
OBECNÍ ÚŘAD Zábřezí – Řečice 

544 01 Dvůr Králové nad Labem 
 

 

OBECNÍ ÚŘAD ZÁBŘEZÍ ŘEČICE 

Zábřezí 26; 544 01 Dvůr Králové nad Labem 

IČO: 00580872 
úřední hodiny: ČTVRTEK 17:00 – 19:00 

TEL.: 499397314; 725081235               e-mail: starosta@zabrezi-recice.cz ; ucetni@zabrezi-recice.cz  
  

 
ZÁVĚREČNÝ ÚČET 

OBCE ZÁBŘEZÍ – ŘEČICE 
 

ZA ROK 2014 
 
 
 
 
Přílohy: 
  

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC a dobrovolných svazků obcí 
 Rozvaha 
 Přehled o dotacích a půjčkách 

Výkaz zisků a ztrát 
Příloha 
Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace 
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 

 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zábřezí – Řečice za rok 2013 
 Pozvánky na zasedání OZ 

Zápisy ze zasedání OZ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Závěrečný účet zveřejněn na úřední i elektronické desce dne 22. 6. 2015 
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Při přezkoumání hospodaření - Obec Zábřezí-Řečice - za rok 2014  
 
byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 sb.): 
 
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem 

 Právní předpis: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 

 § 11 odst. 1 - Účetní doklady nebyly průkazné.  
o Dne 22. 5. 2014 byla uhrazena částka ve výši Kč 1690,-- Kč - Poradce. Zaúčtován byl 

předpis i úhrada, avšak došlá dodavatelská faktura předložena nebyla.  
 

 Právní předpis: Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků 

 § 7 odst. 2 - Skutečný stav nebyl při dokladové inventuře ověřen podle inventarizačních 
evidencí.  
o Kontrolou inventarizace provedené k 31. 12. 2014 bylo zjištěno, že účet 315, 192 a 081 

nesouhlasí se skutečností dle předložené prvotní evidence.  
 

 
 Při přezkoumání hospodaření - Obec Zábřezí-Řečice - za rok 2014 se neuvádí žádná rizika dle § 10 
odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. 

  
 

Při přezkoumání hospodaření - Obec Zábřezí-Řečice -  za rok 2014 

Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele: 

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,29 % 

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 3,22 % 

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0 %  
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K nápravě zjištěných chyb a nedostatků zastupitelstvo stanoví a schvaluje následující opatření 
k nápravě: 

 
Úkol:  Dohledání faktury „Poradce“ na částku 1690,- Kč. 
 
Zodpovídá: starosta obce, účetní obce 
 
Termín odstranění do: 31. 7. 2015 
 
 
Úkol: Při inventarizaci zajistit na účtech 315, 192 a 081 souhlas se skutečností dle 

předložené evidence. 
 
Zodpovídá: starosta obce, účetní obce 
 
Termín odstranění do: 31. 12. 2015 
 
 
 
 
 Zastupitelstvo obce na svém zasedání ze dne 12. 6. 2015 schvaluje závěrečný účet obce za rok 2014 
včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření s vyslovením souhlasu s celoročním 
hospodařením a to s výhradami vzhledem k nedostatkům zjištěným při přezkoumání hospodaření. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Zábřezí dne 14. 6. 2015 
 
 
 

Martin JANEČEK 
Starosta obce Zábřezí – Řečice 
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