
Závěreéný účet obce za rok 2014
( § 17 zákona é.25012000 Sb., o rozpoětovrých pravidlech územních rozpoětů, ve znění
pozdějších předpisů )

UlOale o plnění rozpoětu příjmů, výdajů a o dalších finaněních operacích v plném členění podle
rozpoětovéskladby jsou obsaženyv příloze é.l a2 a jsou k nahlédnutí na r]řadu městyse u účetní
úřadu ( výkaz FlN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů ).

2. Zůstatek prostředků na bankovních účtech kk31.12.2D14

základni běžnÝ účet celkem 2810 476,02Kč
sociální fond 109 344,59 Kč

2 9í9 820.61 KěBěžné úětv celkem

3.Hospodaření příspěvkových organizací zřizených obcí ( údaie jsou v Kč) za rok2014

Výsledek hospodaření

celkem
rezervní fond

k31.12.2014
Mateřská škola 33 188.67 Kč 20794,54
základní škola 131 794.16 Kě 33 533,62 Kč
skolníiídelna 0,00 Kč 78 565.56

RoČní ÚČetní závěrky zřizovaných příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných
výkazů jsou založeny na rlřadu městyse v účtárně.

4. VyúČtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpoětům veřejné
úrovně

NeinvestiČní dotace do rozpočtu městyse za rok 2014 činily celkem g 48g 141,12Ké
Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku je zpracován v tabulce, Dotace byly
řádně vytiČtovány,nevyčerpané finanční prostředky z dotace na volby do Evropského parlamentu

í. Udaje o ptnění píimú a výdajů za rok 2014 ( údaie isou v tis.Kč
Schválený

rozDočet

Rozpoč,tová

ooatbní
Upravený

rozDočet

plnění k datu

3,1.,12.2014

o/o plnéni k uprav.

rozooč,tu
Iřídaí_Daňovéoříimv 13 995,0 1 067,0 15 062.c í4 909.0 98.98
ířlda2 - Nedaňové oříimv 3 447, 517.o 3 964,c 3 419.0 86.26
ířída 3 - kaoitálové oříimv 2435. 0,0 2 $5.a ,l841,0 75.62
Třída4 -Pfiiatédotace 1 710. 3 180.0 4 890.0 6 695.0 136.93příimv celkem 21587,0 4 763.0 26 350.| 26 864.0 íOí.95
Třída5-Běžnévýdaie 22456 c 2 596.c 25 052.0 23 037,0 91.96
Třída 6 - Kaoitálové vÝdaie 745,Q 2167,c .2912.0 2632,c 90.37
vÝdaie celkem 23201,0 4763-0 27 964.0 25 668.0 9í.79
Saldo: Příimv -VÝdaie _í 6í4.0 0.0 _í 6í4.0 í í96,0 74.1o
Iřída 8 - Financování 1 614.0 0,0 1614.0 -1 19€ 0 74,10
změna stavu na bank.rjóech 3 109. 0,0 189,0 2920, 93,92
Pfijaté úvěry 0,0 0.0 0.0 0,0
splátky úvěrů -1 386,0 0.0 -1 386 c -1 385,0 99.94
Financování celkem í 6í4.0 0.0 í 6í4.0 1 í96.0 74.10



a volby do zastupitelsfua ve výši 7 331,- kč byly vráceny do státního rozpoětu dne
09,02.2o15.

Přehled dotací poskytnutých ze státního rozpoětu

Přehled dotací přidělených od státních fondů

Přehled dotací poskytnutých Pardubickým krajem v roce 20í4

5.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok2O14
Přezkoumání hospodaření vykonaly :

- Zdeňka Škarková - kontrolor pověřený řízením přezkoumání
- Bc,Zdeňka Fassnerová - kontrblor

Při přezkoumání hospodaření městyse Dolní Čermná za rok 2O1 4

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumánl
k závěreěnému účtu.

hospodaření obce za rok 2O'l4 je přílohou

V DolníČermné dne 13.05.2015
Vypracovala: Lenka Kubíěková
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URAD MĚsTYsE DoLNí ČenuruÁ

Zveřejněno:, /? pr a/r
§ejmuto:

Podpis:

úz Položka Rozpočet čerpání rozdíl
lolby Evropský parlament 98348 4111 36 000,00 32183.00 3 817.00
lolbv do zastupitelstva 98187 4111 40 000,00 36 486.00 3 514,00
iřad práce vpp ,l3í01 4116 151 000,00 151 000.0 0.00
iřad práce VPP 13234 4116 991 574.00 99,1 574.0 0,00
Ministerstvo život. prostředí 15319 4116 1047 926,25 1047 926.25 ooo
Ministerstvo kultury 34002 4116 86 000,00 86 000.0 0.00
:ELKEM

2 352 500.25 2345169.25 7 33í.00

uz Položka Rozpočet Čerpání rozdíl
SFZP - Revitalizace zeleně 90001 4113 74 851.87 74 851.87 0

cELKEM 74851,87 74851.87 0

Uz Položka Rozpočet čerpáni rozdíl
]rooram obnow venkova 4122 100 000.0 100 000.0 0
sbor dobrovol.hasičů 14004 4122 12 502.0a 12502,00 0
3bordobrovol, hasičů 4122 35 000.00 35 000.00 0
<analizace 4222 ,t 400 000 1 400 000.00 0
3ELKEM 0

1547 502.0 1547 5o2.o 0



PARDuBlctď KRAJ
KrajskY úřad
íinančníodbor

zPRÁvn
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2Oí,4

městyse Dolní Čermná
Ě 00278734

přg;koumóni se uskutečailo ve dnec§:
12. listopadu 2014 jako Dílčí přezkoumání
23. února 2015 jako Konečné přezkoumání

Přezkormání hospodaření za rok vc smyslu ustarroveai § 42, § 53 (týká se DSO) zikona
č. 128/2000 §b., o obcích (obecní ňízeŇ), ve aění pozdější,ch předpl§ťl, a v sou]adu se
zákonem Č.42a/ZO04 §b., opřez&orrmávarú hospodafuní uzemnich samosprávných celků
adobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a bylo zah{jcnó dojisem dne
30.9.2014 Krajského úřadu Pardubického krajc

Přezkoumané období od 1.t.2014 do 31.r2.2aH
1. DlIči přezkounání bylo vykon*no na úřadu městyse 12.11.20ld.
2. Konečné přezkoumání bylo vykonáno na úřadu městyse dne 23.2.201§

Přezkoumání vykonaly:

- konbolor pověfuný řízením přezkoumáni: Zdeňka Škarkovó
- kontoloři:

- Bc. ZdeňkaFassnerová

Pcvěřeníkpřezkoumáníve smyslu § 5 č. 42ana84 §b. a § a a §6zákona č.255nalpl
§b. rydal Krajslcý úřad Pardubického kraje dw2l.?.2014.

Přezkoumání bylo vykoníno výběrovým způsobtm.

}ři přcukoumání byti přitomni: petr §elekal - starostr městyse

Ing. Ienka Kubičková - úč€tni městyse
JIIDr. Hana Vágnerová - referentka pro
koordinaci činností uřadu

'Xorrpr§éhon*rřeňí2§§3a 11 h|.*í{§r,a:+lx§p§3§,u4,fi2m8, c]{ndĚ!!"§4@lBídubi:§&!d..ž



Předmět přezkourná$l
předmětem pře,,ffi 

:*:?j:Tl*i;i§ffi §1l,ffii:ťíi§"ti,TT§ff Tj;[2oodst"t

Poslední kontroli_ r§ot 
.(npu. -:*r*_Jffi ffir3i vrácení wt^a^rryrtfrffi*#fr'##§:ffi ffi 1H*HŮŤ jiif"-"rť;,*ffi;;,ov}sledku

A,r, Chyby 
" 
o"do*t"tfriffié 

v průběhu dilčích přezkoun ání za 2s14nebyly zjištěny chyby a n*dostatlry.
A.II. 0statní ciyby a nedostaílqy
Pff přezkouminí}rospodařeď nebyly zjištěny c&yby a nedostatlcy.B ílr.l^_.r

pniWct pr"apisa o-Gffiř
- přezkoumán: Ano ]

Xť'neř§éhon*né*j í§, §3? í':Pa6u§,", 
'"' 

+420.66.@6 535, u4 6§2 88, pren.raleu@padee§ig



7.

k dalším osobám

- přezkoumán: Ano

- přezkoumrin: Ano

11.

l?.

hospodaří územní celek

- přezkoumrán: Ano

U§Fnoved § 2 odst. 2 písm, f.l zasta.vovriní movitÝch a nemovitr;ch včcí ve prosŇ.h
ťctích o§o,b

- přezkoumárr: Ano
U§booved §2 odst. 2 oísm. q) ďizoyani věcných břemen k majetku územ§&o cellru

_ přezkoumán: Ano

ta.

- přezkoumán: Ano

l3.

l5.

.nC.I. Př{ přezkoumání bo.po,|
nebyly zjišíěny chyby a nedostatky.

}J, Pfi Přczkorrmání hospodaření městyse za rok 201{ podle § 2 a § 3 ákona č.420/2004 §b,

9 nebvly ziišúěny cbvbv a nedostatlg

D,IL UPozornění na případná rizika, kteú lzs dovodit ze zjišíěných chyb
a nedostatkŮ, kúerá mohou mít aegalivní dopad na hospodař"oi'r,izemního eelkuv budoucnrrl

Při Přezkoumání hosPodaření nebyla zjištěna žádná závahll rizikq ktení by mohla mítnega§wí dopad na hospodaření rizemního celku v budoucnosti.

- přezkoumín: Ano

KďY'§ř§&éť}9 nffi' 125, 5321 1 Padr-bbe, Td: +a20 {66 026-535, 724 §5a ú8, Etnailian,slav&€Dpardubilq/ťái_cu
_3-



D'§Í' Poměrové ukazatele zjiš$né při přezkoumdní }ospodaření;

;]frÍÍ Hffi:Ťla roqročfu ti,r1nníh9 celku
,j fi díi *ffi álffi:f; tr"ffi;#H;**;** ;a; jr.:i#Yi,
V Dolní Čerrrné, dne 23.2,2015

Jména a podpisy kontrolorů aičastrěných na přezkoumrfuu hospodaření:

zdeňka Škarkova

konfrolor poue..ny ire"i. pi.rt""^""r

Bc. Zdeňka Fassnerová

podpis konnolora ;;;ěř*il; ri;rfir,přezkoumán' -----..u

- je ruiwhgr

ffi *fr *##,,"ř*H-',.ffi-ffi ť"#$,ryi!:':T_&"i",itl"§:.ffi 
T;#

ru;
*oio.i u"ťi"ij"x;?i"'!'"ilťřTh, 9ři9emŽ se jeden stejaopj; gředává stetutámímu

ffitrí:"*ť:3§,r;utřffi; 
arunr steinopis ,. ox.rffi á" ii*,"u"ého spizu

- s obsahem aca§ti 
?Pnivy je searam Přezkoumávaných písemností uvedených v pňIoze.;ffi fi .1j#HůYřjltlffifiHxxHť,ffi 

ťf;§jjii:,*i.*opočfu
V kontrolou*UT_oMobí 

ÚSC, dle prohlrišeru aístupců;*"iffi lňH-majetk-elnáÁ'J,u,P:i*,ff.ffi lťiřř;§i:ffi *iiTiiff T

*tlum*m**íi;f,ffiffffiffi
tc{rrren§kěr§n*něíi:l25,§2 

11 Padlbb,Tal,*tP*,72r6ž038, 
E*naitian,§av*rOpa6ubicln/<rai.cz



Poučení:

-
Územní celek je ve smyslu ustan9v9ní § 13 od§t. 1 píym. b) zákona č. 420t2w4 sb.,Povinen Přijmout oPÍbd k ruíPravě chyb a;Árffiků uvedených v této zptáltěo výsledkuPřezkoumání hosPodaření a podat o tom pi*Á* inrir*u.i přezkoumávajícímu orgánr1

#ffilŤá:" 15 dnŮ Po Projednárť *éó ry.ář.p"ň ," ,e,,eoeoyo, t#*, v orgiánech

Územní celek je dále ve smyslu uslanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420l2aa4 §b., povinenv inforrrracích Podle ustarrovení § 13 odst.,l pí-Ů Ď řň; i rsyoouuvést lhůfu, ve ktene podáPřísluŠnému Pfuzkoumávqií,címďorgárru písemmou áá;; pbění přijatých opaseni a vtétolhůtě příslušnému přezkoumávajtcíriu o.gáo,, uvedelilu apia* zaslat.

NesPlněním těchto Povinností se rizemní:ť* doprrstí spnívního deliktu podle us&anovení§ 14 odst, t Pism, b) _a ") zákala č. 42anťf,4 Šu. 
"-za 

to §€ utoží rizemnímu celkupodle ustangvení § 14 odst. 2 r-él<ola ř. 42ol200iiu. *t"" do výše 50.000,00 Kč.

petr Helekal

starosta městyse

Ing. Lenka Kubíčková
Y"",,{,}1*i

účetni měs§se podpis účetí měsťyse

JU§l. Hana Viignerová

referentka pro koordinaci činností úřad;

petr Helekal

starosúa měsťyse

MĚ§Ty§ DoLNí črnnnruÁ
oot-ruíčrnuntÁ ze

561 53
tťo oozzal:+ vtč czoozlgl sq

-3-

|krcnsl6bo :nárrÉ§i j2& §2 1 í lM.bb, Tél; +420 {§6,026 53§, 724 §§2 &8, Efiď] iaň.slav*@nařd"óirq,kai.cz
_5_

pro koordiaaci činností



Nívrh rozpočtu
. na rok 2014, zveřejněný na obou uředních deskách od 7.2.-23.2.2al4

řravidla rozpočtové}o provizoria
. narok 2014, schváená v ZM14.12.2ar3

Rozpočíová opatřenil š,, tl2at4 - schválené ZMzg.4.zaru: č.2l20l4 * schváleiréRM 21.5.2014l č.3l20t4 - schvá]enéRM 29.9.2014l ř. 4l2a14* schvrilené RM 20.10.2a]3: é.5l2a14 - schválenéZMs.11,20]4
l ě.6/2a|4 - schválené RM 24.11.2014l č.7/2014 - sclrvrálené RM t5.12.20l4r č. 8/2014 - schválené RM 30.12.20t4

na základě předaných toxrpetenc{

Rozpočtový yýhlcd
r n&rok2013-16
a

§cbválený rozpočet
I ratok 2a14,schvráIený v ZM 24.2.2a14

§tanovení záv azný ch ukazatelů zřízenýaorganizacímo zastu§it€lstvo městyse na wém jednání dne 24.2.2014 v námci schváleného roryočfuna rok 2CI14 schvá§lo áiaer.é ukazatele-nei"""rtiJJ'fi*a;;ř' zšízeulxtpříspěvkovým organizacim

Závěrcčný účet

' za rok 2013, zveřejněný na obou uředních deskácb od 2.6. - 18.6.2014o sehváen ZMdne 18.ó.2014 s yýrokem bez výhrad

Bankovní výpis
l z běžnélro účtu u Č§ * měsíc zžňíZ}t4včefirě předkontace;r z účfu vedenébo 1ČNB za měsíc srpen - zsnzovvčetnč předkontace;l zběfuÉho ÚČfu u ČS (sociální fond) za měsíc stpen - áíi20l4včetně předkontace

Faktura
r Pňjatá k bankovním výpisům z běžndho účlu u Č§ za měsíc záŤí 2014 včet'ěpředkontace;
r vydaná č. |400220 - ř. Uaa247 včetně předkontace

'l(mersléfro nártÉei125,5§2 11FEdi&bB, Td,:+420466 ffi 535,724@ 03& ,&md:!an.slav&@oardubi*,/<q_cz



...

Hlavní kniha
l pHvaha analytická za oMobi září20l4, prosinec 2014r knilra arulytických a podrozvabovýctr uč:ti ru oúoii p.osinec 2014

kyeltumi sottpis mejetku a z,ávazkůr k 31.I2.20t4

Odměňování členů zastupitcltíva
r uvolněného starosty a neuvolněných členů ZNlzaleden - záií20l4J lzarok}Ot4podte mzdov|ch listů

pokladní doklad
, pfijmoť, vYdajový zaměsíc ?Áři2014 včetně předkontace

Pokladaí kniha {denft)l zaměsíc zášr20l4

Příloha rsw*by
o sestavenak 30.9.2014 ak31.12.20t4

Rozvaha
r seslavenak 30.9.2014 ak31.12.2a14

účetnl dok|ad
r §, 49§a7 z 3a-9-2al4 (lryřaž§ní pozem,ků), č. 1491506 z 30_9.2at4 (vyřazenímajetku)

Ú*oqY rozvrh
r roku 2014

Výkaz pro ňodnocení pluěni rozpočtur FIN 2 - l2 M sestavený k 30.9.2014 ak31.12.20l4

o §esiaven k 30.9.2014 ak31.12.20t4

Rozva }a zílzcaý cb příspěvkových organizacír se§tavené k 30.9.2014

Výk z zisku aztráty zřízenýcb příspěvkových olgelizacír sestavené k 30.9.2014

Darovací smtouvy
) ze dne 30.9.2014

Dohody o provedení pníce
r z května2014, související s volbarrri do EP

|KořtBídólioÍ*í*§Íí25,5321í Padr.ú*r,Td.:+ltol6ffi§,724§§2,8& 3<nail!u*\J&&e,dg!§§&Ei.cz



§mlourry a dalši materiá§ k přijnfým íčelovým doúncímr neinvestiČní ÚČelová dotace ze SR na volby do §P ve výši 36.000,- Kč, vyčerpáno
bYlo 32.183,- Kč, a na volby do ZM ve výši 40.000,- Kč, vratka ve výši l.gil,- i<e a
3.514,- Kč, byla odvedena na účet Pardubického kraje dne 9.2.2015,r neinvestiČní ÚČelová dotace z prosfiedků Pardubického kraje aa oprayu poárního
automobilu ve výši 35.000,- Kč a na výdaje SDH ve výši l2.j02,- Kč; vyčerpány byly
v plaé výši

r neinvestiění ÚČelová dotace z prosfiedků Pardubického kraje z POY na akci
Plynofikace D. Č-ermna a Kanalizace a ČOV D. a X. Čermná _ úroky z úvěnr ve výši
100.000,- Kč, vyčerpáaa byla v plné výši vč. vlastního podílu

Smlouvy o dílo
. z§ dne 21.7.2014 na akci Dolní Čermná * oprava mistniclr komunikací

§ulouvy o převodu majetku (lroupě, prodej, smělq přcvod)
r krrPní smlouvy zr dne 17.9.2014,6.8.2014 a 9.7"2014 na prodej pozernků a kupní

smlouva ze dne 295.2a14 na nákup pozemku

Doklmentace k veřejným zekázkám
. rla akci Dolní Čerí§ná - oprava místních komunikací

Vnirřní předpis a smčni*e
. směmice č. ll2012 o inventarizaci, úěinnost 27.1 1.2Ol2;. evidence, účtovitní a odepisovarri majetku, účirrnost 15.2.2a12

Yýsledky kontrol zřízerýcb organizací
. veřejnosprávní konlroly ňízenýchpříspěvkových organizací v roce 2014

Zápisy z jednání rady včetně usncsení
l 20.1.2014, 1?.2.2014, l23.2at4, 3|.3.2014, 1§.4.2014, 29"4.2014, 21.5.2014,

16.6.2014, t4.?,2014, |.9.2014, l5.9.2014, 2g.9.20I4" 20.10.2014, 24.11.2014,
l 5 .l2.201 4, 3o.12.2al 4

Zápisy z jednání zastupitels§a včetně usnc§eltí
) 7§ dne |4.12.2013, 24.2.2014, 29"4.2aI4, l8.6.2014, |g.g.20t4, 5.1|.20t4,

19.12.2014

Peněžní ťoady obce (FRB, sociální, apod.) - pravidla §orby a použitil příloha k vni*nimu předpisu o využívfuú sociálního fondu v roce 2014

Činnost íiaančniho výboru
r ápisy 2 kontrol ze dne 13.1.2014, 5.2.2014, 24.2.2014, 9.6.2014, 8.g,2aw,

13.10.2014

Činnost kontrolního výboru
r zápisy z kontrol ze dne 22.4.2a11,la.9.20l4,9.r2.2aK

i§rcr§lého nárfié§í 125,:§§2 11,Parthbi;e,Td.:+.il$466.&53§, ř4@§3q ,Eíířri:iaq§lay*o!6.{}§ick/imj,ca
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o&pcnř eívrru6 wht{§*yl o místnícůpoplatcích

;§chvnlovóní účefuň erivěrelr. 
3rytrryitels*o ťŤttry na §vém jgfuáni &le 1S.6.2014 scbv,átito lieí lávř*u
Městyse_ Dolní č€rmná se§tavemu L roz,lahovému a, íí.iz76iř **

r rada mHyse na svém j6dnání do€ 15.4.2otl scnr*tita **r_ úvérky ďlzených
{ť:{"F"l orgianizací sestavené k roaahovémo aoi gt.lzioii-á rozdětenívýsledku bo§podař€ní za rok 2013 do fuů

|fut&gea§ffi ee, §tsr$ tr@*r:.T**EHm@E§o§"?Bl§affi, a{.l*E&eangútffi@.g, -9-


