
KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVBHRADBCrnHO KRAJE
Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly

_ SpZn:Yt}
CJ: I6544lEKl20|3

za rok 2013
přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- l1.9.2013
- 26.2.2014

nazákladé písemné žádosti obce v souladu s ustanovením § 42 odst. 1, zákonač. 12812000
Sb., ve znění pozdějších předpisů. Předmět přezkoumání je určen zákonem ě. 42012004 Sb.,
o přezkoumáváníhospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Místoprovedenípřezkoumání: ObecSynkov-Slemeno

Synkov-Slemeno 48

516 01 Rychnov nad Kněžnou

Zástupci za Obec:

- Vítězslav Kapčuk - starosta

- Radka Filingerová - účetní

Přezkoumání zahmovalo ověření provedené výběrovým způsobem s přihlédnutím
k qýznamnosti:

- dodržovriní povinností uložených zákonem č. 25012000 Sb., o rozpočtových
pravidlech a dalšími právními předpisy upravujícími finanční hospodaření ÚSC,

- souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
- dodržení účelu poslgrtnuté dotace nebo náwatné finanční výpomoci a podmínek

jejich použití,
- věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízenímpřezkoumtíní:

Ing. Lenka Sedláčková

- kontroloři:

Ing. Jana Minářová

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

Pivovarské nám. 1245
500 03 Hradec Králové

tel.:737 997 799 e-mail: lsedlackova@kr-kralovehradecky.cz



Druh písemnosti Popis písemnosti
Návrh rozpočtu Náwh rozpočtu obce na rok 2013 byl v souladu s ustanovením

§ 11 zákona č. 25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů vhodn;ým způsobem a po dobu stanovenou
zákonem zveřeiněn.

Pravidla rozpočtového
provizoria

Zastupitelstvo obce schválilo rozpoětové provizorium na rok
2013 dne |9.12.20t2

Rozpoětová opatření Rozpočtové zmény byly provedeny rozpočtovým opatřením
č. 1 - 3, 5 - 7, 9, ll - 12 schválené starostou obce dne

0t.02.20l3, 3 1.03.2013, 30.04.2013, 28.06.2013, 3 1.07 .2013,
31.08.2013,30.09.2013, 31.19.2013 a 29.11.2013. RO č. 4, 8
a 10 bylo schváleno v zastupitelstvu obce dne 26.06.2013,
l 8.09.201 3 a 23.I0.2013.

RozoočtovÝ whled Rozpočtový rrýhled byl sestaven na období2014 - 2016.

Schválený rozpočet Rozpočet byl schválen v ZO dne 06.02.2013 jako schodkový
ve rnýši příjmů 4 167 700,- Kč, v}dajů 5 959 204,- Kč
a financování 1 791 504,- Kč.

Závěrečný íčet Závěrečný účet byl projednán v ZO a uzavŤen s vyjádřením
souhlasu s celoročním hospodařením obce a to s qýlrradou dne

26.06.2013 a zfuoveí bylo schváleno opatření k nápravě chyb

a nedostatků. Návrh závéreéného účtu obce za rok 2012 byl
vhodnlim způsobem zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů před
jeho projednáním v zastupitelstvu obce. Učetní závérka
schválena dne 06.02.2013.

Bankovní výpis Obec má ňízeny bankovní účty:

- u čNB, č. ú. 94-81I457I107I0, zůstatek účtu k 3I.12.2013
ěiní 15 659,43Kč,
- u KB, č. i.2342957110100, zůstatek účtu k 31.12.20t3 ěini
2160 659,97 Kě.

Evidence pohledávek Pohledávkv isou vedeny v knize pohledávek.

Evidence poplatků Místní poplatky isou vedeny v PC - tabulka.

Inventumí soupis majetku a
závazktt

Inventarizace majetku a závazktl byla provedena k 31.I2.20I3.
Dále byly ověřeny inventurní soupisy navýkazÚO OÚPO :-OZ
Rozvaha územních samosprávných celků a vykazované
zůstatky souhlasí na §rto inventury. Invetftarizace je doložena
ínv entaizační zprávou.
Vzhledem k tomu, že ověřovatelé neměli možnost áčastnit se
provádění inventarizace u hmotného majetku obce, nemohou se

wiádřit k možnosti vzniku inventurních rozdílů v této oblasti.

Ifuiha došlých faktur kniha došlých fakturie řádně vedena.

kniha odeslaných faktur Kniha odeslaných faktur je řádně vedena.

odměňovaní členů
zastuoitelstva

Bylá provedena kontrola stanovení qýše odmén za qýkon

funkce členům zastupitelstva za období leden - prosinec 2013

A. Přezkoumané písemnosti
Při přezkoumání hospodaření - Obec Synkov-Slemeno - byly přezkoumány následující
písemnosti:
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a nebyly zjištěny nedostatky. Vyplacení odměn odpovídá jejich
stanovení.

pokladní doklad Byly kontrolovány pokladní doklady za období ěerven
a prosinec 20t3. Doklady byly kontrolovány z hlediska
náležitostí úěetních dokladů, časové a věcné souvislosti,
zaÚrětování a zatíidéní podle rozpočtové skladby a nebyly
zjištěny nedostatky. Pokladní doklady mají patřičné náležitosti,
jsou doloženy paragony a jsou shodné se zápisem v pokladní
knize.

Pokladní kniha (deník) pokladní kniha ie řádně vedena.

Rozvaha Závérka byla přezkoušena na stavy účtů v romaze sestavené
k 31.12.2013. Byl ověřen soulad stavů účfu vykazovaných
v Rozxaze územních samosprávných celků ÚO OÚPO 3-02) se
stavy majetku, pohledávek a závazk'ů dle qýsledku
inventarizace.
Počáteční stav účtu 403 - Dotace na pořízení investičního
majetku činil 3 290 648,01 Kč. Konečný stav účtu 403
k31.12.2013 ěiní 3 497 188,01 Kč.
Korekce účtů 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
a 028 - drobný dlouhodobý tunotnY majetek byla vytvořena
ve správné výši.
Korekce dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku byla
provedena.
Opravné položky k účtu 311 - Odběratelé byly vytvořeny
ve qfši 2 363,30 Kč, k účtu 315 - Jiné pohledávky zhlavni
činnosti ve výši 4 072,50 Kč a k377 - Ostatní krátkodobó
pohledávky ve výši 441,-Kč.
Výsledek hospodaření na rozvahovém účtu 493 vykazqe zisk
ve,r,ýši 456702,98Kč.

učetní doklad Byly kontrolovány účetní doklady za období červen a prosinec
2013. Doklady byly kontrolovány z hlediska náležitostí
účetních dokladů, časové a věcné souvislosti, zaičtováni
a zatřidéni podle rozpočtové skladby.

Y ýkaz pro hodnocení plnění
rozpočtu

Byl předloženvýkaz FIN 2 - 12 sestavený ke dni 3I.07.2013
a31.I2.20l3.

Yýkazzisku a ztráty Byl předloženvykaz zisku a ztráty sestavený ke dni 31.07 .2013
a31.12.2013.

Darovací smlouvy Obec vzavíela dne 18.07.2013 darovací smlouvu
s obdarovaqým město Svoboda nad Úpou. Dar 20 000,- Kč byl
určen pro účely odstranění škod po povodních. Schváleno
v zastupitelstvu obce dne 26.06.2013.

Smlouvy a další materiály k
poskytnudm účelo,qým
dotacím

Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí příspěvku Famí
charitě Rychnov nad Kněžnou ve \.ýši 5 000,- Kč. Finanční
vyičtovaní příspěvku bylo předloženo.

Obec dále poskytla finanční příspěvek ve qfši 5 000,- Kč
občanskému sdružení "Za veŇov".

Smlouvy a další materiály k
přij atým účeloqým dotacím

Obec v roce2013 obdrželatýo účelové dotace:

- z KÚ neinvestiční dotaci na volbu prezidenta ve qýši
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23 500,- Kč, UZ 98008, dotace byla čerpána ve výši
12 656,- Kě, nevyčetpaná čast dotace ve qýši I0 844,- Kč byla
wácena na účet KU dne 27.08.2013, čerpání dotace nebylo
předmětem kontroly,
- z KU neinvestiční dotaci na volbu do Poslanecké sněmovny
ve qiši 23 500,- Ké, ÚZ 9807I, dotace byla čerpana ve vli8i
10 119,- Kč, nevyčerlarrá část dotace ve q/ši 13 381,- Kč byla
wácena na účet KU dne 20.01.2014, čerpání dotace nebylo
předmětem kontroly,
- z KU z POV investiční dotaci ve qýši 302 000,- Kč
na realtzaci projektu "Rekonstrukce místní komunikace
od státní silnice č.II/318", dotace nesmí překročit 50 %
celkových nakladů projektu, předpokládané celkové náklady
činí 605 000,- Kč; celkové náklady činily 646 239,- Kč, podíl
dotace tedy činil 46,73 %; byl předložen formulář záv&eěné
zprávy a vyričtovaní dotace, které bylo na KÚ odesláno dne
25.11.2013.

Byla předložena Dohoda ze SZIF na poslgrtnutí dotace ve výši
398 930,- Kč na akci "Ovocnářská stezka - důvod ke změně
vzhledu obce", z toho příspěvek z EU ve výši 3I9 I44,- Kč
a z nátrodních zdrojů ve qýši 79 786,- Kč; kontrola čerprání
dotace bude provedena poskytovatelem ještě před poukazáním
finaněních prostředků na účet a o provedené administrativní
kontrole zaš|e poskytovatel oznátmení o zjištěných
nedostatcích, případně o schválené platbě. Dohoda vzavíena
dne 23.08.2013. Termín předložení žádosti je stanoven na den
30.05.2015. Konečná výše dotace se určí na základé skutečně
vynaložených, odůvodněných a řádně prokánaných
způsobilých výdajů. Výdaje na tuto akci činily v roce 2013
celkem 40 700,- Kč.

Smlouvy nájemní Obec pronajímá nebytové prostory, byty a pozemky. V roce
2013 vzavŤela obec nájemní smlouvu na pronájem nebytových
prostor v č.p 67 v Synkově. Nájem byl uzavřen za podmínky
provozování hostinské činnosti. Nájemné bylo stanoveno
na 12 000,- Kč ročně. Služby spojené s nájmem 18 000,- Kč
roěně. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Zám& byl
řádně zveřejněn na uřední desce.
Obec dále uzavíela smlouvu o nájmu pozemku č. 3393
o qfměře 506 m2 v k.ú. Synkov. Roční nájemné činí 506,- Kč.
Smlouva je uzaťena na dobu určitou do roku 202l. Plocha by
měla sloužit k umístění veřejné zelené, odpadkoqých košů,
informačních tabulí a laviček.

Čn - Úraa pro zastupování státu ve věcech majetkoqých má
uzavřenou s obcí nájemní smlouvu na poz. č. 84 za účelem
plnění funkcí státu nebo jiných ukolů v rámci své působnosti.
Nájemné éiru 7 300,- Kč zarok. Smlouva je uzavřena na dobu
určitou do 3I.12.2011. Dne I7.I0.20l1 byl uzavřen dodatek
č. 1 ke smlouvě č. 43l0I, kteďm se prodlužuie doba náimu
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od 01.01.2012 do 3t.I2.20l9.
Smlouvy o dílo Obec uzavřela na zél<ladé qýběrového řizení Smlouvu o dílo

s firmou Stavitelství DS s.r.o., Rychnov nad Kněžnou, kdy
předmětem smlouvy je provedení díla "Rekonstrukce místní
komunikace od státní silnice č.II/3l8". Zahájent, ukončení
rcalizace díla a cena odpovídají výběrovému íizent. Smlouva
uzavřena dne 19.08.2013. Ve smlouvě není uvedena maximální
qýše možných víceprací.

Obec uzaťela smlouvu o dílo na bourací práce a rozebtáni
střechy na ě.p. 23 v obci Slemeno.

Smlouvy o převodu majetku
(koupě, prodej, směna,
převod)

Pokud se t}ká působnosti zasfupitelstva obce v majetkové
oblasti, došlo k uzavření smlouvy na nákup asfaltového
povrchu na komunikaci, na pozemku č. 3360 v k.ú. Slemeno
ve výši 30 000,- Kč. V ZO schváleno dne 28.11.2012. Smlouva
uzavřena dne 03.04.2013. Zavedeno do majetkové evidence
na účet 021.

Dále obec uzavřela kupní smlouvu na prodej pozemkové
parcely č. 3609 o qýměře 1 430 m2. Cena byla stanovena
dle kupní smlouvy na částku ll4 400,- Kě. Smlouva byla
lzavŤena dne 14.1I.2013, v zastupitelstvu obce schválena dne
23.10.2013.

Smlouvy o v}půjčce Obec uzavřela smlouvu o výpůjčce s firmou EKO-KOM, a.s.
Předmětem,,"ýpůičkv isou konteinery na sklo 4 ks.

Smlouvy ostatní Obec vzavŤe|a smlouvu o sdružených
elektřiny s ťtrmou Centropol Energy a.s.

Schváleno v zastupitelstvu 03.04 .2013.

službách dodávky
Ustní nad Labem,

Dokumentace k veřejným
zaká"zkám

Byla provedena kontrola dodržování zák. č. 13712006 Sb.,
o veřejných zakázkách. V roce 2013 byla rcalizovéna veřejná
zakazka malého rozsahu na akci "Rekonstrukce místní
komunikace od státní silnice č.II/318". Obec předložíLavýzvu
k podání nabídek, dokumenty tykající se hodnotící komise,
výběru dodavatele zakžvky a jednotlivé nabídky. Byly
osloveny 4 firmy. Jedna firma vyloučena z důvodu nesplnění
podmínek. Vybrana firma Stavitelství DS s.r.o., Rychnov nad
kněžnou s neinižší cenovou nabídkou.

Vnitřní předpis a směrnice Obec má zpracovány witroorganízační směrnice. V roce 2013
došlo ke změně směrnice pro poslqrtování a účtovaní
cestovních náhrad. Předmětem kontroly byla Směrnice pro
časové rozlišení nákladů a výnosů, včetně dohadných položek.

Zápisy z jednani
zastupitelstva včetně
usnesení

Byly předloženy zápisy z jednáni
dne 06.02.2013, 03.04.2013,
23.10.2013 a I I.12.2013.

zastupitelstva vč. usnesení ze
26.06.2013, 18.09.2013,
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B. Zjištění ze závěrečného (jednorázového) přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření - Obec Synkov-Slemeno

nebvly ziištěnv chybv a nedostatkv.

C. PInění opatření

Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky

byly zjištěny následující móně závažné chyby a nedostatky:

t Právní předpis: ČÚs zot - 708 (§ 36 odst. 1zékonao účetnictví)
. ČÚS 701 bod 6.2. a 6.4. - Územní celek neúětoval k okamžiku uskutečnění účetního

případu při převodech vlastnictví k nemovitostem, které podléhaly vkladu do katastru

nemovitostí. (napraveno)
o Při prodeji pozemku a bezitplatném převodu pozemku nebylo postupováno dle

čúS - pozemky nebyly výazenylzaŤazeny dnem podaní návrhu na vklad.
_ Obec na svém zasedéní dle 26.06.2013 přijala opatření, na zák|adé kterého musí

účetní účtovat v souladu s ČÚS s okamžitou platností.

Nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatlqy.

b) při dílčím přezkoumání

nebylv ziištěnv chvby a nedostatky.

D.Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření _ Obec Synkov-Slemeno - zarok2013

nebvly ziištěnv chvbv a nedostatkv (§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 42012004

shL

il. Při přezkoumáním hospodaření _ Obec Synkov-Slemeno - za rok 2013

se neuvádí žádná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č.42012004 Sb.
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ilI. Při přezkoumání hospodaření - Obec Synkov-Slemeno , zarok2013

Byly zjištěny dle § l0 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku

b) podíl závazkina rozpočtu územního celku

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

Královéhradeclcý kraj dne 26.2.201 4

0r7l oÁ

1169 oÁ

O o/u

Podpisy kontrolorů:

Ing. Lenka Sedláčková
kontrolor pověřený řizením přezkoumání

t i{;;;ď:; iir;ri
l{rdloveírrarjeckého lirl ir

nitror ekcnor.rick,,'
Odde,rli j;191;;a4;, ;5c; l'a,_-atr,;

\

rL*
Ing. Jana Minařová
kontrolor

V kontroloo*e* období územní celek dle prohlášení statutárního zástupce

nepfovozoval žádnou hospodářskou činnost, nemá ňízeny peněžní fondy, nevložil žádné

peŇžité či nepeněžité vklady do právnických osob, neobdržel žádné dotace z národního

fondu, neručil za závazky jiných osob, neuzavřel směnnou, zástavní smlouvu, smlouvu o

sdružení peněžních prostředků a majetkových hodnot, smlouvu o ňízeti věcného břemene,

smlouvu o úvěru ani nehospodařil sjinými cizimi zdrojí, nepořídil ani neproda| žádný

ťrnanční majetek.

S obsahem návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření - Obec Synkov-
Slemeno _ o počtu 8 stran byl seznámen a jeho stejnopis číslo 1 obdrže|

,*Bfifi
iY!.ji{{-:,' - §l.'iil{ij}lů

Dne26.2.2014
vítězslav

starosta

Pivovarské nám. 1245
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Rozdělovník:

steinopis počet výtisků Předáno Převzal

1 1 Synkov-Slemeno Vítězslav Kapčuk

2 1 Královéhradec§f kraj [ng. Lenka Sedláčková

Tato zpráva o rlýsledku přezkoumání hospodaření je náwhem zprávy o qýsledku přezkoumání
hospodaření, pŤiéemž koneěným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty
stanovené v § 6 odst. 3 písm. I) zákona é. 42012004 Sb., k podaní písemného stanoviska
kontrolorovi pověřenému íízenim přezkoumáni na adresu Krajského uřadu
Královéhradeckého kraj e.

Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného
dílčího přezkoumání

Poznámka:
Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. l písm. b) zákonač.42012004 Sb.,

povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o qýsledku
přezkoumiiní hospodaření a podat o tom písemnou informaci příslušném přezkoumávajícímu
orgánu (Iftálovéhradeclqi kraj, Pivovarské náměstí 12451,500 03 Hradec Králové), a to
nejpozději do 15 dnů po projednaní této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech
územního celku.

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zálkona č. 42012004 Sb.,

povinen vinformacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve

které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zptávu o plnění přijatých

opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávuzaslat.

Za nesplnění těchto povinností |ze u|ožít územnímu celku dle ustanovení § 14 písm. f),

g), h) zákona é.42012004 Sb., pořádkové pokuty až do výše 50 000 Kč v jednom případě.
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