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

za rok201'4
přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 1.0.11.2014
- 28,1.2015

na základě písemné žádosti obce v souladu s ustanovením § 42 odst, 1, zikona č, !28/2o00
Sb., ve znění pozdějších předpisů. Předmět přezkoumíiní je určen zákonem ě. 420/2004 sb.,
o přezkoumávání hospodaření územních samosprár,ných celků a dobrovolných svazků obcí.

MístopřoYedenípřezkoumáni: obecsynkov-slemeno

Synkov-Slemerro 48

516 01 Rychnov nad Kněžnou
Zástupci za Obec:

- Vítězslav Kapčuk - stalosta

- Radka Filingerová - účetrrí

Přezkoumáni r7konali:

- kontrolor pověřený iízením přezkoumání:

Ing. Lenka Sedláčková

- kontroloři:

Renata Lorencová

Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č. ,12012004 Sb, a § 4 a § 6 zákon:a, č.25512012 Sb.
rTdal Křaj§ký úřad Královéhřadeckého kraj e dle 22,7.2014.

Př€dmět Dřezkoumání:

Předmětem př€zkoumáni hospodaření jsou údaj e uvedené v § 2 odst, 1 a 2 zi/í:ol:r č. 42012004 sb, Přezkoumání
hospodaření by]o provedcno ,!"ýběro\.im způsobem s oh]edem na významnost jednotli\"ých §kutečnosti
podle předměfu a obsahu přezkoumánl. Při posuzování jednotli\"ých právních úkonů se lychází ze alění
právních předpisů platných ke dni uskut€čněnl tolroto úkonu,

500 03 Hťldec Kr{loYé
tel,| 137 997 799 ._nail: kedl&kova@kr_kralovehradecky,cz

rlorencou@kr_kírloýchradecky.cz



A. Přezkoumané písemnosti
Při přezkoumání hospodaření
píseínnosti:

Obec Synkov-Slemeno - byly přezkoumány následující

Náwh rozpočtu Návrh rozpočtu obce na rok 2014 byl v souladu s ustanovením
§ 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočto\"ých pravidlech
úzerĎních loztr očtů vhodným způsobem a po dobu stanovenou
ziákonem zveřejněn a to i způsobem umožňujícím dálkoť

od 21.01.2014 do 12.02.2014,
Za§tupitelstvo obce schválilo rozpočtové provizorium na rok
2OI4 dne 11 .12.2013 .

Rozpočtová opatření Rozpočtové změny byly provedeny rozpočtovým opaťením
ě, I - 2,4 - 7,10 a 11 schváené starostou obce dne 28.02.2014,
31.03.2014, 31.05.2014, 30.06.2014, 31.07.2014, 31.08,2014.
30.09.2014 a 3I.10.2014 a rozpočtové opatření č, 3,8,9 a 12
schválených v zastupitelstw obce dne 16.04.2014, 10.09.2014,
01 .l0.20),4 a26.11 .201 4,

Rozpočtový wýhled byl sestaven na období 2014 - 2016.
schváleno v Zo drc 12.02.2014,

Schválený rozpočet Rozpočet byl schváien v ZO dne 12,02.2014 1ako schodkový
ve výši příjmů 4 508 800,- Kč, výdajů 6 685 119,- Kč
a financování 2 l76 319,- Kč.
Záý&eěný íéet byl projednfu y ZO a lzayŤel s vyjádiením
souhlasu s celoročním hospodařením obce a to bez výhrad dne
11.06.2014. Návrh závěrečného účtu obce za rok 2013 byl
vhodným způsobem zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů pi€d
jeho projednráním v zasfupitel§ltl obce a to i Způ§obem
umožňujícím dákový přístup od,26.05.2014 do 11.06.2014.
Téhož dne byla schváeía i účetni závěrka obce a příspěvkové

BanJ<or'rrí \.ýpi§ obec má zřízeny bankovní účty:

- u čNg, e, í.94-8]'145,1I/0710, zůstatek účtu k 3I.12.2014
činí l15 425,15 Kč,
- u KB, č, ú. 23429571/0100, zůstatek účtu k 31.12.2014 činí
2 250 023,07 Kč.

Uvedené zůstatky souhlasí s účtem 231 - Zakladní běžný úéet
územních samosprár,ných celků uvedeného ý lozyaze
sestavené ke dnj 3].12.20l4.

sou vedenv v pc _ tabulka.
Inventumí soupis majetku a
záyazků

Inventalizace majetku a závazků byla provedena k 31,12.20l4.
Dále byly ověřeny inventurní soupisy na qíkaz Rozvaha
územních samosprávných celků a lykazované zůstatky
souhlasí na §.to inventury. Iíventarizace je doložena
inventaŤizační zprávou.
vzhledem k tomu, že ověřovatelé neměli možnost zúčastnit §e
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plovádění inventaíizace u hmotného majetku obce, nemohou
§e lTjádřit k možnosti vzniku invenfuiních rozdilů v této
oblastj.

Krriha došlÝch faktur Kniha došlých faktur je řádně vedena.
krriha odeslaných faktur (niha odeslaných faktrrrje řádně vedena v PC - software.
odměňování členů
zastupilelstva

Byla provedena kontola §tanovení výše odměn za výkon
funkce členům zastupitelstva za obdobi leden - záři 2014.
Kontrolou odměn bylo zjištěno, že členu Zastupitel§tva byla
chybně zaokrouhlena měsíční odměna. Byla provedena
kontrola zaokouhlení v měsíci listopadu, Uvedenou kontrolou
bylo ziištěno, že uvedený nedostatek se iiž newskltuie.

pokladni doklad Byly kontrolovány pokladní doklady za období červenec a řijen
2014. Doklady byly kontrolovány z hlediska náežitostí
účetních dokladů, časové a věcné souvislosti, zaúčtoýíní
a Zařídění podle lozpočtové skladby a nebyly zjištěny
nedostatlT. Poktadní doklady mají patřičné náležitosti, jsou
doloženy paragony ajsou shodné se zápisem v pokladní knize,

Pokladní kniha (denik) Pokladni knihaje iádně vedena.
pňloha rozvahv Byl předložen výkaz Příloha k účetní závěrce sestavený ke dni

31.12.2014.
Ro7r/aha Závěrka byla piezkoušena na sta\T účtů v rozvaze sestavené

k 37.12.2074 bez závěrečných zápi§ů. Byl ověřel soulad stavů
účtů ly&azovaných v Rozvaze územních samosprávných celků
(Uč OUPO 3-02) se §taq/ majetku, pohledávek a závazků dle
výsledku inventarizace.
Počáteční stav účtu 403 - Dotace na pořízeni investičního
majetku činil 3 497 188,01 Kč. Konečný stav účtu 403
k 31.12.2014 činí 3 396 191,01 Kč,
Korekce účtů 0l8 - Drobný dlouhodobý nehmotryi majet€k
a 028 - drobný dlouhodobý hmotný majetek byla v}tvořeía
ve splávné ,i"ýši.

Korekce dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku byla
pťov€dena.
opravné položky k účfu 31l _ odběratelé byly \,T.tvořeny
ve \Tši 3 128,20 Kč, k účtu 315 - Jiné polrledávky z lrlavní
čjnnosli ve Vyši 2 519,]0 Kč a k J77 - osLani k_rá(kodobé
pohledávky ve výši 245,- Kč.
Výsledek hospodaiení na rozvahovém účtu 493 \,ykMuje zisk
ve ,i.iši l57 983,55 Kč,

učetni doklad Byly kontrolovány účetní doklady za období červenec a říjen
2014. Doklady byly kontroloviily z hledi§ka náežito§tí
účetních dokladů, časové a věcné souvislosti, zaúčtoýálií
a zatřídění podle lozpočtové skladby, Kontrolou účetnictví
za měsíc říjen byl zjištěí chybný předpis hrubých mezd _

opraveno dokl. č, 920004 ze dne 11.11,2014.
Výkaz pro hodnocení plnění
rozpočfu

Byl předložen r"ýkaz FIN 2 - 12 sestavený ke dni 31.10.2014
a3L12.2014.

Výkaz zisku a áráty Byl předložel l"ýkaz zisku a ztráty se§tavený ke dni 31.10.2014
a 3l .12.2o1 4 .

smlou!ry a dalši materialy k Zastupitelstvo obce schválilo dne 16.04,2014 Doslq,tnuťí
íel.: 737 991 199 ejn!il: hedlackoYá@tr_kraloY.nť!de.[y.cz

rloreícov{@kr_kralovehndecky,cz



posk}líiufým účelo,i^ým
dotacím

příspěvku frzické osobě ve výši 15 000,- Kč na úbmdu
materiáloyých nákladů spojených s \ybudováním komínu pro
místni obchod s ložisky. Smlouva uzavřena dne 30.09,2014,
vyúčtování bude provedeno do 31.12.2014. Konlrolou
účetnictví bylo zjištěno, že nebylo účtovlino a účet
373 - K]átkodobé posk),tnuté záohy na transfery. oplaveno
dokladem č. 920004 ze dne 11.11.20l4.

obec d,íle poskl,tla finanční příspěvek ve r.]ši 20 000,- Kč
Zapsanému spolku Sdružení Splav, Skuhrov nad Bělou,
na příplal-tr Integrované shategie území Sdružení Splav v roce
2014, V ZO schváleno dne l2.02.2ol4. Smlouva uzavřena dne
2I.03.2014.

Smlour,y a další materiáy k
přijaqým účelovým dotacím

a řádně prokázanýchi}naložených. odůvodnénjch

obec v roce 2014 obdržela §4o účelové dotace:

- z KÚ neinvestiční dotaci na volby do Ewopského parlamentu
ve \,,ýši 17 500,- Kč, UZ 98348, dotace byla čerplína ve \"ýši
10 921,- Kč, ne\,Tčeryaná část dotace ve \aiši 6 579,- Kč byla
\Ťácena na účet KU dne 2D.01.2015 - čerpání dotace nebylo
předmětem kontroly,
- z I(u neinvestiční dotaci na komunální volbv ve vÝši
27 000,- Kč, ÚZ 98187, dotace byla rerpriaa ve lTsi
16 048,- Kč, ner.yčerpaná část dotace ve výši 10 952,- Kč byla
vrácena na účet KU dne 20.01,2015 - dotace nebyla piedmětem
konboly.

Byla piedložena Dohoda Ze SZIF na poslq,,hlutí dotace ve výši
398 930,- Kč na akci "Ovoc íiská stezka - důvod ke změně
váledu obce", z toho příspěvek z EU ve \.ýši 319 144,, Kč
a z národních zdrojů ve r,}ši '79 '186,- K!' kontrola čerplíni
dotace bude provedena posk}tovatelem ještě před poukizárím
finančních prostředku na účet a o provedené administ.ativní
kontrole zašle posl§,tovatel oznámení o zjištěných
nedo§iatcích, případně o schválené platbě. Dohoda uzaťena
dne 23.08.2013, Termín předložení žádosti je stanoven na den
30,05.2015. Konečná výše dotace se určí na základě §kutečně

způsobilých \.ýdajů. výdaje na tuto a.kci činily v roce 2013
celkem 40 700,- Kč. V roce 2014 nebyla dotace čemiina.

Smlour,y nájemní Obec pronajímá nebytové plostory, byty a pozemky. Obec
uzaviela dne 14.04.20|4 pachlo,"Ťi smlouw se leméděIskou
§polečnosLi Čemikovice_ a.s, na pronájem pozemku
paí. č.2 3069/0. Smlouva uzaťena na dobu neurčitou
§ účinností od 01.10.2013. Výše nájnu čini 708,- Kč za rok,

Čn - Úiaa pťo Zastupoviá.ní státu ve věcech majetkoqých má
uzaťenou § obcí nájemíí smlouvu na poz. č. 84 za účelem
p]nění filnkcí státu nebo jiných úkolů v nmci své působnosti.
Nájernné činí 7 300,- Kč za rok. Smlouvaje uzaviena na dobu
určitou do 31.12,2011. Dne 17.10.2011 byl uzavřen dodatek

ť_nnil: ls€dl.ckov!@k.,kraloýeh.adeckt.cz
rlorelcov.@kr_lr!lotchHdmky,cz



a.l.k:.ť9_"l e +: Ol. tt"".,^ .á p,oat,r.u1" aoOu *1*u
od 01.0].2012 do 31.12_20l9

Smlour,y o převodu majetku
(koupě, prodej, směna.
převod)

P:§q s.e ,!rká pů.obnorti-*topiá.tua-b"e u .ujEkoré
obla§ti, došlo v roce 2014 k uzavření snrlou\T d\e 02.Ó7,2014
na niákup pozemkové parcely č.748/3 v k.ú. S}tkov za cenu
7 480,- Kč. V ZO schváleno dne 11,06.2014. Prá\,ní účinkv
vkladu nastaly dne 08,07.2014.

DáIe obec uza\ řela niže uledené kupni smlour,y na prodej
pozentků:

- kupní smlouva s fyzickou osobou ze dne 03,10.2014
na prodej pozemku pat. č, 264/2l v k.ú. Slemeno za cenu
19 500,- Kč, ZiměI zveřejněn od 20.06.2014 do 0.I.o7.20í4.
: Z9^.:!":l:": dne 01.10,20l4. prárni účinJq rkladu nasra11
dne 09.10.2014,
_ kupní smlouva s szickou osobou ze dne 08.10.2014
na prodej pozemku paí. č. 240/7 v k.ú. Slemeno za cenu
5 400,- Kč, záměr zveřejněn od 20.06.2014 do 0'7.0.1.2014.
v ZO sch\áleno dne 01.10.20l4. prarni účinky l|,Iadu nasral1
dne 09,10.2014,
- kupní smlouva s fi,zickou osobou ze dne 22.10.2014
na prodej pozemku paí. č. 29'7/2 v k.ú. Slemeno za cenu
13 500,- Kč, zžLln zýeřejněn oó,20.06.2014 do 07.07.2014.

: Z9_.:!"_"l:"" dne 01.10.20I4. prárni účinJ.l,rkladu nastaly
drc27.10.2014.

vý§ledky kontrol zřízených Byl předložen ?rotokol o ťsledkul;řejnosplávna konttoly
na mí§tě, která byla provedela dnel6.12.2014, Kontrolou bvlv
zjištěny &obné nedostatky, kdy není dodržováno ustarroveú
směmice o finanční kontrole.

Zápisy z:edíéýlrí
za§tupitelstva včetně
usnesení I0.09.2014, 01.I0.2014, 05.'l I.2014, 26.I 1.2014 a I0.I2.2oI4.

Byly předloženy zápisy z ]edlúni zastupitelst,ra vč. trsneserúze díe 71.I2.20I3, 12.02.2014, 16.04.2014, 1L06.2014,

B. Zjištění ze závěrečného (jednorázového) přezkoumání

Pii přezkoumání hospodaření - obec Syntov-Slemeno

125766131
em.ilI kedhckova@kr_kr{loÝeh.ád(ky.cz

řloreícova@kr_kraloyehrád ky,cz



C. Plnění opatření

Plnění opatřeĎí k od§tranění nedostatků zjištěných

a) při přezkoumání ho§podaření územního celku za předchozí rok7

nebylv ziištěny chyby a nedostatky,

b) pfi dílčím přezkoumá!í

byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedo§tatky|

Pře.Imět: ZákorL č. 420/2004 sb. § 2 od§t. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně
peněžních operací, týkajících se lozpočtových plostředků

.i. Právni předpis: Nařízení vlády č.3'112003 Sb, o odměnách za qýkon funkce členům
zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů

. § 3 odst. J - Členovi zastupitelstva nebyla správně zaokouhlena měsíční odměna.
(napraveno)
o Kontrolou odměn bylo zjištěno, že členu Zastupitelstva ve funkci starosty byla

chybně zaokouhlena měsíční odměna,
- Byla provedena kontrola zaokouhlení odměn a bylo Zjištěno, že uvedený nedostatek

seji: nerlsLyuje,

Předmět: Zékon č. 420/2004 Sb, § 2 odst. 2 písm, h) účetnictví vedené územnim celkem
* Právní předpis: Zrákon č. 563/1991 Sb,, o účetnictví, ve znění pozdějších předpi§ů
c § 1 otlst.8 - Územní celek nedodržoval stanovené postupy při vedení účetnictví.

(napraveno)
o Kontrolou smlou\T o posl§,tnutí příspěvku ve \,"ýši 15 000,- Kě bylo zjištěno, že

nebylo účtováno na účet 373 - Klátkodobé posk},tnuté zálohy na transfery,
- Opraveno dokladem ě.920004 z,e drc 11.11.2014,

Nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatkT.

PivoYtBké nám. 1245 íel; 131 997 199 en!ai|: lsedláckoví@lr_krílovehradecky,c2
500 03 H.&lec Kr{Iové 725 766 |3l .lDrencoyá@kr-kr{loYehrld$l,a,cz



D.Závěr

I. Při přezkoumání ho§podaření _ Obec Synkov-Slemeno - za rok2014

nebv_lv ziišJěnv chvbv a nedostatky (§10 odst.3 písm. b) zákona č.42012004
sb.) kro,pě chyb a nedostatků uvedenÝch v textu této zpráw od oísm. b)r
odstraněných v průběhu nřezkoumání.

IL Při přezkoumáním hospodaření - Obec Synkoy-slemeno - za rok 2014

se neuvádí žádná rizika dle § 10 odst. 4 písm, a) zákona č, 42012004 Sb.

IIL Při přezkoumání hospodařeni - Obec synkov-slemeno - za rok 2014
Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku o,46 o/o

b) podíl závazl.ri na rozpočtu rizerniího celku I,66 vo

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0 Yó

Piyovar§kénán. 1245 te|r737 997199 e_ú{il: lsedlsckoý!@kí_krNlovehndecky.o
500 03 lrr.d.c I<IóloÝé 125166 l3I norencoYa@kr,královchradsky.cz



fV. Ostatní sdělení pro př€zkoumávaný územní celek

synkoY-slemeno, dn e 28,1,2015

Jména a podpisy kontroloru zúčastněných na přezkoumání hospodaiení:

Ing, Lenka Sedláčková

kťlln\ éhádé.kého kraie
ó .dbóí cLoíúmiLl\
řJdelenl meí.ú ir a Lóntloly

A
kontřolor pověfuný řízenlm ptezkounánl

Renata Lorencová

pudpis konl.u|oÉ po\éieniho r zen m prczkoumáni

L*,,'

.-naill lšedlackoÝ!@kr_kr!lovchrdecla.cz
rlorencoYa@kFkralov.hradúky.cz

Tato zpráva o r,ýsledku přezkoumání:

- je návlhem zprálT o výsledku přezkoumiiní hospodaření, a je možno ke zjištění v ní
uvedené podat písernné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání zprály
kontrolorovi pověřerrému řízením přezkoumání, Konečn]iin zněním zprálry se itává,
tento náwh okamžikem marného uplyrrutí lhůty §tanovené v § 6 odst, 1 pí§m.
d) zŇoí\a ě.420/2004 Sb., k podriní písenmého stanoviska kontrololovi pověřenému
řízením přezkoumání. Kontrolor pověřený řízením přezkoumání může v odůvodněném
případě §tanovit lhůtu delší.

- s obsahem zpráry o výsledku přezkoumání hospodaření S}Ťkov-Slemeno o počtu
9 stran byl seznámeíl ajejí stejnopis převzal Vítězslav Kapčuk

V kontrolovanénr období úzerrmí celek dle prohlášení §tanitámího Zástupce
neprovozoval žádnou hospodriřskou činnost. nemá zřízeny pe.ěžlí fondy. nevložil
žádné peněžité či nepeněžité vklady do plávnic\ých osob, neobdržel žádné dotace
z národnílro -1bndu, nerrrčil za závazki j|zných o§ob, neuzaÝ-iel zástavní smlouvu,
smlouvu o sdružení peněžních prosťedků a majetkových hodnot, s:nlouvu o úvěru ani
nelrospodařil sjiDými cizimi zdroji, nerealizoval žádnou akci, která by měla povalu
veřejné zakrázky ve smyslu zákona č, 1]7i200o Sb,. n<potidit ani neprodal žádný
finanční majetek.

Poučení:

Územní celek je ve smy§lu ustanovení § 13 od§t. 1 písm. b) zrikona ě. 420/2004 Sb,,
povinen pfijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených vtéto ZpIávě
o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci
přezkoumávajícímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu
se závěreč[:hn účtem v orgánech územního celku.

Územní celekje dále ve §myslu ustanovení § l3 odst. 2 zákona č, 420/2004 Sb., povinen
v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůfu, ve které
podá pňslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprálu o plnění piijatých
opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zpráW Zaslat,

500 03 llíldcc xrólové



Nesplněním_ těchto povirytostí §e územni celek dopustí §práÝŤího deliLtu podle
ustanoveni § 14 odst. 1 písm. b) a c) zíkona ě. 420/2004 Sb. azato se uloži územnímu
celku podle ustanovení §14 odst. 2 zál<ona ě, 42oD004 sb. pokuta do ťše50,000,00 Kč.

Vitězslav Kapčuk

500 03 llř&lec KráIoYé 72576613|
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