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p

ffi{31*1,:$

v sledku

p ezkoumání hospoda ení
obce St evaě, lč: Og272175
za rok 2018

ezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
13.3 .2019

na zákla!é písemnéžádosti obce St evač v souladu s ustanovením 42 odst. I zákona č.
12812000 Sb., o obcích, ve znénípozdějších p edpisri, a vsouladu se zákonem ó.42012004
Sb., o p ezkoumávaní hospoda ení ízemníchsamosprávn; ch celkri a dobrovoln}ch svazk
obcí, ve znéru pozdějšíchp edpisri.
Zahájeno by1o dne 9.7.2018 doručenímOznámení o zaháqení p ezkoumání hospoda ení
5 odst.2písm. b)zékonaě.25512012Sb.,
vsouladus 5 odst. 3 zákonaě.42012004 Sb.
o kontrole, ve znéni pozdějšíchp edpisri.

as

Místo provedení p

ezkoumání: Obec St

evač
St evač 49
507 22 St evač

Zástupci za Obec:

-

P

Jaroslava Rychnová - starostka
Ing.Michaela Tourková - extérníčetní
Jaromír Valenta - místostarosta

ezkoumání vykonaly:
kontrolor pově eny íízenímp ezkoumání:
Věra Gilková
kontrolo i:
Jana Šubrtová

Pově ení k p ezkoumání ve smyslu 5 ě. 42012004 Sb. a 4 a 6 zákona č. 255/2012 Sb.
vydal Krajslr ad Královóhradeckého kraje dne27.6.2018 a 1,.2.2019.
p

edmět

o ezkoumání:

v

2 odst. l a 2 zákona ě.42012004 Sb., posouzené
P edmětem p ezkoumání hospoda ení jsou ridaje uvedené
podle hledisek uveden; ch
3 tohoto zékona. P ezkoumání hospoda ení bylo provedeno q běroq m zprisobem
s ohledem na v,_ mamnost jednotliv ch skutečnostípodle p edmětu a obsahu p ezkoumání. p i posuzování

v

jednotliv}chprávních kon sevycházizenléniprávníchp edpisriplatn chkedniuskutečněnítohoto konu.

Poslední kontrolní rikon (nap . ukončeníkontroly na místě nebo wáceni vyžádanych podkladri, ukončení
prově ení námitek uplatněn; ch ve stanovisku k Náwhu zprávy o q sledku p ezkoumání hospoda ení apod.) byl
učiněn dne 13.3,2019.

Pivovarské nám. 1245

500 03 Hradec Králové

A. P ezkoumané písemnosíí
P i p ezkoumání hospoda ení obce St evač byly p ezkoumány následující písemnosti:
Bankovní v pis

Obec má z ízeny bankovní ričty:
- u ČSOB, a.s, č. íL.161937590/0300, zristatek k3t.t2.20I8 ěiní 398 904,26Kě,
- u KB, a.s., č.ti. 43-280099026710100, zristatek k31.I2.2018 činí2 047 858,90 Kč,
- u ČNB, ě.tL.94-821954I|0710, zristatek k3I.12.2018 činí769 773,10Kč.
Ztstatky p edložen; ch bankovních q pisri souhlasí na tňet 23l (ZáHadní běžn} čet
rizemních samosprávn}ch celkri) uveden} v Rozvaze sestavené k3I.12.2018.

Dokumentace kve ejn m zakázkám
"Chodník podél silnice II 501 v obci St evač"
VZMR byla zadána v souladu s 6 a 27 Zak. 13412016 Sb., o zadávání ve ejn; ch zakěaek
firmě ZEPOS RS s.r.o. Libuň. Cena zakézky ve vl ši 4 2I2 232,97 Kč vč. DPH uvedená ve
Smlouvě o dílo souhlasí s nabídkovou cenou. Smlouva o dílo vzavŤena dne 5.12.2018 byla na
profilu zadavatele zve ejněna dne l7.12.2018.
Evidence majetku
Evidence majetku je vedena v programu GORDIC.
Inventurní soupis majetku azávazk
Inventarizace majetku azávazk.& byla provedena k 3I.12.2018. Dále byly ově eny inventurní
soupisy navykaz Rozvaha rzemních samosprávn}ch celkri avykazované zristatky souhlasí na
tyto soupisy. Inventarizace je doložena inventarizaéní zprávou. Vzhledem k tomu, že
ově ovatelé neměli možnost zťrčastnitse provádění inventarizace u hmotného majetku obce,
nemohou se vyjád it k možnosti vzniku inventárních rozdílri v této oblasti.
Odměňování členri zastupitelstva
Byla provedena kontrola stanovení q še odměn zavykon funkce členri zastupitelstva a nebyly
zjištěny nedostatky. V; plata odměn za mésícleden až prosinec 2018 dle p edloženych
mzdov ch listri, byla provedena dle stanovení.

pokladní doklad
Kontrolovrány byly pokladní doklady včetně jejich náležitostí za období květen a íjen 2018
v návaznosti na pokladní knihu, prvotrrí doklady a správnost jejich zatňtovéní dle ričetního
deníku.

P íloha rozruahy
Kontrolovánabyla p íloha ťrčetnízávěrky sestavená k 3 I.12.2018
Rozpočtová opat ení
Zastupitelstvo obce, resp. starostka obce na zálHadé pravomoci k provádění rozpočtovych
opat ení, schválili rozpočtová opat ení č. I až 8. Obec zve ejnila uvedená rozpočtová opat ení
na sv}ch internetovych strránkách do 30ti dn od jejich schválení. Současně oznámíIa
na u ední desce, kde jsou zve ejněna v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do
jejich listinné podoby.
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Rozvaha
Předložen výkaz Rozvaha sestavený k 3 I .l2.20l8.
Kontrolou ročníchobratů účtů401 a 403 nebyly zjištěny nedostatky, účetrríoperace zde
proúčtovanéjsou v souladu s jejich obsahoqým určeníma stanovenými účetnímipostupy.
Kontrolou účtůpeněžníchfondů v porovnání se zdroji jejich krytí v pasívech rozvahy nebyly
zjištěny rozdíly.
Schválený rozpočet
Rozpočet na rok 2018 byl schválen v zastupitelstvu obce dne 6.t2.2017 jako schodkový
v celkové výši příjmů5 438 200,- Kč, výdajů6 758 500,- Kč a financování I 320 300,- Kč.
Schodek rozpočtu je kryt zůstatkem z minulých let. Závazným ukazatelem byly stanoveny
paragrafy.
Obec zveřejnila náwh rozpočtu na svých intemetových stránkách a na uřední desce po dobu
stanovenou zákonem zveřej něn.
Obec zveřejnila schválený rozpočet na svých internetových stránkách do 30 dnů ode dnejeho
schválení. Současně oznámíIa na úřednídesce, kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde
je možno nahlédnout do jeho listinné podoby.

Smlouvy a dalšímateriály k přijatým účelovýmdotacím
obec obdržela neinvestiční dotaci na náklady spojené s konáním voleb
prezídená ČR ve výši22 981,- Kč, celkem obec vyčerpala dotaci ve v}ši 14 875,55 Kč,
watka dotace činí8 I05,45 Kč, příjmy i výdaje jsou označeny účelovýmznakem,

UZ 98 008 UZ 98 I87 -

obec obdržela neinvestiční dotaci na náklady spojené s koniáním voleb
do zastupitelstev obcí ve \ďši 30 000,- Kč, celkem obec vyčerpala dotaci ve výši 14 492,-Kč,
vratka dotace činí15 508,- Kč, příjmy i výdaje jsou označeny účelovýmznakem,

Z KÚ KHK obec

obdržela investičnídotaci (18POVU1-0159) na realizaci akce "Chodník
podél silnice II/501 v obci Střevač" v celkové výši 1 200 000,- Kč. Maximální procentuální
podíl dotace na výdajích projektu číní50%. Realizace akce byla stanovena od 1.1.2018
do 30.1I.2019. Příjemce je povinen předat poskýovateli Závérečnouzpráw o realizací
projektu do 30.12.2019. V roce 2018 obec neměla v souvislosti s touto dotací žádnév}daje.
Příjmy byly označeny ORG 1810159,

UZ 29 027 - z MZe obec

obdržela neinvestiční dotaci - ex post (Rozhodnutí číslo
I29D663001006) na realizaci projektu "Střevač*rekonstrukce hasičskézbrojnice" ve výši
630 172,- Kč. Realizace akce byla stanovena do 29.9.2018. Příjemce je povinen předat
poskytovatelí Závěrečné vyhodnocení projektu do 30.9.2018. Celkové uznatelné qýdaje na
tuto akci činily 900 246,- Kč. Obec odeslala finančnívypořádání tohoto projektu
poskytovateli dne I2.9.2018. Příjmy i výdaje jsouoznačenyUZ.

UZ

90992 - ze SFŽP obec obdržela investiční dotaci (č. Smlouvy 00561711) na akci "Obec
Střevač-pruzkumný vrt, Střevač, okres Jičín"v celkové výši 815 841,- Kč. Dotace nesmí
překročit 80 % celkových nákladů. Obec obdržela v roce 2018 dotaci ve qýši 790 629,-Kč.
Celkové v}daje na tuto akci činili 988 286,- Kč. Obec odeslala finančnívypořádání tohoto
projektu poskytovateli dne 18.1.2019. Byl předložen Protokol o definitivním pííznání
podpory ze SFŽP ze dne 25.I.2019. Příjmy i výdaje jsou označeny TJZ.
z roku 2016:
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rozpočtu KHK dle Smlouvy o poskytnutí dotace z dotačníhofondu KHK
č. 1 6RRD03-0004 ze dne 20.6.2016 - ričelová investičnídotace na ťrnancovanínakladri
vynaloženlich na realizaciprojektu "Územníplán St evač" v celkové \. ši 150.000,- Kč. Doba
rea\ízace byla stanovena od I.I.2016 do 31.12.2017. Procentuální podíl dotace na celkovych
uznateln ch nrákladech nesmí p esiáhnout 39,24 %. Y roce 2016 obec nefinancovala žádllé
naklady tohoto projektu, v roce 2017 obec čerpala celou vyši dotace. Obec p edložila Dodatek
Z

č.2 ze dne 28.11.2017 ke Smlouvě o dotaci, ktery se stanovuje doba realizace projekíu nově
od 1.1 .2016 do 31.12.2019. Dílčívyíčtovránídotace vyhotoveno azaslráno poskytovateli dne
18.12.2017 a znovu l7.I2.20l8. V roce 2018 neměla v souvislosti s touto dotací žádné
v daje. Dotace byla k 3LI2.20I7 vedena na ričtu 472 - Dlouhodobé pfijaté záIohy na
transfery.

Smlouvy o p evodu majetku (koupě, prodejo směna, p evod)
Dne 6.12.2017 schválilo zastupitelstvo obce darování pozemk uveden}ch ve smlouvě
v celkové ričetníhodnotě 28 156 Kč. Darovací smlouva ze dne 27.2.2018 byla ke kontrole
pedložena. Zámér bez,Íplatnéhopevodu byl zveejněn na riední desce od 10. 11. do
6.12.2017 . Právní činky zápisu do KN vznikly dne 2.3.2018.
Dne 5.9.2018 schválilo zastupitelstvo obce prodej pozemku p.č. 526123 o q mě e 1089 m2 za
dohodnutou kupní cenu 16 335,- Kč. Kupní smlouva ze dne 27 .l0.20I8 byla ke kontrole
p edložena. Zámét prodeje byl zve ejněn na u ední desce od 6. 6. do 30. 6.2018. Právní
ričinky zápisu do KN vznikly dne 29.10.2018.

Dne 5.9.2018 schválilo zastupitelstvo obce nákup pozemku p.č. 848/15 o v}mě e 1055 m2
za dohodnutou kupní cenu 15 825,- Kč. Kupní smlouva ze dne 27.10.2018 byla ke kontrole
p edložena. Právní ričinky zápisu do KN vznikly dne 29.10.2018.
Dne 5.9.2018 schválilo zastupitelstvo obce p ijetí daru - pozemku st.p. č. l, jehož součástíje
kostel sv. Prokopa s mobilia em a pozemku p.č. 1, nanémžjeumístěno poh ebiště. Obec ve
prospěch darce ňídila věcná b emena spočívající
ve vstupu, pruchodu a prujezdu a konání
ímskokatolick}ch bohoslužeb a ostatních církevníchob adri. Tato věcná b emena se z in$í
za jedno novou riplatu 200 Kč se splatností do 10 dnri od obdrženívyrozumění o provedení
vkladu do katastru nemovitostí. Darovací smlouva ze ďne 23.10.2018 byla ke kontrole
p edložena. Právní ričinky zápisu do KN vznikly dne 5.11.2018.

St ednědob v hled rozpočtu
Zastupitelstvo obce schválilo st ednědob v}hled rozpočtu na období let 2019 až 2021 dne
6.12.2017.
Obec zve ejnila náwh st ednědobého v hledu rozpoětu na sv|ch internetovych stránkách a na
u ední desce po dobu stanovenou zékonem.
Obec zve ejnila schválen; st ednědob;i v hled rozpočtu na svych internetov}ch stránkách do
30 dn ode dne jeho schválení. Současně oznámila na u ední desce, kde je zve ejněn v
elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby.
účetnídoklad
Kontrolovány byly ričetnídoklady včetně jejich náležítostíza období květen a íjen 2018 v
návaznosti na bankovní v pisy a správnost jejich zatňtování dle ričetníhodeníku.

V

kaz pro hodnocení plnění rozpočtu
Kontrolován byl vykaz sestaveny k 3I.1,2.201

8.
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Yý|<azzisku aztráty
Kontrolován byl výkaz sestavený k 3I.12.2018. Kontrolou vazby na výkaz pro hodnocení
plnění rozpočtu bylo zjištěno, že zůstatky vybraných nakladových a výnosových účtů
odpovídají sumám příslušných položek RS z qýkazuFín-2-12.
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
Jako podpůrný prostředek ke kontrole byly využlty zápisy a usnesení ze zasedéní
zastupitelstva obce ze dne 7.2., I2.3.,6.6., 5.9.,31.10., 21.n. a 5.12.2018.
Závérečnýúčet
Zastupitelstvo obce schválilo záv&ečný :úéetza rok 2017 spólu se zprávou o výsledku
přezkoumání hospodaření obce a s vyjádřením souhlasu s celoročnímhospodařením bez
výhrad dne 6.6.2018.
Obec zveřejnila náwh závěrečného úětu na svých internetových striánkách a na uřední desce
po dobu stanovenou zákonem.
Obec zveřejnila schválený závéreěný úěet na svých internetových stránkách do 30 dnů ode
dne jeho schválení. Současně oznámi|a na úřednídesce, kde je zveřejněn v elektronické
podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby.
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B. Zjištěníz jednorázového p ezkoumání
P i p ezkoumání hospoda ení obce St evač
nebvlv ziištěnv chvbv a nedostatkv.
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C. PInění opat ení
Plnění opat ení k odstranění nedostatkri zjištěn ch

a) p i p ezkoumání hospoda ení r,izemního celku za p edchozí rolry
nebvlv ziištěnv chvbv a nedostatkv.

b)p idílčímpezkoumání
nebvlv ziištěnv chvbv a nedostatkv.
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D, Závěr
I.

P i p ezkoumání hospoda ení obce St evač za rok2018

nebvw ziištěnv chvbv a nedostatky

( 10

odst.3 nísm. a) zákona č. 42012004

sb.).
II.
se

P i p ezkoumání hospoda ení obce St

neuvádí žádnáfizik^

dle

evač za rok 2018

10 odst. 4 písm. a) zákonaó.42012004

Sb.

ilI. P ip ezkoumáníhospoda ení- obce Sí evač - zarok20!8
Byly zjištěny dle
a)

10 odst. 4 písm. b) následujícíukazatele:

podíl pohledávek na rozpočtu rizemního celku

b) podíl závazkttna rozpočtu rizemního celku

0,36 ,Á
1148 oÁ

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku zemního celku

0,Á

IV. Ově ení poměru dluhu obce St evač k pruměru jeho p íjmri za poslední 4 roky
Ově ili jsme poměr dluhu obce St evač k pruměru jeho p íjmri za poslední 4 rozpočtové
roky podle právního p edpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost. Ově ení poměru
dluhu k pruměru jeho p íjmri za poslední 4 rozpočtovéroky podle právního p edpisu
uprawjícího rozpočtovou odpovědnost jsme provedli v}běrov; m zp sobem, tak
abychom získali p imě enou jistotu, k vyslovení následujícího závéru. Zp edložen}ch
podkladri vyp|yvá, že dluh nep ekročil 60 % pruměru jeho p íjm za poslední
4 rozpočtové roky.

V}počet poměru dluhu k pruměru p íjmri za poslední 4 rozpoětové roky je uveden
v P íloze ě. 1, která je nedílnou součástítéto Zprávy.

ÚSC prohlašuje, že učetnívykazy p edloženéjako podklad pro ově ení poměru dluhu
k pruměru jeho p íjmri za poslední 4 rozpočtové roky jsou definitivní, riplné a správné
a nebudou již měněny.
V. Ostatní sdělení pro p ezkoumávany zemní celek

Pivovarské nám. l24S
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St

evnčr dne 13.3.2019

Jména a podpisy kontrolorrlzličastněn ch na p ezkoumání hospoda ení:

d,ť

Věra Gilková
kontrolor pově eny íízenímp ezkoumaflí

-1- Krajsk uad

Královéhradeckého traje

odbor ekonomi.ckY
oddělení kontro|y obci a analyz

,...ť........

ď

Jana Šubrtová

kontrolor

Pokud zde chybí některé podpisy kontroloru uveden}ch na straně 1 této Zprávy, kte í se
podíleli na vykonu p ezkoumání, tak nebyli v době konání závérečnéhop ezkoumari již členy
kontrolní skupiny a jejich podpis je uveden pouze vZápise zdíIčíhopezkoumání
hospoda ení obce St evač.

Tato zpráva o vÝsledku

-

-

p ezkoumání:

je náwhem zprávy o vysledku p ezkoumání hospoda ení, a je možno ke zjištěnív ní
uvedené podat písemné stanovisko ve lhritě do 15 dnri ode dne p edání zpráw
kontrolorovi pově enému ízenímp ezkoumání. Konečn; m znénímzprávy se stává,
tento náwh okamžikem marného uplynutí lh ty stanovené v 6 odst. 1 písm. d) zékona
č.42012004 Sb., k podrání písemnéhostanoviska kontrolorovi pově enému ízením
p ezkoumání. Kontrolor pově en; ízenímp ezkoumání mtňe v odrivodněném p ípadě
stanovit lh tu delší,
s obsahem zprávy o vysledku p ezkoumání hospoda ení obce St evač o počtu 11 stran
byl seznámen a její stejnopis píevzal Jaroslava Rychnová.

V kontrolovaném období taemni celek dle prohlášení statutárního zástupce
neprovozoval žádnou hospodrá skou činnost, nemá ňízeny penéžnífondy, nevložil
žádnépeněžité či nepeněžitévklady do právnick; ch osob, nehospoda il s majetkem
státu, neručíIza závazky jin ch osob, neuzaťel směnnou, pachtovní, zástavní smlouvu,
smlouvu o sdruženípeněžníchprost edk a majetkov ch hodnot, smlouvu o rivěru ani
nehospoda il s jin}mi cizími zdroji, nepo ídil ani neprodal žadny finančnímajetek.
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Poučení:

Územní celek je ve smyslu ustanovení 13 odst. 1 písm. b) zákonač.42012004 Sb.,
povinen p ijmout opat ení k nápravě chyb a nedostatk uveden ch v této zprávé
o qfsledku p ezkoumání hospoda ení a podat o tom písemnou informaci
p ezkoumávajícímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnri po projednání této zprávy
spolu se závěrečnl m ričtem v orgiánech rizemního 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) téhožzákona uvést
lh tu, ve které podá p íslušnémup ezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávrl
o plnění p ijat ch opat ení a v této lh tě p íslušnémup ezkoumávajícímu orgánu
uvedenou zprávu zaslat.
Nesplněním těchto povinností se zemní celek dopustí p estupku podle ustanovení
14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 42012004 Sb. a za to se uložízemnímu celku
podle ustanovení 14 odst. 2 zákonaě.42012004 Sb. pokuta do v še 50.000,00 Kč.

P

evzal dne: 13.3.2019

OBEC 1:ŘEVAČ

5o7 22 ST,ŘEVAČ 49
Oa272175. 'rť.l. | 724 180 329

Jaroslava Rychnová

E,mail

: s tr{3vac Q)

starostka

podpis

Rozdělovník:
Steinopi

počet v tiskri

P

1

1

St evač

2

1

Královéhradecky k

P

edáno

evzal

Jarosl aya Rychnová

aj

Věra Gilková

KOl{TAKTY:
Věra Gilková
Jana Šubrtová

seznam.cz

o.....1ťw i Fevae:c|l o o......

601 375 64I

vgi lko

y a@I<r-

j subrt oy

Pivovarské nám. 1245

500 03 Hradec Králové
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kral ovehrade cky . cz

a@kr-kral ovehrade ck y cz
.

P íloha č.1
Vzorec
4 roky

v

počtu ově ení poměru dluhu obce St evač k prriměru jeho

p íjmri za poslední

Název ričtu
Krátkodobé irvěry

SU
28I

Eskontované krátkodobé dluhopisv (směnkv)
Krátkodobé závazky z vydanYch dluhopisti
Jiné krátkodobé p ičky
Směnky k rihra,ďě
P ii até návtatné finančnívypomoci krátkodobé
Krátkodobé závazky z ručení
Dlouhodobé rivěry
p ii até návtatné finančnívypomoci dlouhodobé
Dlouhodobé závazky z vydanYch dluhopisri
Dlouhodobé závazky z ručení
Dlouhodobé směnky k rihradě

282
283
289

0,00 Kč
0,00 Kč

322

0,00 Kč

326

0,00 Kč

362

0,00 Kč

45I

0,00 Kč

452
453
456

0,00 Kč

457

0,00 Kč

P
P
P
P

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč

íjem v roce 2018

8 665 871,00 Kč

íjem v roce 20L7

6 104 638,00 Kč
4 846 991,00 Kč
4 966 090,00 Kč

íjem v roce 2016
íjem v roce 2015

0,00 Kč
0%

Pivovarské nám.1245

500 03 Hradec Králové
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