
PARDUBlcKÝ KRAJ
Krajský úřad

zPRÁva
o výsIedku přezkoumání hospodaření za rok 2015

obce široký Důl lČo: oB27746L

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
dne 4. září 2015 jako dílčí přezkournání
dne 26. |edna 2016 jako konečné přezkoumání

Přezkoumání hospodaření za rok ve smyslu ustanovení s 42' s 53 (týká se DSo) zákona
č' Izlnaaa Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů , & V souladu se zákonem

č,' 42aftaa4 sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazlců obcí, ve zněni pozdějších předpisů a bylo zahájeno oznámením
Krajského úřadu Pardubického kraje do datové schránky dne27.7.2at5

Přezkoumané období od l.l.20l5 do 3l.l2.20l5.

1. Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce dne 4.9.2015
2. Konečné přezkoumání bylo lrykonáno na úřadu obce dne 26.t.2ilt6

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený Íizenim přezkoumání. Eva Bat'ková

- kontroloři.
- Yvona Lambertvová

Pověření kpřezkoumáníve smyslu s 5 č. 4zgl2004 Sb. a $ 4 a $6zákona č'.255/2aD
Sb. vydat Krajský úřad Pardubického kraje dne21.7.2aL4.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumání byli přítomni: Václav Vopařil - starosta

Alena Mihulková - účetní obce
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Předmět přezkoumání:

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

a 2 zákona č. 42B/2a04 Sb., posouzené podle hledisek uvedených v $ 3 tohoto zákona.

Při posuzování jednotlivých právních rikonů se vychází ze znéní právních předpisů
platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

Podle ustanovení $ 2 odst. 3 zákana č. 420l2aa4 Sb. nebyly předmětem přezkoumání
údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

Poslední kontrolní úkol (např. ukončení kontroly na místě nebo vráceni vyžádaných
podkladů, ukončení prověření námitek uplatněných ve stanovisku k návrhu zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření apod.) byl učiněn dne ' ' '

A. VÝsledek dílčích přezkoumání
A.L Chyby a nedostatky

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

A.II. ostatní chyby a nedostatky
Při přezkcumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

B. oblasti přezkoumání. u ktených nebvlv ziištěnv chvbv a nedostatkv
podle ustanovení $ 10 odst. 3 písm. a) zákana č. 420l2a04 Sb.' které jsou uvedeny v

členění podle ustanovení $ 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona:

1. Ustanoveni $ 2 odst. 1 písm. a) plněni přijmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operaci.
týkaiících se rozpočtových prostředků

- přezkoumán: Ano

2. Ustanovení $ 2 odst. 1 písm. b} finanční operace. týkající se tvorby a použití peněžních
ťondů

- přezkoumán: Ano

3. Ustanovení $ 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku
- přezkoumán. Ano

základě smlouv-v s jinými právnickými nebo t'zickými osobami

- přezkoumán: Ano

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

í$2
ťondu

mezinárodních smluv

- přezkoumán. Ano
Kornerskéhonáměďí 125,532 11 Pardubice,Te|.: +420912653o,7246520B8, E-mai|:

- přezkoumán: Ano



7. Ustanovení $ 2 odst. 1 písm. g) v}zúčtování a v-vpořádání finančních vztahů ke státnímu

rozpočtu. k rozpočtům krajů" k rozpočtům obcí. k jiným rozpočtům" ke státnim fondůp a
k dalším osobám

J - ořezkoumán: Ano
ír 8. Ustanovení $ 2 odst. 2 písm. a) nakládáni a hospodaření s majetkem ve vlastnictví

,územního celku

- přezkoumán: Ano

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

- přezkoumán: Ano

|0. Ustanovení $ 2 odst' 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek. s výjimkou
úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu

- přezkoumán: Ano

1 1. Ustanovení $ 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi

- přezkoumán: Ano

12. Ustanovení $ 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fu

- přezkoumán: An<r

13. Ustanovení $ 2 odst. 2 písm. 0 zastavování movitých a nemovitých věci ve prospěch
třetích osob

- přezkoumán. Ano

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

- přezkoumán. 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 přezkorrmání hospodaření územního celku v předchozím roce

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D. Závěr z přezkoumáni hospodaření za rok 2015

D.I. Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 podle $ 2 a $ 3 zákona č.

42A12004 Sb

+ nebyly zjištěny chyby a nedostatky

D.II. 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 riz1ka, která by mohla mít

negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

n.in. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku ....... 0,14oÁ

bj podir závazki na rozpočtu územního celku '... 10"08 7o

cjpodíl zastaveného májetku na celkovém majetku územního ce1ku .... 0oÁ

Široký Důl" dne 26.|edna20l6

Jména a podpisy kontroloru zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

Eva Baťková -3e.b-----j Č=-*-

kontrolor pověřený Íizenim přezkoumání
podpis kontrolora pověřeného řizenim

přezkoumání

Yvona Lambertyova

kontrolor podpis kontrolora

Tato zpráva o rrýsledku přezkoumání:

= je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaŤeni, a je možno ke zjištění v ni

uvedené podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání zptávy

kontrolgróvi povtřenému řízením přezkoumání. Konečným zněním zprávy se stává,

tento návrh okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v s 6 odst. 1 písm. d)

zÍtkona ě.42OÍ2OO4 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému

Íizenim přezkoumání. Kontrolor pověřený Ťizenim přezkoumání může v odůvodněnérn

případě stanovit lhůtu delší'
- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává statutárnímu

zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zak|ádá do příslušného spisu

Kraj ského úřadu Pardubickétro kraje.

- při kontrolované agendě bylo zjištěno, že ve sledovaném období bylo uplatněno celkem
0 požadavtrrů d\e zákona č. Ia6/899 Sb., o svobodném přístupu k informacím" které

byly vyřízeny v zákonné lhůtě
. nedílnou součástí zprávyje seznam přezkoumávaných písemností uvedených v příloze.

- S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Široký Důl o počtu 9 stran byl
seznámen a její stejnopis převzal starosta obce Václav Vopařil.

V kontrolovaném obdobi ÚSC, dle prohlášení , nehospodařil s majetkem státu, neručil

svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavil movitý a nemovitý
*á1.t.k, neuzavřel darovací' nájemní smlouvu a smloulu o výprijčce týkajici se nemovitého
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ma.jetku, smtrouvu o poskytnutí úvěru nebo půjčky, Smlouvu o poskytnutí dotace" smlouvu o

převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupenikzávazku a smlouvtt o
sdružení, nekoupil ani neprodal cenné papiry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady,
neuskutečnil veřejné zakázky malého rozsahu ($ 12 odst' 6 zák' č. i3712006 Sb.).

Poučerrí:

Územní celek je ve smyslu ustanovení $ 13 odst. 1 písm' b) zákona č. 42012004 Sb.,
povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě 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
územního celku.

Územni celek je dále ve smyslu ustanovení $ 13 odst. 2 zákona č,. 42012004 Sb., povinen
v inťormacích podle ustanovení $ 13 odst. 1 písm. b) téhož zákana uvést lhůtu' ve které podá
příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této
lhůtě příslušnému přezkoumávajicimu orgánu uvedenou zprá*u zaslat.

Nesplněním těchto povinností se územní celek 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. 7 zákona ě. 42o/2oo4 Sb. pokuta do výše 50.000,00 KČ.

Václav Vopařil

starosta obce

Alena Mihulková
?rzor<.--1
podpis účetní obce

rosty obce

účetní obce

Václav Vopařil

starosta obce
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