovitých věcí ve prospěch
třetích osob,
 neuzavřel smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o poskytnutí
dotace, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupení
k závazku,
 nekoupil a ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady.

B. Zjištění z konečného přezkoumání hospodaření
Při přezkoumání hospodaření obce Třebeň za rok 2013:
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předcházející rok
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
b) při prvním dílčím přezkoumání za rok 2013
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D. Závěr
I. Při přezkoumání hospodaření obce Třebeň za rok 2013:

nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona
č. 420/2004 Sb.).
II. Rizika dovozená na základě zjištěných chyb a nedostatků (§ 10 odst. 4 písm. a)
zákona č. 420/2004 Sb.)
Při přezkoumání hospodaření územního celku za daný rok se neuvádí žádná rizika.

III. Upozornění před možným vznikem chyb
Při přezkoumání hospodaření územního celku za daný rok se neuvádí žádná upozornění.
IV. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podíl zastaveného
majetku na celkovém majetku územního celku k 31.12. 2013 (§ 10 odst. 4 písm. b)
zákona č. 420/2004 Sb.)
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku

15,18 %

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku

3,01 %

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

0 %

Třebeň dne 17.3.2014
Za Krajský úřad Karlovarského kraje

………………………...………………........
Mojmír Kalvoda
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

………………………..……………………..
Ing. Emílie Motejzíková
kontrolor

Územní celek prohlašuje, že podle § 6 odst. 2 písm. e) zákona č. 420/2004 Sb., poskytnul
pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a okolnostech vztahujících se k němu.
Územní celek bere na vědomí, že provedené přezkoumání hospodaření ho nezbavuje
odpovědnosti za správnost vykázaných výsledků.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího
přezkoumání.
S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Třebeň o počtu 9 stran byl
seznámen a jeho stejnopis obdržel

……………………………………………………….
Antonín Kalina, starosta obce

Dne:

