
KRAJsKÝ úŘal xnÁr,ovÉHnenrcxÉHo KRAJE
Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly

SpZn: V10
č.t,

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

za rok 2012
piczkoumáni se uskulečnilo .l e doech:

- 21.10,2012
29.3,2013

na ziikladě písemné žádosti obce v souladu s ustanovením § 42 ods1. 1, zákona č. 128/20()0
Sb.. vc znění pozdějších piedpisů. Předmét piežkoumátlije určen zákonem č. 42012004 sb.,
o přezkoumávání hospodaření ťlzemních samosprávných célku a dobrovolných svazků obcí.
Místoprovedenipřezkoumáníi obecsynkov_slem€no

Synkov-§lenreno 48

516 01 Rychuov nad Kněžnou

Přezkotrniiní. zabrnovalo ověření provedené výběrovým způsobem s piihlédnutím
k významnosti:

- dodržování povil]l1osti uložeryich. zíkonem ě. 250/2000 Sb., o rozpočtových
plavidlech a dalšimi právními piedpisy upra\,ujícími finanční hospodaření ÚSC, 

'
- souladu lrospodaiení s finančníni prosťedky ve srovnárí s rozpo3tem,, dodrženi účelu poskytnuté dotace nebo náWatné finanční vjpomoci a podmínek

jejich použití.
- věcnó a fonllální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

I'řezkoumání vykonali:
- kontlolor pověiený říZenín přezkounání:

Bc. Lenka Sedláčková

- kontloloii:

Radka Dušková

Zá§tupci za Obec:

- vítěZslav Kapčuk - starcsta

- Radka Filingerová - účetní
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A, Přezkoumané písemnosti
Pii přezkorunání hospodaření - Obec Syntov_Slemeno
pisemnosti:

- byly přezkoumány následující

Dťuh písemnosti __ Popis písemnosti
Návrh rozpočtu l\avln lozpoclu obce na rok 2012 byl v souladu s ustanovením

§ 11 Zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtol"ých pravidlech
územních rozpočtů vhodn;frn způsobem a po dobu sianovenou
zákonenr zveiejněn a to i Způsobem umožňujícím dákový
piístup,

ťravldla loZpočtového
provizoria

Dle_ § 13 zák. č, 250/2000 Sb; §e řída hŇodařeiú obce-
do doby schválení rozpočtu pravidly rozpočtové-lro provizoria.
Rozpočtové provizorirrm na rok 2012 bylo v zastupitelstw
obce schváleno dne 14.12.20í1.

RoZpočtová opatření ]1ozpocIove zmeny byly prováděny rozpoČtoťmi opatřeními
č, 1 - 6 a schvalovány v zastupitelst\,u obce dne 25.04.20]2.
2o.0q,20l2 a Iq.l2.20l2. Ro,/počto!á ./rněna č.5 b]la
schválena starostou obce na zrlkladě mu svěřené pravomoci Žo
dne 28,i 1,2012,

RoZpoč1o\ý výhled Kozpocioq/ vynled byl sestaven na období let 20í2 - 2oI4
(schváleno v Zo dne 0I.02.2012).

Zár,ěrečný írčet

Ďcn\ alen) rozpoČet Rozpočet byl schválen v zastupitelstvu-bce-ř-1.022012
ve výši příjmú 3 484 4'10,- Kč a rydajů ve r1iši4 048 346,51 Kč jako schodkový, Financování činí
56] 876.51 Kč (piebytek z minulÝch l--tlZosru* fr,,'ea,"r.Xn m
2'7.06.2012 s 5slorením souhja§u s ceIoročnim hospodarenim
b<z rjhrad, Pied projednánim r ZO b;l po dobu stanovenou
,a,(onem,.\eřejněn a to i ,působem LuŤožňujicim dálkoť
rříslUn

EVidence pop]atků \4i.lfu popIalk\ i.ou redenr r knih;ctr -_ --
Invetltumí soupis majetku a
závazků

Knilu došlÝch láktrrr

lnventarizace majetku a ,ávarků byla prove-áá k 31,122o1Z
Dále byly ověřeny inventurní soupisy na výkaz Úč oÚPo 3-02
Rozvaha územních samosprávných ce]ků a wkazované
,,.i.lalk) .ouJ]]a5i na qto inrentuq, lnrentarizace je doložena
inventalizačn1 zprávou.
vzhiedem k tomu, že ověiovatelé neměli možnost zúčastnit se
provádění inventarizace u hmotného maietku obce. nemohou se
t)iadiit L mo7norti \,,nikLr in\enru,"nich rozdilů v ielo oblasti.

Kniha odeslaných faktut |'ilna ooeslanych takturJe řádně vedena,
odměňováni členů
Zastupitelstva

l\anatKove byla provedena kontlola stanovení vÝŠe odměnZa \) kon liutlce clenům ,/asrupilel5l\ a za obdobi
leden - prosinec a neb)ly zjišlén) nedosratky. V)placenio@

pokladni doklad
]\irmalK9ve oyry kontrolovány pokladni doklady Za období
březen 2012, Doklady byly kontrolovriny z hledisia náležitostí
účetních dokladů, časové a věcné souvislosti, zaúčtoÝiní
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a zaťídění podle rozpočtové skladby a nebyly zjištěny
nedostatky, Pokladní doklady mají paťičné náležitosti, jsou
doloženy paragony a jsou shodné se zápisem v poldadní knize.

Pokladnr kniha (derrjk) PokJadnl' kliha je iádné vedena,
RoZvaha Závěrka byla přezkoušena na sta\,y účfu v lozvaze Sestavené

k 31,12_2012. Byl ověřen soulad stavů účtů lykazovaných
v Rozvaze územních samosprávných celků (Úč oÚPo 3-02) se
sta\T majetku, pohledávek a záva*ů dle r,ifsledl-u
inventarizace.
Počáteční stav účtu 403 - Dotace na pořízení investičního
majetku činil 2 '745 793,- Kč. Konečný stav účtu 403
k 31 .1.22012 či.r\í 3 290 648,01 Kč.
Korekce účtů 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
a 028 - drobný dlouhodobý hmotný majetek byla \,}tvořena
ve správné qiši,
Korekce dlouhodobého hmotného a nehmotného maietku byla
plovedena.
opravné položky k účtu 311 - odběratelé byly v}.tvořeny
ve výši 5 262.- Kč a k účtu 315 - Jiné pohledávka z hlavní
činnosti ve výši 7 979,- Kč,
Výsledek hospodaiení na ťozvahovém účtu 493 \,ykazuje zisk
ve r,riši 663 545.72 Kč-

( -lčetni dokLad Namátkově byly kontrolovriny účetri doklady za období březen
2012. Doklady byly kontrolovány z blediska náležitostí
účetních dokiadů, časové a věcné souvislosti, zaúčtayérí
a zatřídění podle rozpočtové skladbv.

Výkaz pro hodnocení plnění
roZpoČtu

Byl předložen \.ýkaz FIN 2 - 12 sestavený ke dí\í 3I.I2.20I2.

vÝkaz zisku a zrátv Byl piedložen {.kaz zisku a áIáry sestavený ke dni 30,09.2012
a ke óli ]]l -l2-20] 2-

zřizovací 1istina
organiZačnich složek a
přispěVkových organizací,
odpiso!ý plán

Dle lozhodnutí KU KHK ze dne 02.08.2012 byl uzaťen
dodatek č. 5 ze dle 29.06.2012 zřizovací listiny příspěvkové
organizace Základní škola a Mateřská škola S}nkov-Slemeno
a mění se v odst. 1 č1.II, že otganlzace lykonává činnost
základní školy, mateřské školy, školní dnržiny a školni jídelny
- výde|ny. Dodatek nabývá účirtnosti dnem 20,08,2012, Den
zápisu do rejstříku 02.08,2012. V ZO schváleno 2'].06.2012.

Daln\ Jci 5m]ou\y Královéhradecký kraj uzaviel s obcí dne 21.04.2olz,
na základě kteťé posk).tl obci finanční částku ve 1iši 50 000,-
Kč na realizaci \:iznamného projektu s názvem "Tradiční
ch]ebová pec jako cesta k pospolitosti obce". Obdarovaný
(obec) se ZavMuje nejdéle do 31.01,2013 předložit odboru
kancelďe hejtnrana Kmjského uřadu IGálovéhmdeckého kaje
doklady, kopie účetních dokladů a čestné prohlášení o tom, že
posk},tnutý firranční dar byl použit na daný účel. v Zo
schváleno 25,04,2012. Dotace byla vfužita na §tanovenÝ účel.

Smlouvy a další materiály k
piijatým úče]oť1n dotacim

obec v roce 2012 obdržela §,to účelové dotace:

- z KÚ neinvestiční dotaci na volby do zastupitelstev kajů
ve \]iši 21 000,- Kč, UZ 98193. nevyčerpaná část dotace
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Smlouvy nájemní

ve výši 10 857,- Kč byla vrácena na účet KU dne 1 8"01 2013,
- z KU neinvestiční dotaci na volbu prezidenta ve wýšil o0o,- Kč, Úz 98008, dotace nebyla terpána a na rieet řÚ
byla vrácena dne 18,01.2013,
- prostřednictvím KÚ z MŠMT prutokovou dotaci pro ZŠ a MŠ
Kopidlno ve.r.ýši I42 19I,60 Kč na Zlepšení podmínek pro
vzděiáválí, ÚZ ]3123, obec dotaci obdrž;la dne |9.B.2ď12.
pieposl. ]a piispé\ koVe organi7áci byIa dne 26.0].20]2.

Byla předložena smlonýa, č. 2635120í2, na základě kleré bude
obci z rozpočfu Klá]ovébradeckého kraje poslq,tnuta investiční
dotace na reaiizaci projektu s názvem ''Odvedení po\,Ťchoťch
vod do příkopu u silnice IV318'' ve výši 150 000,- Kč. Souhm
předpokládaných celkol.ých uznatelných nákladů na realizaci
projektu činí 222 042,- Kč. Termíl realizace je stanoven
ad, 01,06.2012 do 3L12.20I2. Smlouva uzaviena dne
06.08,2012, Posk},tovatel se Zavazuje dotaci poukázat
po podpisu smlouvy jednorázově bankovním pievodem na účet
příjemce , a to nejpozději do 30 dnů od obdržení daňových
dokladů prokazujících ťelevantní fakturaci áotovitele proj;Llu
za uskutečněná plnění v rámci realizace projektrr. Pokud
skulečné uznatelné nákiady projetku dle dotační smloulT
budou nižší, než piedpokládané uznate]rré nákladv uvedené
\e .mlou\é. je přriemce po\inen rŤálil poskyoraLeii financni
prostředky, které piesáhnou částku maximá]rúho podílu dotace
ve ťši 80 % skutečně uznatelných nákladů plojektu, Bylo
předloženo schválení vyúčtování poslq,tovatelem, t;to
schválení bylo obci doručeno e-mailem dne 18.01.2013.

Byla piedložena Dohoda ze SZIF na poslq,tnutí dotace ve 1íši492 457,- Kč na akci ''Oprava obecní komrmikice
Synkov-Slemeno", z toho příspěvek z EU ve \"ýši 393 965,_ Kč
a z národních zdrojů ve r"ýši 98 492,- Kč; kontrola čerpáni
dotace bude prováděna posb,,tovatelem ještě před poukázriním
fiDančních prostředků na účet a o provedené administrativni
kontrole Zašle poslq,tovatel oznámení o zjištěq.ích
nedostatcích, případně o schváené platbě, Dohoda uzavřina
dne 29.07.2011. Termín předložení žádostije stanoven na den
30.11.2011. Bylo předloženo oznámení o schválení platby ze
dne 05,01.2012, na základě které obec obdržela črástku z EU
393 965,- Kč, z toho invesťční část 388 925,0l Kč (ÚZ 89518)
a neinvesťční část 5 039,99 Kč GlZ 89018) a z národnícú
zdrojů obec obdržela částku 98 492,- Kč, Z tolro investiční část
9'7 232,- Kč (ÚZ 895t7') a neinvestiční část 1 260"- Kč
(l l 8o0l7), Dolace blla piedmetem kontroIy posk\.tovaLe|em,
Obec pronajímá neb}.tové prostory, bl.ty a púem§. V roce
2012 nedošlo k uzavření noqých nájemnich smluv.

Črr - Úiao pro zastupování státu ve věcech majetkových má
uzavřenoti s obcí nái smlouvu na poz. č, 84 Za úče]em
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plnění funkcí státu nebo jiných úkoiů v rámci své působnosti
Náiemné činí 7 300,- Kč za rok. Smlouva je uzar,Ťena na dobu
rrťčitou do 3I.12.201I. Dne 17.10.2011 byl uzavřen dodatek
č. 1 ke smlouvě č. 43/01, kteďm se prodlužuje doba nájmu
od 01.01,2012 do 31,12.2019.

Sm]ou\T o převodu majetku
(koupě, prodej. sněna,
přc!od)

Pokud se týká působnosti zastupitelstva obce v majetkove
obla.Ii. došlo k uzavteni smlouv) o bežúplatném převodu
po,/em_l,L n. č, 6I6 l od ( R - l iadll pro Zaslupováni slálu
ve věcech majetkol"ých. Smlouva ze díe 13.02.2012. Y ZO
schváeno 0] -02-20l2

obec dále uzavřela kuprrí smlour.u s fyzickou osobou na prodej
pozemku č, 3396 za cenu l50 000,- Kč, Záměr zveřejněn
od 3 1,08.201 1 do 16,09,201 1. V ZO §chváeno dne 01,02,2012,
Vklad do KN dne 07.11.2012,

Snrloun- o věcných
břemenech

Obec uzar,řela smlouvu o zřízení věcného 6ř"-""e ,"
společností ČEZ Distribuce, a,s. Děčín, kdy předmětem je
pozemek č. 611/4. obec je povinrra strpět přávo zřídit Zaiízení
distdbuční elektťizační soustavy. Věcné břemeno je zíízelo
úplatně ve výši l 000,- Kč. Smlouva ze dne 10,12,2012, Vklad
do KN dne I2.I2.20l2.

I)okumentace k l,eřejným
zakázkám

Byla provedena kontola dodúování zr&. č. 13'7/2006 Sb-
o veřejných zŇázkách. V roce 2012 íebyla řealizoviina žádná
veřejná zakáZka,

\ llltÉlj r]řťdpis 3 siuÉInice obec nlá zpracoviiny vDitroorganizační směmice,
Zápisy z j ednáni
Zastupitelstva vČetně
usnesení

Byly piedloženy Zápisy z jednáni zastupitelstua 
",č, 

usnesení ze
dne 0I.02.2012, 25.04.2012, 2'1.06.2012, 26.09.2OI2,
28.1 I.2,a12 a 19 _12 _201 2

B. Ziištění ze závěrečného (jednorázového) přezkoumání

Pii přezkoumání hospodaření - Obec S}.rrkov-Slemeno

byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedo§tatky:

l'ředmět: Zákon č, 420/200,1 sb, § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem.i. Plávní Bledpis: ČÚS 701 708 (§ 36 odst, 1 Zákona o účetnictvi). ('(_iS 7a] btld ó,2. u 6.1. _ Úzenni ceLek neučtova] k okamžiku uskutečnění účetního
případu pii převodech vlastnictví k nemovitostem, které podléhaly vkladu do katastru
nemovitostí,

o Při prodeji pozemku a bezúplatném převodtr pozemku nebylo postupoviino dle
CUS , pozemky nebyly vyřazeny/zařazeny dnem podání návrhu na vklad.

Nebyly zjištěny závažné chyby a nedo§tatk}-,
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C, Plnění opatření

Plnění opatření k od§tranění nedostatků zjištěných

a) při přczkoumání hospodařeni územního celku za předchozí rokJ

uebyly ziištěnv chyby á nedostatky.

b) při dílčím přezkoumání

nebyly ziištěny chyby a nedostatky,

D,Závěr

l. Při přezkoumání hospo<laření - obec §ynkov-slemeno - za ťok2012

byly ?i_rštčnv méně závažné chybv a nedostatkv (§10 odst.3 písm. b) zákona
č. ,l20l2004 sb.):

Předměll Zákon č, 42012004 sb. § 2 odst. 2 písm, h) účetnictví vedené úZernnim celkem,:, PŠulpredplq ČÚS 701 - 708 (§ 36 odst. 1 zákona o účetnictví). (:ÚS 7aj bocl 6,2. a 6.4. - Územní celek neúčtoval k okamžiku uskutečnění účetního
připadu při převodech v]estnictví k nemovitostem, které podléhaly vkladu do katastru
nemovitostí.
o Pii prodejj pozemku a beáplatném převodu pozemku nebylo posfupováno dle

CUS - pozemky nebyly vyřazenylzaíazerty dnem podrlní návŇ na vklaá.

Il. Při přezkoum;ínim hospodařeni - obec Synkov-Slemeno - z^ íok2012

se neuvádi žádná rizika dle § 10 od§t. 4 pism. a) zákona č. 42012004 Sb.

III. Při přezkoumáni hospodaření - obec sylkov-slemcno - zn rok2012
Byly Zjištěny dle § l0 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:

a) podí1 pohledávek na rozpočtu územního celku

b) podil závazků na rozpočtu územního celku

c) podí1 zastaveného majetku na celkovém nrajetku úzernního celku

0,85 oÁ

1,93 yo

0 o/"
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Královéhradeclrý kraj dne 29,3.20l 3

Podpisy kontrolorů:
]tr jlc' ď-;ílť(lťh6 t.r.]iť
rl ]], I i.,-rl2

Bc, Lenka Sedláčková
kontrolor pověřený řízením piezkoumrání

V iiontrolovanénl období úZemní celek dle proh]ášet1í statuLárniho Ziistupce nemá
ziízeny peněžni fondy. nevložil žádrré peněžité či nepeněžité vklady do právnickýclr osob,
ncťuči] 7a Zá\,azky jiných osob. neuzavřel směnnou, ástavní smlou\1i, sníouvu o s<lruženi
pcnéžních p|ostřcdků e najetko\,ých hodttot, smlouw o úvěru al1i nehospodařil sjinýnli
cizilni zdroji, nerealizoval žádnou akci, ktelá by měla povahu veřejné zal<ázky ve Šmýslu
zlrkona č, 137/2006 Sb.. nepořídil ani neprorlal žádný íinanční majetek.

S obsahem návrhu zprá\y o výsledku přezkoumání hospodaření - Obec Spkov-
SJenTeno - o počtu 8 stran byl seznámen ajeho stejrropis číslo 1 obdržel

DĎe 29 .3 .2013

starosta

Rozdčlovník

Tato zpráva o \,jsledku piezkoumáni hospodařeníje návrhem zprár,y o výsledku přezkoumání
hospodaření, přičenž konečnýtn zněním Zprávy se stává okamžikem maného uplynuť lhů§,
stanovené v § 6 odst. 3 písrrr. 1) zákona č.42,Dl2004 Sb., k podriní písemného stanoviska

steinopis počet vÝtisků Předáno Převzal

l S}.r,tkov- S lemeno Vítězslav Kapčuk

) l Královébradecký kmj Bc. Lenka Sedláčková

en!il: lsedl!ckov"@kr_kralúvehřade.ky.cz



kontrolorovi pověřenému řízenim přezkoumání na adresu
Klálovéhradeckého kaj e,
Tento návrh zprály o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje
dílčího přeZkoulnáĎí

poznámkai
Úzerrmí celekje ve smyslu ustanovení § 13 odst, 1 písm. b) zíkona č. 42012004 Sb.,

povinen piijnrout opaťení k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zpťávě o {ýsledku
přczkoumání hospodaření a podat o tom písemnou fuformaci piíslušném přezkoumávajícímu
orgánu (Krá]ovéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245l, 500 03 Hradec Kráové), a to
ne_ipozději do 15 dnťL po projednání této zpnívy spolu se Závěrečným účtem v orgánech
územního ce]ku,

Územní ce]ek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst, 2 zikona ě. 42012004 Sb.,
povinen v infomacich podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zlíkolta uvést lhůtu, ve
kleré podá příslušnému piezkoumávajícímu orgiinu písemnou zprár,tr o plnění přijatých
opatření a v této l]]ůtě příslušnému přezkournávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

Za nesplnění těchto povinností ize uložit územrrímu celku dle ustanovení § 14 písm. i,
g), h) Zákona č, 420/2004 Sb,, poiádkové pokuty ť do \líše 50 000 Kč vjednom případě,

Krajského úřadu

i výsledky konečného

e,naill lsedhckoý.@lr_kralolthrldccl].cz


