
PARDUBlcKÝ KRAJ
Krajský úřad

ZPRAVA

o výs|edku přezkoumání hospodaření za rok 2016 obce

lC: 0027746t

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
dne 9. září 201'6jako dí|čí přezkoumání
dne 20. ledna 2017 jako konečné přezkoumání

Přezkoumání hospodaření za rok ve smyslu ustanovení $ 42' $ 53 (týká se DSo) zákona
č. 128/2000 Sb.. o obcích. Ve znění pozdějších předpisů a v souladu Se zákonem
č. 420/2004 Sb." o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných sr'azků obcí. ve zněni pozdějších předpisů a bylo zahájeno dne 19.7.2016
Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení.

Přezkoumané období od 1.1.2016 do 3|.12.2arc.

1. Dílčí přezkoumání bylo rykonáno na úřadu obce dne 9.9.20|6
2, Konečné přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce od 20.t"20I7

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený Ťizením přezkoumání: Eva Baťková

- kontroloři:
- Miroslava Pieskotová

Pověření k přezkoumání ve smyslu $ 5 č. 12012004 Sb. a $ .l a $6 zákona č.25512012
Sb. vydal Krajský úřad Pardubiekého kraje dne 4.7.2016.

Přezkouňání bylo wkonáno výběroým způsobem.

Při přezkounrání byli přítornni: Václav Vopařil - starosta obce

Alena l\'lihulková - účetní obce,
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Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v $ 2 odst. 1

a 2 zákona č. 42012004 Sb. posouzené podle hledisek uvedených v $ 3 tohoto zákona.

Při posuzování jednotlivých právních úkonů se lychází ze znění právních předpisů
platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

Podie ustanovení $ 2 odst. 3 zákona č. 42.012004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání
ťrdaje. na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

Poslední kontrolní úkol vzdáním se práva podat námitky b"vl učiněn dne ...

A. Výsledek dílčích přezkoumání

A.I. Chyby a nedostatky v průběhu dílčích přezkoumáníza2016

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

A.II. Ostatní chyby a nedostatky

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

B. oblasti přezkoumání. u kterých nebyly ziištěnv chyby a nedostatky

podle ustanovení $ 10 odst' 3 písm. a) zákonač. 42012004 Sb., které jsou uvedeny v
členění podle ustanovení $ 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona:

l. Ustanovení $ 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněŽních operací.
týkaj ících se rozpočtových prostředků

- přezkoumán: Ano

2. Ustanovení $ 2 odst. 1 písm. b) finanční operace. týkající se tvorby a pouŽití peněŽních
Íbndů

- přezkoumán: Ano

3. Ustanovení š 2 odst. 1 písm' c) nákladv a výnosy podnikatelské činnosti územního celku

- přezkoumán: Ano

4. Ustanovení $ 2 odst. 1 písm. d) peněŽní operace. týkající se sdruŽených prostředků
.,)nakládanjch na základě smlouql mezi dvěma nebo více územními celky" anebo na
základě smlouvv s iinÝmi nrávnickÝmi nebo fvzickÝmi osobami

- přezkoumán: Ano

5. Ustanovení $ 2 odst. 1 písm. e) finanční operace. týkající se cizích zdrojů ve smvslu
právních předpisů o účetnictví

- přezkoumán: Ano

6. Ustanovení $ 2 odst. 1 písm. fl hospodaření a nakládárrí s prostředky poskLtnutými z
Národního ťondu a s dalŠími prostředk}' ze zahraničí poskytnutými na základě
mezinárodních smlrrv

- přezkoumán: Ano
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7. Ustanovení $ 2 odst. 1 písm. g) vyúčtování a wpořádání finančních vztahů ke státnímu
rozpočtu. k rozpočtům krajů. k rozpočtům obcí. k jiným rozpočtům. ke státním fondům a
k dalŠím osobám

- přezkoumán: Ano

8. Ljstanovení $ 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví

Úze'uůq E91Eg

- přezkoumán: Ano

9' Ustanovení $ 2 odst.2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu. s nímŽ
hospodaří územní celek

- přezkoumán: Ano

10. Ustanovení $ 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejnÝch zakázek' s výjimkou
úkonů a posttrpů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu

- přezkoumán: Ano

l l. Ustanovení { 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a zavazků a nakládán

- přezkoumán: Ano

12. Ustanoverrí $ 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky f.yzických a právnických osob

- přezkoumán: Ano

]]. Ijstanovení $ 2 odst.2 písm. fl zastavování movitých a nemovitý'ch věcí ve prospěch

třetích osob

- přezkoumán: Ano

14. Ustanovení $ 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku

- pŤezkoumán: Ano

15. Ustanovení $ 2 odst.2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem

. přezkoumán: Ano

16. Ustanovení $ 9 Kontrola nakládání s příspěvkem a se svěřeným majetkem

- přezkoumán: Ano

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků ziištěnÝch v předchozím roce
C.I. Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozím roce

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D. Závěr z rlřezkoumání hospodaření za rok 2016

D.I. Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 podle s 2 a s 3 zákona č.

Q0t2a04 sb.

+ nebyly z.jištěny chyby a nedostatky

D.tI. Upozornění na případná rizika, která |ze dovodit ze zjištěných chyb
a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku
v budoucnu:
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Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizlka. která by mohla mít
negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.
D.IIt. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku ........ 0.I3 %

b) podíl závazkůna rozpočtu územního celku ........ 8.67 %

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ........... a %

Široký Důl dne 20' Iedna2017

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

Eva Bat'ková

kontro 1or pověřený řízením pŤezkoumán r

Miroslava Pleskotova

:šl.- D2-*\ -"\--
podpis kontrolora pověřenélro řízením

přezkoumání

'ti/ t !

i L-U

kontrolor podpis kontrolora

Tato zpráva o vÝsledku přezkoumání:

- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a je moŽno ke zjištění v ní
uvedeném podat písemné stanovisko r'e lhůtě do 15 dnů ode dne předání zptávy
kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Konečným zněním zprávy se stává

tento návrh okamŽikem marného uplynutí lhůty stanovené v Š 6 odst. 1 písm. d)

zákona č.420Da04 Sb. k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřerrému

Yizenim přezkoumání. Kontrolor pověřený Ťizenim přezkoumání můŽe v odůvodněném
připadě starrovit ihůtu delší,

- Se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemŽ se jeden stejnopis předává statutárnímu
zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu
Kraj ského úřadu Pardubického kraj e,

- při kontrolor,ané agendě bylo zjištěno, Že ve sledovaném období bylo uplatněno celkem
0 poŽadavků dle zákona č. 106l|999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

- nedílnou součástí zprávy je seznam dokumentů lyuŽitých při přezkoumání a.uvedených
v příloze.

- S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Siroký Důl o počtu 8 stran byl
seznámen a její stejnopis převzal Václav Vopařil

V kontrolovaném období ÚSC, dl. prohlášení zástupců ÚSC nehospodaŤil s majetkem
státu, neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavil movitý a
nemovitý majetek' neuzavřel směnnou. darovací smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se
nemovitého majetku, smlouvu o při.ietí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouVu o

převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupeni kzávazku a smlouvu o
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sdruŽení, nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady,
uskr-rtečnil pouze veřejné zakázky malého rozsahu.

Poučení:

Územní celek je ve smyslu ustanovení $ 13 odst. 1 písm. b) zákona č, 42012004 Sb.
povinen pŤijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávé o výsledku
přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu,

atonejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem vorgánech
úrzemního celku.

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení $ 13 odst. 2 zákona č. 42012004 Sb., povinen
v informacích podle ustanovení $ 13 odst. 1 písm. b) téhoŽ zákona uvést lhůtu, ve které podá
příslušnému přezkoumár'ajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této

lhůtě příSlušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zptávu zasl'at.

Nesplněním těchto povinností se územní ce1ek dopustí správního deliktu podle ustanovení

{ 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 42012004 Sb. a za to se uloŽí územnímu celku
podle ustanovení $ 14 odst. 2 zákona č. 42012004 Sb. pokuta do výše 50.000 Kč.

Václav Vopařil
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starosta obce

Alena N1ihulková

obce
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i nodpis starosty
i

/7:::=.::
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Václav Vopařil
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starosta obce
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Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok
2016.

označení všech dokladů a jiných materiálů vyuŽitých při přezkoumání:

Návrh rozpočtu
o zveřejněn na úřední desce i způsobem umoŽňujícím dálkový přístup ve dnech 30.1 1' -

17.12.2015 a to Ve výši pŤíjmů 4 720 000,- Kč, výdajů 4 198 200,- Kč, financování -
splátky úvěru na poloŽce 8124 ve výši 521 800,. Kč

Rozpočtová opatření
o Ro č, I12016 - Zo schválilo dne 30.3.2016
o Ro č.212016 - Zo schválilo dne 25.5.2016

" Ro č. 312016 - Zo schválilo dne |8.7.2016
o Ro č. 4l2al6 - Zo schválilo dne I4.9.2016
o Ro č.512016 _ Zo schválilo dne 2|.12.2016
o Ro bi'ly předánv v účetním programu KEo
Rozpočtový výhled
. na roky 201 5 - 2017
Schválený rozpočet
o Zo schválilo dne 16.12.2015 a to dle zr'eřejněného návrhu
Sta n ov e n í záv azný ch ukaz atelů zíuený m o rga n iz a cím
o zastupitelstvo obce na svém jednání dne |7.I2.20I5 v rámci schváleného rozpočtu na

rok 2016 schválilo závazný ukazatel-neinr,estiční příspěvek Po Zakladní Škola a
mateřská škola Široký Důl. oznámeno Po dne 17 .I2.2O|5. navýšeni o 20 000'00 Kč -
Ro č.5/2016. sděleno písemně dne22.12.2016

Závěrečný účet
o zveřejněn na úřední desce i způsobem umoŽňující dálkový přístup ve dnech 5.5. -

25.5. 2016. Zo schválilo dne 25.5.2016.
Bankovní vÝpis
o zučtuvedeného u CS za měsíc červen 2016 včetně předkontace,
o z účtu vedeného u ČNB za měsíc červen 2016 včetně předkontace
Evidence poplatků
o vedena na místní poplatek za odpady a za psů v účetním programu KEo
o včetně zaučtovánipohledávky na účet 315
Faktura
o přijatá č. 16-001-00080 ažč. I6-a01-00100 včetně předkontace
. Vydaná č. 16-002-00001 aŽ č. 16-002-00015 včetně předkontace
Inventurní soupis majetku a závazktt
o Inventarizace ke dni 31 .12.2016
o Plán inventur na r. 2016 včetně podpisových vzorů ze dne I.9.2016
o Protokol o proškoiení inventarlzační komise ze dne 14.9'2016
o Inventarizačni zptáva za rok 2016 ze dne 19. I '20I]
o Seznam inventurníclr soupisů
Kniha došlých faktur
. na rok 2016
o vedena v ťrčetním programu KEo
Kniha odeslaných faktur
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. na rok 2016

. Vedena v účetním proglamu
odměňování členů zastupitelstva
o počet obyvatel cca 411. počet zastupitelů 7, uvolněná funkce starosty" ostatní funkce

zastupitelťr neuvolněné" odměny vypláceny v souladu s platnými právními předpisy.
kontrola na výplatní mzdové listiny za 812016, odměny schváleny na ustavujícím
zasedáni dne 5'1I.2014^ mzdové listv za rok 2016

Pokladní doklad
o příjmový' výdajový za měsíc červen 2016 včetně předkontace
Pokladní kniha (deník)
. za období od 1.6.2016 do 30.6.2016, program KEO-W
Příloha rozvahy
o sestavenák30'6.2016. k 3I.12.2016
Rozvaha
o Sestavená k 30.6.2016. k 31.12.2016-
Účet''í doklad
o č. 16-001-000l 6 ze dne 1 1 .3.201 6 (refundace)
o č. 16.007-00003 aŽ č. 16-001-00007 (předpis SDV' předpis kupní smlouvy, předpis

věcného břemene na obecním pozemku, pŤedpis dotace z PoV, předpis VPP)
Účtovy rozvrh
. na rok 2016 v účetním programu KEo
Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
o FIN 212llk 30.6.2016. k 31.8.2016. k 31.12.2016
. do výkazu byl rozpočet naveden ve schválené podobě
Yýkazzisku aztráty
. Sestavený k 30.6'2016, k 31.12.20|6
Rozvaha zÍízený ch příspěvkových o rganizací
o sestavená k 30.6.2016
Yýkaz zisku a ztráty zÍízených příspěvkoých organizací
o sestavený k 30.6.2016
Dohody o provedení práce
. Ze dne 2.1 .2015 na pomocné práce ve sběrném dvoře
Smlouvy a další materiály k poskytnutym účelovým dotacím
o Žádost ze dne l7.5.2a16. žadatel Spolek archaických nadšenců, požadovaná výše

6.tis.Kč. účel: záchrana a prezentace lidového kulturního dědictr,í Českomoravského
pomezí. smlouva o individuální dotaci schválena Zo dne 30'3.2016 na 6'tis. Kč,
vyúčtování do 31 ' 12.2016

Smlouvy a další materiály k přijafým úče|ovým dotacím
o neinvestičrrí dotace na ithradu výdajů souvisejících s konánínl voleb do zastupitelstev

kraJtl (ÚZ 98193) ve výši 19 900'00 Kč, příjem zaúčtován na poloŽce 4111 včetně
úpravy rozpočtu, dotace vyčerpána v celé výši, kontrola čerpání a uznatelnost výdajů

Smlouvy a další materiály k přijatym účelovým dotacím
o smlouva ze dne 8.6.2016 č. oZPZl16l22172 o poskytnutí dotace z Programu obnovy

venkor,a z rozpočtových prostředků kraje na akci ''oprava místní komunikace'' ve výši
100 000.00 Kč (ve výši 50% ze skutečných rrákladů), příjem zaúčtován na poloŽce
4122 včetně úpravy rozpočtu, termín pouŽití dotace a vyúčtování do 31.I2.20I5,
1'1'účtování předloŽeno ze dne 13.|2"2016. kontrola čerpání a uznatelnost výdajů
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(tbktura. platba BV), celkové náklady akce ve výši 594 702,00 Kč) dodrŽen procentní
podíl - dotace 83.19%^ obec - 16,810Á)

Smlouvy o převodu majetku (koupě' prodej, směna, převod)
r kupní smlouva ze dne 17.2.2016 na prodej pozemku par.č. 138619 - trvalý travní

porost o vý-měře 266 m2 za kupní cenu Ve výši 6 650.- Kč. dle doloŽky zveřejnění na
úřední desce ve dnech od 15.1. - do 1.2.2016, Zo schválilo dne I.2.2016, právní
účinky vkladu ke dni 18.2.2016, vyřazeno dokladem č. 16.018-00007 v účetní ceně ve
výši 571,90 Kč účetním zápisem 5541031

Dokumentace k veřejným zakázkám
. na akci ''oprava komunikace od křiŽovatky místních komunikací k č.p. 82 - Široký

důl''. veřejnázakázka malého rozsahu mimo režim zákona, výběrové Ťízeni zpracovala
poradenská firma. smlouva o dílo ze dne 8.6.2016 - cena díla ve výši 491 489,42 Kč
bez DPH

Vnitřní předpis a směrnice
o směmice o podrozvaze" směrnice k aplikaci reálné hodnoty u majetku určeného k

prodeji, opravné poloŽky. odpisový plán, evidence, účtování a odepisování majetku

,směrnice o inventarizaci, směrnice pro posk1tování a účtování cestovních náhrad,
směrnice pro časové rozlišování , směrnice o účetní závětce a systém zpracováni
účetnictví, směrnice k finanční kontrole včetně podpisových vzorů, směrnice k
por"rŽívání sociálního fondu. směrnice k rozpočtovému hospodaření

Výs ledky kontrol zÍízený ch organizací
o protokol o kontrole ze dne 7.f2.2016
o pověření ke kontrole ze dne 28.11.2016
o oznámení o zaháiení kontroly ze dne 28,1I.2016
. plná moc Ze dne 7.12.2016
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
. Ze dne 1 6. 12.201 5. I .2., 25 .5.. |8.7 .201 6. 1 4,9'20Í6. 2I .12.201 6

Činnost finančního výboru
. zápis z kontroly ze dne 6.6.2016
. záois ze dne 9.1|'2016
Činnóst kontrolního výboru
. zápts z kontroly ze dne 27.6.2016,7.12.2016
o becně záv azné r,yhlášky
. oZY č.2l2u,5 na místní poplatek za odpady
o oZY č.312015 na místní poplatek ze psů

" dle výkazu FIN 2 12 jsou r,ybírány poplatky za odpady (poloŽka 1340)' ze psů
(poloŽka 1311)

Schvalování účetních závěrek
e zastuPitelstvo obce na svém jednání dne 1.2.2016 schválilo účetní závěrku Po

Zák\adni škola a mateřská škola Široký Důl sestavenou k rozvahovému dni
3I,12.2015. schváli|o YH za rok 2015 jeho rozdělení do rezervního fondu.

o zastupitelstvo obce na svém jednání dne 25.5.2016 schválilo účetní závěrku obce
Široký Důl sestar'enou k rozvahovému dni 3 |.12.2015
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