KRAJSKÝ Ú AD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
Odbor ekonomický – odd lení metodiky a kontroly

J:

Zpráva o výsledku p ezkoumání hospoda ení
obce Zelenecká Lhota, I : 00271829
za rok 2016
ezkoumání se uskute nilo ve dnech:
-

30.1.2017

na základ písemné žádosti obce v souladu s ustanovením § 42 odst. 1, zákona . 128/2000
Sb., ve zn ní pozd jších p edpis . P edm t p ezkoumání je ur en zákonem . 420/2004 Sb.,o
ezkoumávání hospoda ení územních samosprávných celk a dobrovolných svazk obcí.
Místo provedení p ezkoumání:

Obec Zelenecká Lhota
Zelenecká Lhota 8

507 23 Libá
Zástupci za Obec:
- Eva Havlová - Starostka
- Jana Fejfarová - Dodavatelská firma

ezkoumání vykonali:
kontrolor pov ený ízením p ezkoumání:
Ing. Jana Miná ová
- kontrolo i:
ra Gilková
-

Pov ení k p ezkoumání ve smyslu § 5 . 420/2004 Sb. a § 4 a § 6 zákona . 255/2012 Sb.
vydal Krajský ú ad Královéhradeckého kraje dne 28. 6. 2016
edm t p ezkoumání:
edm tem p ezkoumání hospoda ení jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona . 420/2004 Sb. P ezkoumání
hospoda ení bylo provedeno výb rovým zp sobem s ohledem na významnost jednotlivých skute ností
podle p edm tu a obsahu p ezkoumání. P i posuzování jednotlivých právních úkon se vychází ze zn ní
právních p edpis platných ke dni uskute ní tohoto úkonu.
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A. P ezkoumané písemnosti
i p ezkoumání hospoda ení
písemnosti:

obce Zelenecká Lhota

byly p ezkoumány následující

Bankovní výpis
Obec má z ízeny tyto bankovní ú ty:
- u KB a.s. 11725541/0100 z statek k 31.12.2016 iní 2.122.641,29 K
- u KB a.s. 43-9956510217/0100 (spo ící ú et) z statek k 31.12.2016 iní 5.097.220,50 K
- u NB 94-6811541/0710 z statek k 30.12.2016 iní 245.566,80 K
statek p edložených bankovních výpis souhlasí na ú et 231 (základní b žný ú et ÚSC)
uvedený v Rozvaze k 31.12.2016.
Dokumentace k ve ejným zakázkám
Obec realizovala v roce 2016 n kolik ve ejných zakázek malého rozsahu.
edm tem kontroly byla ve ejná zakázka malého rozsahu na akci "Vým na oken
v nemovitosti p.13". Nabídku podaly t i firmy. Obec vybrala firmu Sv t oken, která nabídla
obci nejlepší podmínky za cenu 68.471,- K s DPH. Zastupitelstvo schválilo výb r firmy dne
8.6.2016. Dodávka byla zaplacena na základ faktury dne 4.7.2016.
Obec postupovala p i výb ru této ve ejné zakázky dle Sm rnice pro zadávání ve ejných
zakázek malého rozsahu . 1/2016 s ú inností od 1.3.2016.
Evidence majetku
Majetek obce je veden na po íta i a je rozt íd n na základ vnitroorganiza ní sm rnice
v souladu s platnou ú etní osnovou.
Inventurní soupis majetku a závazk
Inventarizace majetku a závazk byla provedena k 31.12.2016. Dále byly ov eny inventurní
soupisy na výkaz Ú OÚPO 3-02 Rozvaha územních samosprávných celk a vykazované
statky souhlasí na tyto soupisy. Inventarizace je doložena inventariza ní zprávou.
Vzhledem k tomu, že ov ovatelé nem li možnost zú astnit se provád ní inventarizace
u hmotného majetku obce, nemohou se vyjád it k možnosti vzniku inventárních rozdíl v této
oblasti.
Kniha došlých faktur
Došlé faktury jsou vedeny v PC (ú etní software KEO-W).
Kniha odeslaných faktur
Vydané faktury jsou vedeny v PC (ú etní software KEO-W).
Návrh rozpo tu
Návrh rozpo tu na rok 2016 byl po dobu stanovenou zákonem zve ejn n na ú ední
i elektronické desce obce od 2.3. do 23.3.2016.
Odm ování len zastupitelstva
Byla provedena kontrola stanovení výše odm n za výkon funkce len zastupitelstva a nebyly
zjišt ny nedostatky. Výplata odm n za m síc leden až prosinec 2016, dle p edložených
mzdových list , byla provedena dle stanovení.
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Pokladní doklad
Pokladní doklady za období b ezen a íjen 2016 mají pat né náležitosti, jsou doloženy
paragony a jsou shodné se zápisem v pokladní knize. P íjmy v hotovosti probíhají pokladní
evidencí. V základním ú etnictví je o pokladn ádn ú továno.
Pravidla rozpo tového provizoria
Do doby schválení rozpo tu se ídilo rozpo tové hospoda ení pravidly rozpo tového
provizoria schválenými ZO dne 28.12.2015.
íloha rozvahy
Byl p edložen výkaz P íloha sestavený k 31.12.2016.
Rozpo tová opat ení
Rozpo tové zm ny byly provád ny rozpo tovými opat eními
v zastupitelstvu obce dne 2.11. a 27.12.2016.

. 1 a 2 schválenými

Rozpo tový výhled
Byl p edložen rozpo tový výhled sestavený na období let 2015 až 2017. Dále obec sestavila
dne 23.3.2016 nový rozpo tový výhled na období let 2017 až 2018
Rozvaha
Rozvaha za m síc prosinec 2016 je sestavena.
Záv rka k 31.12.2016 byla p ezkoušena v plném rozsahu. Byl ov en soulad stavu ú
vykazovaných v Rozvaze územních samosprávných celk (Ú OÚPO 3-02) (p ed kone ným
uzav ením) se stavy majetku, pohledávek a závazk , dle výsledku inventarizace a nebyly
zjišt ny nedostatky. Výsledek hospoda ení b žného ú etního období vykazuje po zdan ní zisk
ve výši 846.600,24 K .
Kontrolou ro ních obrat ú
401 a 403 nebyly zjišt ny nedostatky, ú etní operace zde
proú tované jsou v souladu s jejich obsahovým ur ením a stanovenými ú etními postupy.
Schválený rozpo et
Rozpo et na rok 2016 byl schválen ZO dne 23.3.2016 jako vyrovnaný ve výši p íjm
a výdaj 2.218.000,- K . Závazným ukazatelem jsou stanoveny paragrafy.
Smlouvy a další materiály k poskytnutým ú elovým dotacím
Smlouva z roku 2015:
Obec uzav ela dne 2.2.2015 Dohodu o poskytnutí neinvesti ního p ísp vku a dotace ostatním
organizacím z rozpo tu obce se Základní školou Bodlák a Pampeliška, o.p.s. Veliš.
edm tem dohody je poskytnutí p ísp vku ve výši 4.200,- K na neinvesti ní náklady na
žáky školy. Dotace byla odeslána na ú et p íjemce dne 22.12.2015. Vyú tování p ísp vku
bylo stanoveno do 30.11.2016. V ZO bylo poskytnutí p ísp vku schváleno dne 2.12.2015.
íjemce p edložil vyú tování dne 25.7.2016. Obec tuto dotaci zú tovala na základ
provedené kontroly tohoto vyú tování.
Smlouvy z roku 2016:
Obec uzav ela dne 14.7.2016 Smlouvu o poskytnutí dotace . 01/2016 eskému svazu
ela , z.s. Žádost ze dne 1.2.2016 byla p edložena. P edm tem smlouvy je poskytnutí
dotace ve výši 1.000,- K za ú elem zajišt ní opylovací innosti v elstev v p írod . Dotace
byla odeslána na ú et p íjemce dne 12.10.2016. Vyú tování p ísp vku bylo stanoveno do
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30.11.2016. P íjemce p edložil vyú tování p ísp vku dne 28.11.2016. V zastupitelstvu obce
bylo poskytnutí p ísp vku schváleno dne 24.2.2016.
Obec tuto dotaci zú tovala na základ provedené kontroly vyú tování dne 3.12.2016.
Obec uzav ela dne 14.7.2016 Smlouvu o poskytnutí dotace . 02/2016 Loutkovému divadlu
Martínek Libá , z.s. Žádost ze dne 30.6.2016 byla p edložena. P edm tem smlouvy je
poskytnutí dotace ve výši 3.000,- K na innost spolku. Dotace byla odeslána na ú et
íjemce dne 21.9.2016. Vyú tování p ísp vku bylo stanoveno do 30.11.2016. P íjemce
edložil vyú tování p ísp vku dne 18.11.2016. V zastupitelstvu obce bylo poskytnutí
ísp vku schváleno dne 13.7.2016.
Obec tuto dotaci zú tovala na základ provedené kontroly vyú tování dne 3.12.2016.
Obec uzav ela dne 2.11.2016 Smlouvu o poskytnutí dotace . 03/2016 MŠ Markvartice.
Žádost ze dne 17.10.2016 byla p edložena. P edm tem smlouvy je poskytnutí dotace ve výši
4.000,- K na podporu vzd lávání. Dotace byla odeslána na ú et p íjemce dne 21.12.2016.
Vyú tování p ísp vku bylo stanoveno do 30.6.2017. V zastupitelstvu obce bylo poskytnutí
ísp vku schváleno dne 2.11.2016. Tato datace je k 31.12.2016 vedena na ú tu 373.
Smlouvy a další materiály k p ijatým ú elovým dotacím
íjmy obce byly posíleny k 31.12.2016 o dotaci:
- z KHK na výdaje voleb do krajských zastupitelstev pod ÚZ 98193 ve výši 30.000,- K .
Výdaje na volby inili 11.601,- K . Vratka dotace ve výši 18.399,- K bude vrácena p i
finan ním vypo ádání za rok 2016.
Smlouvy nájemní
Obec pronajímá z minulosti byt, nebytové prostory a pozemky.
Obec jako propachtovatel uzav ela dne 1.5.2016 Pachtovní smlouvu. P edm tem pachtu jsou
pozemky p. . 1254/14 o vým e 520m2, p. . 160/4 o vým e 567 m2 a p. . 160/5 o vým e
788 m2 v k.ú. Zelenecká Lhota. Ú elem pachtu je do asné užívání výše uvedených pozemk
pachtý em k sekání trávy a sušení sena pro svou pot ebu. Ro ní pachtovné je stanoveno ve
výši 200,- K za každý rok trvání pachtu, splatné vždy do 30.9. p íslušného roku trvání
pachtu. Pachtovné ve výši 200,- K bylo obci uhrazeno v hotovosti dne 21.9.2016. Pacht je
sjednán na dobu ur itou od 1.5.2016 do 30.4.2017. Zám r byl zve ejn n od 30.3. do
27.4.2016 a následn schválen v zastupitelstvu obce dne 27.4.2016.
Obec jako pronajímatel uzav ela dne 26.3.2016 Smlouvu o nájmu pozemk p. . 1/2016.
edm tem pronájmu je pozemek p. . 573 o vým e 7.075m2 v k.ú. Záhuby. Ú elem nájmu
je pronájem tohoto pozemku k chovu ovcí. Ro ní pachtovné je stanoveno ve výši 500,- K ,
splatné vždy do 31.12. p íslušného roku. Nájemné za rok 2016 ve výši 500,- K je splatné do
31.12.2016. Tato ástka byla obci uhrazena dne 1.12.2016. Nájem je sjednán na dobu
neur itou od 1.4.2016. Zám r byl zve ejn n od 7.3. do 23.3.2016 a následn schválen
v zastupitelstvu obce dne 23.3.2016.
Tato smlouva byla dne 27.9.2016 vypov zena ze strany nájemce. Vzhledem k ro ní
výpov dní lh dojde ke skon ení nájmu k 30.9.2017.
Smlouvy o p evodu majetku (koup , prodej, sm na, p evod)
Obec jako prodávající uzav ela dne 3.11.2016 Kupní smlouvu na prodej pozemku p. . 520/89
o vým e 205 m2 v k.ú. Zelenecká Lhota za dohodnutou kupní cenu 10.250,- K . Tato ástka
byla obci zaplacena dne 18.11.2016. Zám r prodeje byl zve ejn n od 3.8. do 24.8.2016. ZO
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schválilo tento prodej pozemku dne 24.8.2016. Právní ú inky zápisu do KN nastaly dne
4.11.2016.
V souvislosti s kontrolou výše uvedené smlouvy byla p edložena Sm rnice . 1/2012 o p ecen ní reálnou hodnotou ú inná od 1.1.2012.
Dále obec získala do svého majetku na základ ukon ení smlouvy o výp ce (ze dne
8.12.2011) od DSO Mariánská zahrada informa ní tabuli v etn stojanu v ú etní hodnot
8.920,- K , která byla zaú tována na ú et 028 dne 8.12.2016.
etní doklad
Byly kontrolovány ú etní doklady za m síc b ezen a íjen 2016. Doklady byly kontrolovány
z hlediska náležitostí ú etních doklad , asové a v cné souvislosti, zaú tování a zat íd ní
podle rozpo tové skladby a nebyly zjišt ny nedostatky.
Vnit ní p edpis a sm rnice
V souvislosti s kontrolou kupní smlouvy na prodej pozemku byla p edložena Sm rnice
. 1/2012 o p ecen ní reálnou hodnotou ú inná od 1.1.2012.
Dále byly p edloženy nap . Sm rnice:
- . 2/2016 - o evidenci majetku - ú inná od 1.3.2016
- . 3/2016 - o podrozvaze - ú inná od 1.3.2016
- . 4/2016 - o opravných položkách - ú inná od 1.3.2016
Ov ovatelé doporu ují zpracování sm rnice k finan ní kontrole.
Výkaz pro hodnocení pln ní rozpo tu
Byl p edložen výkaz FIN 2-12 sestavený k 31.12.2016.
Výkaz zisku a ztráty
Byl p edložen výkaz zisku a ztrát sestavený k 31.12.2016.
Zápisy z jednání zastupitelstva v etn usnesení
K dokladování kontrolovaných agend a zjišt ní skute ností nutných pro napln ní jednotlivých
edm
a hledisek p ezkoumání byly p i kontrole podp rn využity zápisy, resp. usnesení
ze zastupitelstva obce ze dne 27.1., 24.2., 23.3., 27.4., 8.6., 13.7., 24.8., 2.11. a 27.12.2016.
Záv re ný ú et
Záv re ný ú et obce za rok 2015 byl sestaven, projednán a schválen v zastupitelstvu obce dne
8.6.2016. P ed projednáním byl po dobu stanovenou zákonem vhodným zp sobem zve ejn n
na ú ední i elektronické desce obce od 11.5. do 5.6.2016. Ú etní záv rka obce byla také
schválena v zastupitelstvu obce dne 8.6.2016.
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B. Zjišt ní z jednorázového p ezkoumání
i p ezkoumání hospoda ení obce Zelenecká Lhota
nebyly zjišt ny mén závažné chyby a nedostatky.
byly zjišt ny následující závažné chyby a nedostatky:
edm t: Zákon . 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) pln ní p íjm a výdaj rozpo tu v etn
pen žních operací, týkajících se rozpo tových prost edk
Právní p edpis: Zákon . 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo ,
ve zn ní pozd jších p edpis
§ 16 odst. 4 - Rozpo tové opat ení, s výjimkou zákonem vymezených opat ení, nebylo
provedeno p ed provedením rozpo tov nezajišt ného výdaje.
o Obec neprovedla rozpo tové opat ení p ed provedením rozpo tov nezajišt ného
výdaje.
Nap .
o u paragrafu 6115 - Volby do zastupitelstev územních samosprávných celk výdaje v celkové výši 11.601,- K byly uhrazeny v m sících zá í až prosinec 2016
- rozpo tové opat ení však bylo schváleno až dne 27.12.2016 a provedeno ve
výkazu FIN 2-12 za m síc prosinec 2016.
o u paragrafu 3745 - Pé e o vzhled obcí a ve ejnou zele - rozpo et inil 250.000,- skute né výdaje nap . v m síci zá í však inili 408.842,- K - rozpo tová
opat ení byla schválena v zastupitelstvu obce až dne 2.11. a 27.12.2016
a provedena ve výkazu FIN 2-12 za m síce listopad a prosinec 2016.
o u paragrafu 6112 - Zastupitelstva obcí - rozpo et inil 0,- K - skute né výdaje
nap . v m síci zá í však inili 168.165,- K - rozpo tová opat ení byla schválena
v zastupitelstvu obce až dne 2.11. a 27.12.2016 a provedena ve výkazu FIN 2-12
za m síce listopad a prosinec 2016.

C. Pln ní opat ení
Pln ní opat ení k odstran ní nedostatk zjišt ných
a) p i p ezkoumání hospoda ení územního celku za p edchozí roky
nebyly zjišt ny chyby a nedostatky.

b) p i díl ím p ezkoumání

nebyly zjišt ny chyby a nedostatky.
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D. Záv r
I. P i p ezkoumání hospoda ení obce Zelenecká Lhota za rok 2016

byly zjišt ny závažné chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. c) zákona .
420/2004 sb.):
c4
ekro ení p sobnosti, porušení povinnosti
o Rozpo tové opat ení, s výjimkou zákonem vymezených opat ení, nebylo
provedeno p ed provedením rozpo tov nezajišt ného výdaje.

II. P i p ezkoumání hospoda ení obce Zelenecká Lhota za rok 2016
se neuvádí žádná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona . 420/2004 Sb.

III. P i p ezkoumání hospoda ení - Obec Zelenecká Lhota - za rok 2016
Byly zjišt ny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:
a) podíl pohledávek na rozpo tu územního celku

0,42 %

b) podíl závazk na rozpo tu územního celku

1,47 %

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

0%

IV. Ostatní sd lení pro p ezkoumávaný územní celek

Zelenecká Lhota, dne 30.1.2017
Jména a podpisy kontrolor zú astn ných na p ezkoumání hospoda ení:

Ing. Jana Miná ová
………………………………………….

………………………………………….

kontrolor pov ený ízením p ezkoumání

podpis kontrolora pov eného ízením p ezkoumání

ra Gilková
………………………………………….

………………………………………….

kontrolor

podpis kontrolora
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Tato zpráva o výsledku p ezkoumání:
-

-

je návrhem zprávy o výsledku p ezkoumání hospoda ení, a je možno ke zjišt ní v ní
uvedené podat písemné stanovisko ve lh
do 15 dn ode dne p edání zprávy
kontrolorovi pov enému ízením p ezkoumání. Kone ným zn ním zprávy se stává,
tento návrh okamžikem marného uplynutí lh ty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona
. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pov enému ízením
ezkoumání. Kontrolor pov ený ízením p ezkoumání m že v od vodn ném p ípad
stanovit lh tu delší.
s obsahem zprávy o výsledku p ezkoumání hospoda ení Zelenecká Lhota o po tu 8 stran
byl seznámen a její stejnopis p evzala Eva Havlová
V kontrolovaném období územní celek dle prohlášení statutárního zástupce
neprovozoval žádnou hospodá skou innost, nemá z ízeny pen žní fondy, nevložil
žádné pen žité i nepen žité vklady do právnických osob, neobdržel žádné dotace
z národního fondu, nehospoda il s majetkem státu, neru il za závazky jiných osob,
neuzav el sm nnou, darovací, zástavní smlouvu, smlouvu o sdružení pen žních
prost edk a majetkových hodnot, smlouvu o z ízení v cného b emene, smlouvu
o úv ru ani nehospoda il s jinými cizími zdroji, nepo ídil ani neprodal žádný finan ní
majetek.
Pou ení:
Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona . 420/2004 Sb.,
povinen p ijmout opat ení k náprav chyb a nedostatk uvedených v této zpráv
o výsledku p ezkoumání hospoda ení a podat o tom písemnou informaci
ezkoumávajícímu orgánu, a to nejpozd ji do 15 dn po projednání této zprávy
spolu se záv re ným ú tem v orgánech územního celku.
Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona . 420/2004 Sb.,
povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést
lh tu, ve které podá p íslušnému p ezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu
o pln ní p ijatých opat ení a v této lh
p íslušnému p ezkoumávajícímu orgánu
uvedenou zprávu zaslat.
Nespln ním t chto povinností se územní celek dopustí správního deliktu podle
ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona . 420/2004 Sb. a za to se uloží
územnímu celku podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona . 420/2004 Sb. pokuta do
výše 50.000,00 K .

Eva Havlová
………………………………………….
Starostka

………………………………………….
podpis

KONTAKTY:
Ing. Jana Miná ová
jminarova@kr-kralovehradecky.cz

tel: 702065928

ra Gilková
vgilkova@kr-kralovehradecky.cz

tel: 601375641
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