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l KRAJSKY URAD KRALOVEHRADECKEHO KRAJE
Odbor ekonomický - oddělení kontroly obcí a analýz

SpZn: V 10
č.t:

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Obec Synkov-Slemeno, lC: 00579289

za rok 2011

přczLorrmáni se uskutťčnilo vc dncchi

- 25,10,2011
- 1.3.2012

na základě písemné žádosti obce v souladu s ustanovením _E 42 odst, ], zákona č. 128/2000
Sb,. vc zt1ění pozdějšíclr piedpisťl. Přcdmčt přezkollmání je ur,čen zákonem č. 42012004 Sb..
o přezkoumávání hospodařeni územních samospúvných celků a dobrovcrlných svazků obcí.

Místoprovedenipřezkoumáni: ObecSynkov-Slemeno

synkov-Slcmeno 48

516 0l Rvchnov nad Knčžnou

Zástupci Za Obec:

- Vítězslav Kapčuk starosta

- Radka Filingerová - účetní

Piezkounání zahmova]o ověření provedené Výběro!ým způsobem s přihlédnutínl
k výzramnosti :

- dodržovaní povinností u]ožcných zákotem č. 250/2000 Sb., o lozpočto\,ých
pravidJcch a clalšínri pťávními předpisy uplavujícimi finanční hospodařcní USC.

- souladu hospodařcní s linančníni prostřcdky vc srovnání s rozpočtem.
- dodržerrí účelu poskytnuté dotacc nebo návratné finanční výponoci a podrnínek

.iej ich potžití,
- včcné a foťmálni spr,ávnosti dokladů o přezkounrávaných operacích,

Přezkoumání q,konali:

- lol,ř,,lor |o\ iie.lj riz<n,rr pr<z"rrtrmirn,:

Bc. Lenka Scdláčková

- kontťoioři:

Radka Dušková

c,m{il: hťdliťkor{!]l,r l,rilorehradcckJ-.(z
rduslovar]l{r,k.{lor(hrnd(ckl,cz



A, Přezkoumané pisemnosti
Při přezkoumáni hospodaiení - obec Sl,nkov-Slenreno - b}]y přczkoumán},nás}edujici
písemnostiI

Druh Discmnosti P l§ plšemno§tt
\ávrh rozpočtu Návrh lozpočtu obce na rok 2011 b1,1 Y sorrladu s ustanovcnim

§ 11 zákona č, 250/2000 Sb.. o rozpočloÝých pravidlcch
úZemních .ozpočtů vhodným Způsobem a po dobu stanoleiou
Zákoncm Zveřejněn a to i způsobem umožňLljícim dáIkor,ý
přísluD.

Pravidla rozpočtového
plovizoria

Dle § 13 zák. č. 250/2000 Sb, se iídi hospodaření obce do dob1,
§chválcní rozpočtu pravidlv rozpočto\,ého provj7oťja.
Rozpočtové provizorium na rok 2011 bvlo v Zirsltlpitel§tvu
ohce schváleno dne l5,I2.2010.

Rozpočto\,á opatření Rozpočtové znrěny bl,Jy ploviiděny rozpočtovými opatřerrími
č, 1- 3 a schvalovánY v zastupitclstvu obce dne 16,03.20]1.
08.06,201 1. 24.08,201 1, 2ó.10.201 1 a l4,1 2,201 ],

RoZpočto\,Ý vÝh]ed RozpočtovÝ \,iů]cd byl schválen na období 3 let (2010 - 2012).
Schválený rozpočct Rozpočct byl schválen v zastupitelst\,Ll obce dne 09,02.201]

l,e výši přiimů 3 676 010,- Kč a výdaiťl ve výši 4 359 696,- Kč
jako schodkový, kyt Zůslalkem z min, lct ve výšl
683 ó86.- Kč,

závčrcčnÝ účet Zastupitelstvo obce schválilo závčrcčrrý ť]čet za rok 20l0 dne
08.06.2011 s vyslovením sorrh]asu s ccloločnír,tr hospodar'enim
bez výlrrad, PŤed projednánítn l ZO byl po dobu stanolenou
zákonen zvcřcjněn a to i zpúsobem urnožriujíciln dálkový
přístup.

Evidcnce poplatků Místní ]atky isou vedenv ! knihách
In!,enturni soup]s majetku a
závazků

Iiveitarizace maictku a závazků b,vla provedena k 3 ] .l2.201 1.

DJle b)l\ o\aicn} inr.,rltrrr'.ouli.) nl \)ka,/ l č ol Po i.0'
Rozvaha ilzcmnich samosprá\,ných celků a lykazor.anó
Zťlstatkv souh]asi na t}.to invcntur]., lnventaťizace je doložcna
inventarizační zprár,ou.
vzhledem k tomu. že ověřovatc]é neměli lnoálost zúčastnit sc
pro\,ádění inveítarizace u irmotnélro rrlajetku obce, nemohou se
vyjádiit k možnosti vzniku inventurních rozdílťt v této oblasli,

Krriha doš]Ých faktur Kn ha došlÝch faktur je řádně vedena
Kniha odes]anýcl,i faktuř Kn ha odeslanich faktur ie řádnč r,edena.
Odtněiro\,áni členťl
7astu]]itels1\,a

Namátkově bvla provedena kontrola stanovení výše odměn
Za \'ýkon 1unkce členům Zastupitclstva.

pokladní doklad Namátkově bv]y kontroloviiny pokladní doklady za období
duben a listopad 20l 1, Doklady byly kontrolovány z hlediska
náiežitosti účetních doklaclťr. časové a věcné souvislosti.
Zaúčtování a Zatiídění podle rozpočto\,é skladby a nebyl},
zj ištěny nedostatky,
Pokladni doklad1 maií patiičné náležitosti, jsou doloženy
paragoly a jsou shodné Se zápisem \ pokladni linizc,
V základním účetnict\,í ie o Diíimech a vÝdaiich v lrotclr,osti

Pno\!r!l{ n{n. I2li lel,: 7f,i 997 799 ť }iil: lsťtl!..koraak_k.akn€hráde.Lr.c.
r 'lUJll,i,lťl hl l.r (,0l J-.!lu ,l^r,",ir.,r.,,,r..o,,nt,.i,,-



účtoviárro v souladu se stanovenými ilčetnimi postupy
e melodami.

Pok]adni kniha (deník) Pokladní kniha je iádltě vedena.
RoZvaha Závčrka byla přezkoušena na stavy účtů v lozlaze sestavcnó

k j].]2.20]1, Byl ověřen soulad sta\,ť! účtů vykizovaných
r Ruzrlze úzrmnrch sanosprárnlil^ ccIků tl č Ul Po]-O2t.e
stavy maietku, pohledávek a závazkú dle výsledku
invcntarizace,
Počáteční suv účtu 403 - Dotace na poříZeni invcstičního
nrajetku čirril 2 950 1'77,- Kč, Konečný stav účtu 403
k 31.12,201] činí2 745 793,- Kč,
Korekce účtťL 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
a 028 - dlobný dlouhodobý lmotný majetek byla vl,tvořena
ve správné výši,
Korekce dIorrhodobého hmotného a nehmotného maietku b,vla
provedena.
Opravné položky k účlu 31l - Odbčratcló b.vly vytvořeny
ve výši 4 962.- Kč,
Výsledek hospodaření na rozvahovétn účtrr 493 vykazuje zisk
ve výši 399 962,94 Kč,

t]četní doklld Nrurrátkově byly kontrolovály účetní dokiady za obdobi duben
a listopad 2011. Doklady byly kontrolovány z hlcdjska
náležitostí účetnich dokladťr. časové a věcné souvislosti.
Zaúčtoviiní a ZatřidčDi podle rozpočtové skladby,

V,v'kaz pro hodnoceni plnění
loZpoČlu

B_v1 předložen výkaz Fin 2-12 ke dni 31.12.201 1,

výkaz Zisku a Ztráty ll\ l nicdln/en r 1laz zi.lu c zrctr lc dni ] l, l2 20 l l
IJaloYací s]]1louvv obec poskyt]a fyzické osobě llnančr'iclar vc výši 3 000.- Kč

bez uzavřcni darovaci sn']ouvv na základě schválení zo.
Snriouvy a dalši nateriál], k
poskytnutýnl účelovým
dotacím

Obec poskytla ze svélro rozpočtu:

- piíspčvck občanskému sdt!žcní ZA venkov ve \.ýši
5 000"- Kč a ve výši 4 998,- Kč
- přispěvek MysliveckéInu sdruženi Hái ve lýši 5 000.- Kč
, přispěvek Vodovodnímu svazu Cisařská studánka ve \,ýši
,106 200,- Kč na splátku dluhu KHK v souvislosti
s piedlinancováním investičli akce l mirrulých letcch, v ZC)
schválcrro dne 25.1 1.201 l

Smlouvy a clalší maleriály k
přiiatým účelo\,ým dotacím

obec v ioce 201 1 obdržela tyto úče]ovó dotace:

- z KÚ na SLDB ve výši 2 035.- Kč. ncvyčcrpaná část dotace
le výši 2 035,- Kč byla Yrácena na účet KU 24.01.2012,
L]Z 98005
- z Kťt z RRD investični dotaci ve výši 65 700,- Kč na akci
"Zpmcování úzcmního plánu plo obec Synkoýslemeno",
celkové předpokládané náklady čini 262 800,- Kč, rnax, podíl
dotacc činí 40 % celkových nákladů. realizace akce byla
dodatkcm č, l prodloužena do 30,06.20]1 - piedložena
zá\,črcčná zpráva ze dne 27,05,20]1. dotace ic doložena
pnotnimi dokladv a iádně Droúčloviina

e tiil: l3ťdlacLO}in?]kr_kr{lorťnmdtck],,cz
rn skor{lr]kr_krah!chr{dcckI..z



- ze SZIF dotaci vc výši 3]5 700,- Kč na akci "lpracování
územního plánu a rekonstrllkce dl'ort soclr krucifixů r,obci
Synkov-Slemeno". Z toho příspěvek Z |U ve výši 268 560.- Kč
a z národních zdrojů ve výši ó7 ]40,- Kč; kontřola čelpání
dotace byla provedena posk_vtovatelem .ieště před poukáZánínl
1irDnčních proslřeclkťl na účet a o pro\edené administrativní
kontro]e obec obdžela od poskytovate]c oznánreni o schvá]ené
platbč ze dne 14.0'7.201I. Dol]oda uzavřena dne 14,09,2010,
Při čeryání výdajů v locc 2010 na uvedenou akci r'ebylo
účtoválo o účelových znacích a nástroji a Zdroji,

Byla picdložena Dohoda Ze SZIF na posk}tnuti dolace ve \ýši
492 457,- Kč na akci "Oprava obccni kon'unikace Synkov-
Slemeno". z toho příspěvek z EtJ ve výši 393 965.- Kč
a z niirodnich zdrojů ve výši 98 492.- Kč; kontrola čerpání
dotace budc provátlčna poskyto\atelen ještě přcd pouklrzáním
linančnich prostředků na účet a o provcdené admirrislt,ativni
kontrole 7ašle poskyovatel ozniinlení o 7jištěných
nedostatcích. přípaclně o schválené p]atbč, Dohodir uzaviena
dne 29.07.2011.

Smlouvy nájemní obec pťonajímá ncbytové plostoťy, býy a pozemky.
v souvislosti s tim byla plovcdena nan' átková kontrola smluv
o pronájmu ncbyt, plostor a pozen .ů uzaviených v rcce 2011.
V roce 2011 byla uzavřena nová nájenní sm]ouva s l'iřmou ZA
Ve {o\.,,,., ni pq4.!.f !l] ] !!q ]ll

SmlouVy náielnní C]R - t]řad prc zastupování státu ve věcech maietkových
uzavřel s obcí nájemní snrlorrvu na poz, č. 84 za účclcm plnění
funkci slátu nebo jiných úkolů v ún1ci své působnosli.
Náiemné činí 7 300,- Kč za řok. Snlouva je uzayřena na dobu
určitou do 31,12.201l, Dne 17,10.20ll b,yl uzavřen dodatek
č. ] ke smlouvě č.43/01, ktcrým se prodlrLžuje doba nájmu
od 01.01,2012 do 31,12.2019,

Snllouvy o převodLl majetku
(koupě. prodej. sněna.
nřevod)

Pokúd se týká působnosti Zastllpitelstva obce v majetko\,é

oblasti, nedoš1o v rooe 2011 k žádnýrl maietkovým úkonilm,

Dokumentacc k veřeiným
zakázkám

Byla provedcna kontrola dodržování Zak, č. ]]712006 Sb,,

o veřejných zakázkách. V rooe 2011 byl1,, realizovány veřejné
zakázk_v mrrlého rozsahu na akci "oprava obecní komunikace"
a zlrotovení kovového oploccni Božích rnuk.

vnitřní předpjs a smčrnice Obec má zpracovány vnitroorganizační stněmjcc- Přcdmětem
kontroly byla smčrnice o invenlarizaci. pro časo\,é rozlišení.
o evidenci. účtováni a invenlaiizaci majetku, o oběhu účetnich
dokladů, pro posk_vto\,ání cestovních náhrad a o linaični
kontrole,

Zápisy zjednání
Zastupjtc]stva včctně

Byl,v předloženy Zllpis} Z jednání zastupitelst\a vč. LLsnesení

ze dne 15,12.20l0. 09.02,20]1. ]6,03,2011. 08.06.20l l,
24,08.201 1. 26. l0.201 1. 25,1 1.20l ] a ]4.12.201 1.

c_n{il: lseíl.ckova1-4]křl,ilorthr{dťckt.c7
rd!skovi.4]kr_kr{loLch.!dťcLr,cl



B. Zjištění ze závěrečného (jednorázového) přezkoumání

Pii přezkoumátrí hospodaiení - Obec S}nkov-Slemeno

nebvlY ziištěny chvby a ncdostatkv.

C. Plnění opatření

Plněni opatřcní k odstranění n€dostatků zjištčných

a) při přezkoumání hospodařcni územního celku za předchozí rok},

nebyly ziištěnv chYbY a nedo§tatkY.

b) při dílčirn přezkoumání

nebYh, ziištěny chYbv a nedostatk},.

D.Závěr

l. Při přezkoumáni hospodařeni - C)bec Synkov-Slemeno - za rok 2011

ncb!lY ZiištěnY chybY a ncdostatkv (§10 odst.3 Dísm. a) zákona č. ,1201200,1 §b.).

II. Při přczkoumáním hospodařeni - Obec synkov-slemeno - za rok 20l1

§e neuýádí žádná rizika dle § l0 odst. ,l písm. a) zákona č, 420/200,1 Sb.

III. Při přczkoumáni hospodařeni - obec Synkov-Slemeno - za íok2011
B},ly 7iištěny dle § l0 odst. 4 písm. b) násiedující ukazatelc:

a) podil pohledávek na rozpočtu úZenuího celku 1,08 9{,

b) podí] zá\.azkťl na ro7počtu úzenního celk,.] 2,29'k

c) podil Zasta\,eného majetku na celkovém majetku ťucmního celku 0 oÁ

Pilnvlr§k{ n!n.l2t5 icl.:7379r7?99 cj nil: kÉdl9.ko\!!rkr lr!l0vchr{dc.§..z
all0ll3 Hrgdec Králol{ 601315639 rdu§k.vaakr krrloÝehrid$kY..z



KráIovéhradecký kraj dnc 22.3.2D12

Podpisr kuntroltrrů: 
7

L,
r F:iitj3!] llfuú
(ř;il,]réh.;deckcho kraie

llL]iiElil."nV. y obii' án3 Ý"

Bc. Lenka Seclláčková
kl,nlrL,ll,r nú!irťn} nzcrrint piezlounjní

V ](ont.olo];anóm obdobi úzenrní celel, dle prohlášeni statutámího zásttlpcc
neplo\ozo!,al žádnou hospodářskou činnost, erná 7říZcny pcnčžni fond;-. nerložil žáclné

pcnčžité či ncpcnčžjió r,kladl,do právnických osob, leručil za zár,azk}.jiných osob. rleuzavřel
kupní, směnnou, darovircí. zástavni srnlouvLt. stnlouvu o sdružerri penéžních plos|iedkťt
a najetko\,ých hodnot, snrlouvrr o ziizeni r,ěcného břenrene. snilouvu o úvčťu ani
nchospodařil s.jinýnri cizírrli zclroji, ncrcalizcrva1 žádnou akci. která bl, nlčla polirhtr r eiejné
zaklrzk,v ve smyslu zákorra č. 1.]7/21)06 Sb.. nepoiidiL ani ncplodal žáclný 1inanční nlaielel.

S obsirhem návrhu Zprávy o výsledku přezkoumáni hospodaření - obec Synkov-
Slemeno - o počtu 7 stran byl seznámen aieho stejnopis číslo 1 obdržel

VítěZslav Kapčuk
Dnc

Jln p4-

§ it]ii,::1 \l i:.,,ij, ]-l
ii,1 il lir:il l...1.1ll iir::l1,1l

!i.le: ]ir.hrov | íňěl.

Rozdělovník I

§teinonis Počet r"í,tišků Předáno Převzal

1 s!nko\-Slemcno vítěZslav KapčLft

2 1 Královéhradecký kaj Bc- Lcnka Scdláčková

|'ato zprá\,a o výs]edku přezkoLlmání hospodařeníje návrhem zprávy o výsledku přezkounTáni

hospodařeni, přičemž konečnýn znčnim Zplávy se stává okamžikem marného up]ynutí ]hťlty

stanovené v § 6 odst, 3 písnl. i) ziikona ě- 42Dl2004 Sb.. k podání písemného stanoviska
kontroloťovi povčřcnómu řízením přezkoLunání na adresu Krajskéiro ťlřadu

Královéhradcckého kraje.
Terlto náwh zprávy o rlisleclku přezkoumání hospoclaření obsahuie i výsledky konečnébo
dílčiho přczkoumání

ú01375639
e llil: l§cdli.ko}!i...]fu-krilorťhrldecLl-,c7

rdUsklv{nikr_krrlov.hrideck),c7



Poznámka:
Územní celek je le smyslu ustanovcní § 13 odst, 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb..

povincn přijnrout opatřcní k nápravě chyb a nedostatků uvcdených v této ZpráVě o výslcdku
přezkoumáni hospodaření a podat o tom písemnou informaci příslušném přezkoumá\ aj íťl mu
oťgánu (Královébradecký kraj, Pivovarské náněsti 1245/.500 0] I lradcc Králo\,é). a to
nejpozději do 15 dnů po plojcclnání tóto 7pťá\), spolu se Závěrečným účtem v orgánech
ú7emního celkll

Územní celek jc dálc vc smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb..
polinen v inlbrmacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvóst 1hťtttr. ve
které podá piíslušiému přezkounávajícímu orgálu písen]nou zprávu o plněni piijatých
opalieni a v této lhůtč piíslušnómu přczkoumár,ajícínru orgánu uvcdenou Zprávu Zas]at.

Za nesplnění lěchto povinností lze 1ožit úZen]nímu celku dle ustanovcní § 14 písm, i),
g). h) zákona č. 420/2004 Sb.. pořádkové pokut} až do v)..še 50 000 Kč v.iednom případě.

60] 3?5 óJ9
e íl.il: lstdhťtourn]kr_kral{ýehrldecl!../

rduskoYaliakr_krulorehr!deCk}.(Z


