Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Postřelmov
konaného dne 20. 3. 2017 v 17.00 hod.
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Postřelmově.
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Z celkového počtu 15 členů zastupitelstva obce je přítomno 11 členů.
V průběhu jednání zastupitelstva obce se dostavil Mgr. Miroslav Šimák a od č. usnesení 1 h) je počet
přítomných členů zastupitelstva 12.
Zasedání zastupitelstva obce je schopno se usnášet.
Návrhová komise ve složení: Josef Doubrava, Ing. Petr Vepřek, Vratislav Rak,
předkládá zasedání zastupitelstva obce tento návrh na usnesení:

1. Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e:
a) Roční účetní závěrku obce Postřelmov za účetní období roku 2016 zahrnující Výkaz Rozvahu, Výkaz
zisků a ztrát, Přílohu k roční účetní závěrce, Závěrečnou inventarizační zprávu, Zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření obce.
pro: 11

proti: 0

zdrž: 0

schváleno

b) Závěrečný účet obce Postřelmov za rok 2016 zahrnující Výkaz FIN 2-12 - plnění rozpočtu a Zprávu o
výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 s výhradou, z důvodu výsledku přezkoumání
hospodaření obce, při kterém byly zjištěny nedostatky dle § 10 odst. 3 písm. c) bodu 2. a bodu 4.
zákona č.420/2001 (O přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných
svazků obcí).
pro: 11

proti: 0

zdrž: 0

schváleno

c) Opatření přijatá k nápravě chyb a nedostatků ze „Zprávy o výsledku hospodaření obce Postřelmov za
rok 2016“. Zjištěné chyby a nedostatky spočívaly (§ 10 odst. 3. písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.) v c2)
nesprávném účetnictví a c4) v překročení působnosti, porušení povinnosti. Přijatá nápravná opatření
včetně vyvozených důsledků vůči odpovědným osobám jsou nedílnou součástí tohoto usnesení.
pro: 11

proti: 0

zdrž: 0

schváleno

d) Roční účetní závěrku příspěvkových organizací Základní školy a Mateřské školy Postřelmov za
účetní období roku 2016 zahrnující rozvahu, výkaz zisků a ztrát a přílohu k roční účetní závěrce.
pro: 11

proti: 0

zdrž: 0

schváleno

e) Rozdělení hospodářského výsledku Mateřské školy Postřelmov, příspěvkové organizace Nová 404,
789 69 Postřelmov za kalendářní rok 2016 takto:
 do fondu odměn ve výši 80 % HV tj.:
23 579,-- Kč
 do rezervního fondu ve výši 20 % HV tj.: 5 895,53 Kč
pro: 11

proti: 0

zdrž: 0

schváleno

f) Rozdělení hospodářského výsledku Základní školy Postřelmov, okres Šumperk příspěvkové
organizace Školní 290 789 69 Postřelmov za kalendářní rok 2016:
 do fondu odměn ve výši 80 % HV tj.:
25 733,-- Kč
 do rezervního fondu ve výši 20 % HV tj.: 6 433,86 Kč
pro: 11

proti: 0

zdrž: 0

schváleno

g) Prodej pozemku parc. č. 603/2 – zahrada o výměře 103m² v k.ú. Postřelmov R.E., č.p.145,
Postřelmov za cenu 100-Kč/m². Veškeré náklady spojené s prodejem pozemku tj. vklad do katastru
nemovitostí bude hradit kupující. Daň z nabytí nemovité věci hradí kupující. Záměr prodeje byl
zveřejněn na úřední desce od 6.1.2017 do 24.1.2017.
pro: 11

proti: 0

zdrž: 0

schváleno

Na jednání zastupitelstva obce se dostavil Mgr. Miroslav Šimák. Od č. usnesení 1. h) je přítomno
12 členů zastupitelstva obce.
h) Plán obnovy a rozvoje obce Postřelmov“ na období 2017 – 2022.
pro: 11

proti: 0

zdrž: 1

schváleno

ch) Zásady tvorby a použití finančních prostředků „Fondu obnovy vodovodů a kanalizací obce
Postřelmov“.
pro: 12

proti: 0

zdrž: 0

schváleno

i) Rozpočtové opatření č. 1 obce Postřelmov na rok 2017 ve znění, jak je uvedeno v příloze originálu
tohoto usnesení.
Údaje v tabulce jsou v tis. Kč. Rozpočet se schvaluje se schodkem ve výši 11 320 tis Kč, který bude
kryt financováním ve výši 11 320 tis Kč.
Schválený rozpočet
Rozpočtové opatření č. 1
Rozpočet po změnách
pro: 12

Příjmy
57059
479
57538

Výdaje
67674
1184
68858

proti: 0

Rozdíl
-10615
-705
-11320
zdrž: 0

Financování
10615
705
11320
schváleno

j) Zrušit usnesení zastupitelstva obce ze dne 19.9.2016 - bod 2. b) - předložení výsledků činnosti
právníka v oblasti pohledávek za období 2013 – 2016..
pro: 12

proti: 0

zdrž: 0

schváleno

2. Zastupitelstvo obce u k l á d á radě obce:
a) Vypovědět smlouvu na „Víceúčelový areál pro trénink IZS a pro sportovní aktivity mládeže“.
pro: 6

proti: 3

zdrž: 3

neschváleno

pro hlasovali: Jana Flejgrová, Jana Sedláčková, Ing. M. Sedláček, Marek Holzmann, Ing. Petr Vepřek,
Mgr. Miroslav Šimák,
proti:
Jaroslav Nimrichtr, Ing. Jiří Pumprla, Hana Kukulová
zdrž:
Vratislav Rak, Lenka Vláčelová, Josef Doubrava
3. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
a) Kontrolu usnesení ze zasedání zastupitelstva obce.
b) Zprávu starosty o činnosti rady obce od 21.12.2016 do 20.3.2017.
c) Rozpočtové opatření č.7 za rok 2016.
d) Zprávu o provedené inventuře majetku obce k 31.12.2016.
e) Plnění rozpočtu obce za 2016.
f) Zprávu o činnosti finančního výboru.
pro: 12

proti: 0

zdrž: 0
2

schváleno

Závěr:
Usnesení bylo schváleno ve všech bodech mimo bod 2. a).
Všechny návrhy jsou nedílnou součástí usnesení.
Toto usnesení je nedílnou součástí zápisu o průběhu jednání zastupitelstva obce.
……………………..
Ing. Jiří Pumprla v.r
místostarosta

Příloha k bodu usnesení:1. b)

…………………………..
Jaroslav Nimrichtr v.r.
starosta

OBEC POSTŘELMOV
KOMENSKÉHO 193, 789 69 POSTŘELMOV, IČ: 00303232

Závěrečný účet obce za rok 2016
Legislativní rámec:
zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Postřelmov návrh na
závěrečný účet obce za rok 2016.
1. Plnění příjmů a výdajů za kalendářní rok 2016 (Výkaz Fin 2 – 12)
Příjmy

skutečnost

Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace
Příjmy celkem

37 415 539,37
19 551 963,48
17 300,00
1 922 761,55
58 907 564,40

rozpočet schválený

rozpočet upravený

35 162 000,00
19 402 000,00
0,00
979 000,00
55 543 000,00

35 162 000,00
18 926 333,00
17 300,00
1 922 761,55
55 746 414,55

Výdaje

skutečnost

rozpočet schválený

rozpočet upravený

Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem

41 365 215,74
10 554 061,15
51 919 276,89

44 793 000,00
16 394 000,00
61 187 000,00

48 212 196,25
10 751 000,00
58 963 196,25

Příloha: Výkaz FIN 2-12 k 31.12.2016– Plnění rozpočtu obce v plném členění podle rozpočtové skladby.
2. Hospodaření s majetkem (rozvaha + zápis z inventarizace)
Výsledek inventarizace:
skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data
provedení prvotních inventur. Rozdílová inventura byla provedena u majetkových účtů za měsíce listopad a
prosinec. Fyzickou a dokladovou inventurou nebyl zjištěn obsah jiných účtů aktiv a pasiv, než které jsou
v rekapitulaci uvedeny. Inventarizační rozdíl nebyl jištěn.
Výkaz Rozvaha, výkaz Zisků a ztráty a Příloha účetní závěrky jsou dostupné dálkovým přístupem na
www.postrelmov.cz v sekci „Obec a samospráva → Ekonomika obce“ K nahlédnutí jsou na Obecním úřadu v
úřední dny v kanceláři ekonoma obce. Výkazy a příloha obsahují údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok
včetně popisu významných vlivů na změny stavů.
Příloha: Inventarizační zpráva za rok 2016, Rozvaha ÚSC k 31.12.2016.
3. Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, státním fondům a rozpočtům krajů a dotace
poskytnuté
ÚZ
13234
13234
13013
13013
90877
15835
98193

účel poskytnuté dotace
aktivní politika zaměstnanosti
aktivní politika zaměstnanosti /ESF
aktivní politika zaměstnanosti
aktivní politika zaměstnanosti /ESF
realizace úspor KD
realizace úspor KD
volby do senátu a zast.krajů

poskytnuté
12 870,00
72 929,00
109 022,60
509 719,40
17 973,00
305 546,55
50 000,00

čerpání
12 870,00
72 929,00
109 022,60
509 719,40
17 973,00
305 546,55
36 807,00

4. Hospodaření příspěvkových organizací:
Mateřská škola –
Výnosy celkem:
- z toho příspěvek obce
Náklady celkem:
Hospodářský výsledek

6 220 444,00
1 200 000,00
6 190 969,47
29 474,53

Základní škola –
Výnosy celkem:
- z toho příspěvek obce
Náklady celkem:
Hospodářský výsledek

14 995 388,82
2 050 000,00
14 963 221,96
32 166,86

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací:
Přebytek hospodářského výsledku příspěvkových organizací bude rozdělen následovně:
80% HV bude převedeno do fondu odměn, 20 % HV bude převedeno do rezervního fondu. Rezervní fond bude
použit na další rozvoj ZŠ a MŠ.
Základní škola:

80 % převod do fondu odměn, tj.:

20 % převod do rezervního fondu, tj. :

25 733,-- Kč
6 433,86 Kč

Mateřská škola:

80 % převod do fondu odměn, tj.:

20 % převod do rezervního fondu, tj. :

23 579,-- Kč
5 895,53 Kč

Příloha: Výkazy PO – Rozvaha vč. Přílohy, Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2016
5. Tvorba a použití peněžních fondů
Fond

PS

příjmy

čerpání

zůstatek

Sociální fond

4 596,01

214 994,14

197 496

22 094,15

Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem a statutem sociálního fondu ze dne 28.12.2010.

6. Přehled poskytnutých příspěvků a dotací v roce 2016
poskytnuté – komu

účel

výše Kč

Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko
MAS Horní Pomoraví Hanušovice
Svaz měst a obcí Praha
Sdružení místních samospráv ČR , Zlín
Občanské sdružení Vincentinum
TJ Postřelmov
Hospic Sv. Kopečku Olomouc
Sjednocená org. nevidomých Špk
Společnost Podané ruce o.p.s. Brno
Charita Zábřeh
Linka bezpečí
Kanoe klub Postřelmov
Armáda spásy v České republice, z.s.
Kruh přátel Šump.dětského sboru, z.s.

členský příspěvek
15 460,00
členský příspěvek
32 122,00
členský příspěvek
7 819,60
členský příspěvek
5 122,00
podpora činnosti spolku
3 000,00
podpora činnosti spolku
500 000,00
podpora činnosti spolku
3 000,00
podpora činnosti spolku
2.000,00
prov.nákl.- terénní program Šumpersko 10.000,00
podpora činnosti
70 000,00
podpora činnosti
2 000,00
podpora činnosti
2 000,00
provozní náklady
5 000,00
podpora činnosti
4 000,00

7. Cizí prostředky – přehled čerpání a splátek úvěrů a půjček / v tis. Kč/
Úvěr
Hypoteční úvěr / čp. 520/
Tělovična ZŠ
OÚ- staveb. úpravy
Celkem

PS 2016
3 401
5 992
7 424
16 818

Splátky
662
5 992
7 424
14 079

KS 2016
2 739
0
0
2 739

8. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016
Přezkoumání provedeno na základě žádosti obce a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání ÚSC a
DSO pracovníky odboru kontroly Krajského úřadu Olomouckého kraje.
Závěr: Při přezkoumání hospodaření obce Postřelmov za rok 2016 byly zjištěny nedostatky spočívající (§ 10
odst. 3 písm. c) zákona č.420/2004 Sb.):
c2) v nesprávném účetnictví
-Územní celek neúčtoval o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, do období, s nímž tyto skutečnosti věcně
a časově souvisí.
c4) v překročení působnosti, porušení povinnosti
- Nebyla podána písemná informace přezkoumávajícímu orgánu o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků
uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření do 15 dnů od projednání závěrečného účtu.
Příloha: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016.
S celým obsahem závěrečného účtu je možné se seznámit v kanceláři Obecního úřadu Postřelmov ve dnech:
PO
ÚT
ST
ČT
PÁ
Vyvěšeno:
Sejmuto:

8.00 – 17.00
8.00 – 15.00
8.00 – 17.00
8.00 – 15.00
8.00 – 11.00
3.3.2017
21.3.2017

Závěrečný účet obce za rok 2016, včetně tabulkových částí je dostupný dálkovým přístupem na www.postrelmov.cz v sekci
„Obec a samospráva → Ekonomika obce“ K nahlédnutí v listinné podobě je na Obecním úřadu v úřední dny v kanceláři
ekonoma obce.
Schváleno zastupitelstvem obce dne: 20.3.2017

Jaroslav Nimrichtr v .r.
starosta obce

Příloha k bodu usnesení:1. c)

OBEC POSTŘELMOV
KOMENSKÉHO 193, 789 69 POSTŘELMOV, IČ: 00303232

Opatření
k nápravě nedostatků ze zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Postřelmov za rok
2016 provedeného dle zákona č. 420/2004 Sb. kontrolním oddělením KÚ Olomouc
Při přezkoumání hospodaření obce Postřelmov za rok 2016 byly zjištěny nedostatky spočívající (§ 10
odst. 3 písm. c) zákona č.420/2004 Sb.):
c2) v nesprávném účetnictví
-Územní celek neúčtoval o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, do období, s nímž tyto
skutečnosti věcně a časově souvisí.
Výdajovým pokladním dokladem č. 16-701-02598 ze dne 28.12.2016 byla z pokladny odvedena finanční
hotovost ve výši 248 047 Kč jako převod pokladního zůstatku na bankovní účet obce. Fyzicky proběhl
vklad hotovosti na účet u České spořitelny, a.s. až dne 30.12.2016 (bankovní výpis č.309 ze dne
30.12.2016). Hotovost nebyla přijata na bankovní účet bezprostředně po výdeji z pokladny.
Nápravné opatření spočívá v dodržování ustanovení § 3 odst.1 zákona č.563/1991 Sb. o účetnictví ve
znění pozdějších předpisů, kde je stanoveno, že účetní jednotky účtují podvojnými zápisy o
skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví do období, s nímž tyto skutečnosti časově a věcně
souvisí.
A dále nápravné opatření spočívá v dodržování vnitřní směrnice č.05/2016 vedení pokladny, kde je
stanoven způsob odvodu finanční hotovosti z pokladny na běžný účet vedený u banky.
Termín: 28.2.2017
Odpovědnému pracovníkovi bude předána výtka za Porušení pracovní kázně dle par. 301 zákona
č.262/2006 Zákoníku práce.
c4) v překročení působnosti, porušení povinnosti
- Nebyla podána písemná informace přezkoumávajícímu orgánu o přijetí opatření k nápravě chyb a
nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření do 15 dnů od projednání
závěrečného účtu.
Zastupitelstvem obce byl 21.3.2016 projednán a schválen závěrečný účet obce za rok 2015, včetně
Zprávy o přezkoumání hospodaření obce za rok 2015, včetně Opatření k nápravě nedostatků zjištěných
kontrolou. Písemná informace o přijetí opatření k nápravě nedostatků z přezkoumání hospodaření obce
Postřelmov za rok 2015 byla kontrolnímu orgánu zaslána dne 3.6.2016, čímž došlo k porušení zákonem
stanovené lhůty 15 dnů po schválení závěrečného účtu.
Jedná se o zpětně neodstranitelný nedostatek. Nápravné opatření spočívá v důsledném dodržování
§ 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření ÚSC a dobrovolných svazků
obcí, ve znění pozdějších předpisů, kde je stanoveno, že územní celek je povinen přijmout opatření k
nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření zpracované
přezkoumávajícím orgánem a podat o tom písemnou informaci příslušnému orgánu, a to nejpozději
do 15 dnů od projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.
Termín: 28.2.2017
Odpovědnému pracovníkovi bude k úhradě předepsána škoda, která obci vznikla.
V Postřelmově dne 28.2.2017
Vypracovala: Daniela Sonntágová
Jaroslav Nimrichtr v.r.
starosta

