
KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉH0 KRAJE
Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly

ČJ:

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Střevač, IČ: 00272175

za rok 2016

Přezkoumání se uskutečni]o ve dnech:
-      3.5.2017

na základě písemné Žádosti obce v souladu s ustanovením  § 42 odst.1,  zákona č.128/2000
Sb., ve znění pozdějších předpisů. Předmět přezkoumání je učen zákonem č. 420/2004 Sb.,o
přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Místo provedení přezkoumání:       Obec střevač

Střevač 49

507 22  Střevač
Zástupci za Obec:

-Jaroslava Rychnová  -starostka
-     Ing. Michaela Touková -extémí účetní
-     Jaromír valenta -místostarosta

Přezkoumání vykonali:
-     kontrolor pověřený řízením přezkoumání:

Ing. Monika Jančová
-     kontroloři:

Ing. Vendula Hynková

Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č. 420#004 Sb. a § 4 a § 6 zákona č. 255#012 Sb.
vydal Krajslý úřad Královéhradeckého kraje dne 1. 7. 2016

Předmět Dřezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst.  1  a 2 zákona č. 420#004 Sb. Přezkoumání
hospodaření   bylo   provedeno   výběrovým   způsobem   s   ohledem   na významnost   jednotlivých   skutečností
podle předmětu  a  obsahu  přezkoumání.   Při posuzování  jednotlivých  právních  úkonů  se  vychází  ze   znění
právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.
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A. Přezkoumané písemnosti

Při přezkoumání hospodaření  obce Střevač  byly přezkoumány následující písermosti:

Bankovní výpis
Obec má zřízeny bankovní účty:
• u ČSOB, a.s, č. ú.161937590/0300, zůstatek k 31.12.2016 činí 258.452,72 Kč,
-u KB, a.s., č.ú. 43-2800990267/0100, zůstatek k 31.12.2016 činí 2.742.448,94 Kč,
-u ČNB, č. ú. 94-8219541/0710, zůstatek k 31.12.2016 činí 208.766,88 Kč.

Zůstatky  předložených   bankovních  výpisů   souhlasí   na  účet  231   (Základní   běžný  účet
územních samosprávných celků) uvedený v Rozvaze sestavené k 31.12.2016.

Darovací smlouvy
Obec  Cako  dárce)  uzavřela  Darovací  smlouvu  s  obcí  Bystřice  na  finanční  dar  ve  výši

::::2oói6Ťčšmf'|:#včaníbý|:;ebo::,ern#::r.odveopzs#aat:iseke;gš.k8?%|86yséř;::iavv:ov;;ihšťoeono:_dE:
byla poslána z účtu obce dne 30.8.2016.
Obec  Gako  dárce) uzavřela Darovací smlouvu s Mysliveckým sdružením  "Parůžek"  Střevač
na finanční dar ve výši 5.000,-Kč, finanční dar je učen na rozvoj myslivosti -tlumení škodné
zvěře v rámci obce, v ZO schváleno dne  1.6.2016.  Smlouva byla oboustranně podepsána dne
16.9.2016. Částka ve výši 5.000,-Kč byla vyplacena z pokladny obce dne 16.9.2016.
Obec  Oako  dárce)  uzavřela  Darovací  smlouvu  s  FO  na  finanční  dar  ve  výši  25.000,-  Kč,
finanční dar je určen na zmímění následků požáru, v ZO schváleno dne 2.11.2016.  Smlouva
byla  oboustranně  podepsána  dne  23.11.2016.  Částka  ve  výši    25.000,-Kč  byla  zaplacena
z účtu obce dne 24.11.2016.
Obec  Cako  dárce)  uzavřela  Darovací   smlouvu  s  MŠ   Bystřice  na  finanční  dar  ve  výši
5.287,-  Kč,  finanční  dar je  učen  na  nákup  hraček  pro  děti  v  MŠ,  v  ZO  schváleno  dne
7.12.2016.  Smlouva byla oboustranně podepsána dne 22.12.2016.  Částka ve výši  5.287,-Kč
byla vyplacena z pokladny obce dne 22.12.2016.

Inventurní soupis majetku a závazků

:::;::yari=:c;km=jeůkčuoaúzpáó*#2bK:azvpáoaveúdzeen=nřch3]s.#;2s%]r:;n#yc:rkěĚe:yv;±v=:;umť
zůstatky souhlasí na tyto soupisy. Plán inventur byl předložen, rovněž inventarizační zpráva
byla řádně vyhotovena.
Vzhledem  k  tomu,  že  ověřovatelé  neměli  možnost  zúčastnit  se  provádění  inventarizace
u hmotného majetku obce, nemohou se vyjádřit k možnosti vzniku inventámích rozdílů v této
oblasti.

Kniha došlých faktur
Kniha přijatých fáktur je vedena v PC.

Kniha odeslaných faktur
Kniha vydaných fáktu je vedena v PC.

Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu na rok 2016 byl před schválením vhodným způsobem a po dobu stanovenou
zákonem zveřejněn na fyzické i na elektronické úřední desce od 15.11.2015 do 2.12.2015.
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Odměňování členů zastupite]stva
Byla provedena kontrola stanovení výše odměn za výkon fimkce členům zastupitelstva obce
a   nebyly    zjištěny    nedostatky.    Výplata   odměn   za   měsíc    leden    až    prosinec    2016,
dle předložených mzdových listů, byla provedena dle stanovení.

Pokladní dok]ad
Byly  kontrolovány  pokladní  doklady  za  měsíc  květen  2016.  Doklady  byly  kontrolovány
z hlediska náležitostí pokladních dokladů, časové a věcné souvislosti, zaúčtování a zatřídění
podle rozpočtové skladby. Pokladní doklady mají patřičné náležitosti, j sou doloženy paragony
a jsou shodné  se zápisem v pokladní knize.  V účetnictví je o příjmech a výdajích účtováno
v souladu se stanovenými účetními postupy a metodami.

Pokladní kniha (deník)
Pokladní kniha je řádně ručně vedena.

Pří]oha rozvahy
Byla předložena Příloha rozvahy sestavena ke dni 31.12.2016.

g:#t::žp°oE:Íř::];c  průběžně  sieduje  a kontroiuje,  případné  nutné  změny jsou řešeny
rozpočtovými opatřeními řádně schvalovanými zastupitelstvem obce nebo starostkou v rámci
její   delegované  pravomoci   zastupitelstvem.   Rozpočtové  změny  během  roku  2016  byly
provedeny rozpočtovým opatřením č.  3,  č.  4,  č.  5,  č.  7,  č.  8,  č.  9  (schválené v ZO  dne 4.5.,
1.6., 3.8., 5.10., 2.11.) a č.1, č. 2, č. 6 (schválené starostkou a dána v ZO na vědomí), tyto jsou
řádně chronologicky evidovány a číslovány.

Rozpočtový výhled
Rozpočtový výhled je sestavený na období od 2018 do 2020, v ZO schváleno dne 7.12.2016.

Rozvaha
Rozvaha za měsíc prosinec 2016 je sestavena.

;ářž5#i.;2Ř2o°zLv6&:yúžežzckh°:Í:inoaspvrá€[nnýéc:cre°]Zks#.č%yúp°óě3ř.eon2)S::[sat:v;tamY:úeťž:i
pohledávek  a  závazků,  dle  výsledku  inventarizace  a  nebyly  zjištěny  nedostatky.  Výsledek
hospodaření běžného účetního období vykazuje po zdanění zisk ve výši 720.3 86,77 Kč.
Kontrolou  ročních  obratů  účtů  401  a  403  nebyly  zjištěny  nedostatky,  účetní  operace  zde
proúčtované jsou v souladu s jejich obsahovým učením a stanovenými účetními postupy.

Schvá]ený rozpočet
Rozpočet obce na rok 2016 byl schválen v zastupitelstvu obce dne 2.12.2015 jako přebytkový
ve výši příjmů 4.375.800,-Kč a výdajů 3.748.350,-Kč. Závazným ukazatelem rozpočtu jsou
stanoveny   paragrafy.   Rozpočet   byl   pořízen   do   výkazu   FIN   2-12   zcela   v   souladu   se
schválením.

Smlouvy a da]ší materiály k přijatým úče]ovým dotacím

Přzíj#pbocdeůy2ygE:Sgí;e:ž€y3d];Ú]e2;2o°i::%#:ž;°cňézda:::;::eistevajednétřetinysenátuve
výši   30.000,-   Kč.   Skutečné   výdaje   byly   17.414,52   Kč   nevyužitá   část   dotace   ve   výši
12.585,48  Kč  byla  vrácena  při  finančním  vypořádání  dne  20.1.2017.   Zůstatek  nepoužité
dotace je k 31.12.2016  veden na účtu 374 -Krátkodobé přijaté zálohy na transfery,
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-z Uřadu práce na podporu zaměstnanosti v celkové výši 71.285,-Kč (ÚZ  13  101 ),

-   z   rozpočtu   KHK   dle   Smlouvy   o   poskytnutí   dotace       z   dotačního   fondu   KIIK
č.   16RRD03-0004  ze  dne  20.6.2016  -    účelová  investiční  dotace  na  financování  nákladů
vynaložených na realizaci projektu "Územní plán Střevač" v celkové výši  150.000,- Kč. Doba
realizace byla stanovena od  1.1.2016 do 31.12.2017.  Procentuální podíl dotace na celkových
uznatelných  nákladech  nesmí  přesáhnout  39,24  %.  V  roce  2016  obec  nefinancovala  Žádné
náklady tohoto projektu, nebylo tedy ani účtováno o čerpání dotace.  Dotace je k 31.12.2016
vedena na účtu 374 -Krátkodobé přijaté zálohy na transfery.

Smlouvy nájemní
Obec pronajímá pozemky, dle sdělení zástupců obce nebyla v roce 2016 uzavřena Žádná nová
smlouva na pronájem pozemku.

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)
Pokud se týká působnosti zastupitelstva obce v majetkové oblasti, došlo ke dni 31.12.2016 k

příjmům  z  prodeje  pozemků  dle  položky  3111   ve  výši  5.250,-Kč  a  k  nákupu  pozemků
nedošlo.
Předmětem kontroly byla níže uvedená kupní smlouva:
-kupní smlouva na prodej pozemku parc. č.  594/8 o výměře  105 m2 v k.ú. Nadslav za cenu
5.250,-  Kč,  smlouva  byla  oboustramě  podepsána  dne   19.10.2016,  schváleno  v  ZO  dne
5.10.2016,  právní  účinky  vkladu nastaly  dne  25.10.2016,  zaplaceno  do  pokladny  obce  dne
19.10.2016, záměr zveřejněn od 4.8.2016 do 22.8.2016.

Účetní doklad
Byly kontrolovány účetní doklady za měsíc květen a říjen 2016. Doklady byly kontrolovány
z  hlediska  náležitostí  účetních  dokladů,  časové  a  věcné  souvislosti,  zaúčtování  a  zatřídění
podle rozpočtové skladby.

Vnitřní předpis a směrnice
Namátková kontrola:
1  ) Směmice č.1/2016 o zabezpečení zákona č. 320/2001  Sb., o finanční kontrole -směmice
zpracována dne 30.5.2016, schváleno starostkou obce dne  10.6.2016 s účimostí od 10.6.2016,
2)   Směmice  č.2/2014  Reálná  hodnota  majetku  učeného  k  prodeji  -   směmice  vydána,
schválena starostou obce s účimostí ode dne 1.5.2014,
3)  Směmice č.  3  - Vnitroorganizační směmice pro vedení hmotného a nehmotného majetku
a zásob -směmice vydána, schválena starostou obce s účimostí od 2.1.2012,
4) Směmice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Střevač - směmice vydána,
schválena   v   ZO   dne   6.2.2013   s   účimostí   ode   dne   schválení,   ověřovatelé   doporučují
aktualizaci vzhledem k tomu, Že dne  1.10.2016 nabyl účimosti nový zákon č.134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, kde oproti minulé právní úpravě je v ustanovení  §  6 odst.  1
uvedena  mimo  jiné  i  nová  zásada  tzv.   "přiměřenosti"   -  viz.   citace  z  důvodové  zprávy
k § 6 zákona č.  134/2016 Sb.:  "Zákon ukládá zadavateli postupovat podle zásad. Zásady jsou
obecné principy postupu zadavatele a vycházejí z práva EU".

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
Byl předložen výkaz Fin 2 -12 sestavený ke dni 31.12.2016.
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Výkaz zisku a ztráty
Kontrolován byl výkaz k 31.12.2016, nedostatky zjištěny nebyly.  Kontrolou vazby na výkaz
pro    hodnocení   plnění    rozpočtu   bylo    zjištěno,    Že    zůstatky   vybraných   nákladových
a výnosových účtů odpovídají sumám příslušných položek RS z výkazu Fin-2-12, rozpočtová
skladba byla tedy řádně dodržována.

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
K dokladování kontrolovaných agend a zjištění skutečností nutných pro naplnění jednotlivých
předmětů  a  hledisek  přezkoumání  byly  při  kontrole  podpůrně  využity  zápisy  ZO  ze  dne
2.12.2015,  3.2., 4.5.,1.6.,  3.8.,  5.10.,  2.11.  a 7.12.2016.

Závěrečný účet
Závěrečný účet obce za rok 2015 byl sestaven v zákonem požadovaném rozsahu, projednán
a schválen v zastupitelstvu obce dne  1.6.2016 s výrokem "bez výhrad". Před projednáním byl
po  dobu  stanovenou  zákonem  zveřejněn  na  fyzické  i  elektronické  úřední  desce,  a  to  od
10.5.2016 do  1.6.2016.
Zastupitelstvo obce současně na tomto zasedání projednalo a schválilo jako samostatný bod
také účetní závěrku obce za rok 2015 a o tomto schválení byl vyhotoven Protokol o schválení
účetní závěrky.
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8. Zjištění z jednorázového přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření obce Střevač

nebvlv ziištěnv chvbv a nedostatkv.

C. Plnění opatření

Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

a)  při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí rolqr

nebvlv zÉištěnv chvbv a nedostatkv.

b) při dflčím přezkoumání

nebvlv zÉištěnv chvbv a nedostatkv.
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D. Závěr

1. Při přezkoumání hospodaření  obce Střevač za rok 2016

neby]y z_iištěw chybv a nedostatky Í§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004
sH
11. Při přezkoumání hospodaření  obce Střevač za rok 2016

se neuvádí žádná rizika d]e § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

111. Při přezkoumání hospodaření - Obec Střevač 1  za rok 2016

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

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku
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IV. Ostatní sdě]ení pro přezkoumávaný územní ce]ek

Střevač, dne 3.5.2017 ár:::ů#iirí#íikí)ř:i:kůoý:,rr:j;

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření :

Ing. Monika Jančová

kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Ing. Vendula Hynková

kontrolor

Tato zDráva o vÝsledku Dřezkoumání:
-        je  návrhem  zprávy  o  výsledku  přezkoumání  hospodařem',  a je  možno  ke  zjištění  v ní

uvedené  podat  písemné   stanovisko   ve  lhůtě   do   15   dnů  ode   dne  předání   zprávy
kontrolorovi  pověřenému  řízením  přezkoumání.  Konečným  zněním  zprávy  se  stává,
tento návrh okamžikem mamého uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst.  1 písm. d) zákona
č. 420/2004   Sb.,   k podání  písemného   stanoviska  kontrolorovi   pověřenému  řízením
přezkoumání.  Kontrolor pověřený řízením přezkoumání může v odůvodněném případě
stanovit lhůtu delší.

-         s  obsahem  zprávy  o  výsledku  přezkoumání  hospodaření  Střevač  o  počtu  9  stran  byl
seznámen a její stejnopis převzal Jaroslava Rychnová .

Vkontrolovaném    období    územni'    celek    dle    prohlášem'     statutámího    zástupce
neprovozoval  žádnou  hospodářskou  činnost,  nemá  zřízeny  peněžní  fondy,  nevložil
Žádné  peněžité  či  nepeněžité  vklady  do  právnických  osob,  nehospodařil  s majetkem
státu, neručil za závazky jiných osob, neuzavřel  směmou, nájeinni', zástavni' smlouvu,
smlouvu  o  sdružem'  peněžních  prostředků  a  majetkových  hodnot,  smlouvu  o  zřízení
věcného břemene, smlouvu o úvěru ani nehospodařil s jinými cizími zdroji, nerealizoval
žádnou akci, která by měla povahu veřejné zakázky ve smyslu zákona č.  137/2006 Sb.,
nepořídil ani neprodal Žádný fmanční majetek.

Poučení:

Uzemní  celek je ve  smyslu ustanovení  §  13  odst.  1  písm.  b)  zákona č.  420/2004  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,  a to nejpozději  do 15 dnů  po  projednání  této  zprávy
spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.

Územní  celek je  dále  ve  smyslu  ustanovení  §   13  odst.  2  zákona  č.  420/2004  Sb.,
povinen v informacích  podle  ustanovení §  13  odst.  1  písm.  b) téhož zákona uvést
]hůtu, ve které podá přís]ušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o
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plnění  přijatých  opatření  a v této  ]hůtě  příslušnému  přezkoumávajícímu  orgánu
uvedenou zprávu zaslat.

Nesp]něním  těchto  povinností  se  územní  ce]ek  dopustí  správnmo  deliktu  podle
ustanovení  § 14  odst.  1  písm.  b)  a  c)  zákona  č.  420/2004  Sb.  a  za  to  se  uloží
územnímu  celku  podle ustanovení § 14  odst.  2  zákona  č.  420/2004  Sb.  pokuta  do
výše 50.000'00 Kč.

Jaroslava Rychnová

starostka

KONTAKTY:

Ing. Monika Jančová
mjancova@kr-kralovehradecky.cz

lng. Vendula Hynková
vhynkova@krikralovehradecky.cz
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tel: 725593698

tel: 727873835

mail:saevac@seznamcz
www.sďevac`cz......

podpis


