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RÁVA

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016
obce sudislav nad orlicí
tč: 002 79 579
přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

25, dubna 2017 jako Jednorázové přezkoumání

Přezkoumání hospodaření za rok ve smyslu ustarrovení § 42, § 53 (fýká se DSO) zákona
ě. 12812000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a
souladu se zákonem
ě.42012004 Sb., o přezkoumávání hospodaření uzemních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí, ve znénípozdějších předpisů a bylo zahájeno dne 22.12.2016
Krajským úřadem Pardubického kraje doručenímpísemného oznámení.

v

Přezkoumané období od 1.1.2016 do 31.12.2016.

1. Konečnépřezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce

dne 25.4.2017

Přezkoumání lykonali:

-

kontrolor pověřený řízením přezkoumiání: Bc. Zdeňka Fassnerová
kontroloři:
Jitka Dušková

-

Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č. 42012004 Sb. a § 4 a §6 zákona é.25512012
Sb. rydal Krajslcý úřad Pardubického kraje dle 4.7.201618.7.2016.

Přezkoumání bylo rykonáno výběrovým způsobem.
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Při přezkoumání byli přítomni:

David Horáček - starosta obce
Libuše zelinková - účetní

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst
a 2 zákona ó. 42012004 Sb. posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.

1

Při posuzování jednotlivých právních úkonůse vycbází ze znéníprávních předpisů

platných ke dni uskutečněnítohoto úkonu.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona ě. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání

údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

Poslední kontrolní úkon vzdráním se práva podat námitky byl lňinén dne 25.4.2017

A.
A.I.

VÝsledek dílčíchpřezkoumání
Chyby a nedostatky napravené v průběhu dilčíchpřezkoumáni za 2016
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

A.II.

Ostatní chyby a nedostatky

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby

B.

a nedostatky.

oblasti přezkoumání. u kteŇch nebvlv ziištěnv chvbv

a nedostatkv

podle ustanovení § 10 odst.3 písm. a) zákonač.42012004 Sb., které jsou uvedeny v
členěnípodle u§tanovení § 2 odst. 1a2 uvedeného zákona:

1.

Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmůa výdajů rozpočtu včetně oeněžíchoperací.
t_ýkajícíchse rozpočtových prosředků
-

přezkoumán: Ano

fondů
- přezkoumán:

Ano

J. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosv podnikatelské ěinnosti územníhocelku
- přezkoumán:

Ano

jinými právnick]irni nebo &zickÝmi osobami
- přezkoumán: Ano

zrák]adě smlouv.v s

právních oředoisů o účetnictví
- přezkoumán:

Ano
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6.

Ustanovení § 2 odst. 1 písm. O hospodaření a nakládání s prostředky posk).tnutýrni z
Národního fondu a s dalšímiprostředkv ze zahraničíposkvbrutými na základě
mezinárodních smluv
- přezkoumrán:

7.

Ustanovení § 2 odst. 1 oísm. g) wričtovánía lryrrořádání finančníchvŤahů ke státnímu
rozpočtu. k rozpočtum krajů. k rozpoětum obcí. k jiným rozpočtům.ke státním fondům a
k dalšímosobám
- přezkoumrln:

8.

Ano

Ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňováníveřeinÝch zakázek. s tíjimkou
úkonůa postupů přezkoumaných orgiánem dohledu oodle zvláštního orávního předpisu
- přezkoumán:

1

Ano

Ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem stítu. s nímž
hospodaří územnícelek
- přezkoumán:

10.

Ano

Ustanovení § 2 odst, 2 oísm. a) nakládání a hosoodaření s maietkem ve vlastnictví
územníhocelku
- přezkoumán:

9.

Ano

Ano

l. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d)jstav pohledávek
- přezkoumrán:

a

Ano

12. Ustanovení § 2 odst. 2 oísm. e) ručeníza závazky
- přezkoumiín:
13.

závazků a nakládrání s nimi

fuzických

a

právnických osob

Ano

Ustanovení § 2 odst. 2 písm. fl zastavování movitích a nemovitých věcí ve prospěch
řetích osob
- přezkoumárr:

Ano

14, Ustanovení § 2 odst. 2 oísm. g) zřizování věcných břemen k maietku územníhocelku
- přezkoumán:
15.

Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictvívedené územnímcelkem
- přezkoumián:

16.

Ano
Ano

Ustanovení § 9 Kontrola nakládání s příspěvkem a se svěřen]ím majetkem
- přezkoumán:

c.
C.I.

Ano

plnění onatření k odstranění nedostatků ziištěnÝch v nředchozích letech
Při přezkoumání hospodaření rízemního celku v předchozích letech

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
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D.

Závěr z nřezkoumání hospodaření za rok 2016

D.I. Při
+

přezkoumání hospodaření obce za rok 201ó podle § 2 a § 3 zákona č.
420/2004 sb.

nebyly zjištěny chyby a nedo§tatky.

D.II.

Upozornění

na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb

a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územníhocelku
v budoucnu:
Pfi přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná izika, která by mohla mít
negativní dopad na hospodaření územníhocelku v budoucnosti.

D.III. Poměrové ukazatele zjištěnépfi přezkoumání hospodaření:

celku
celku

podíl pohledávek na rozpočtu územního
........... 0,41 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního
................ I,53 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územníhocelku ............ 0 %
a)

Sudislav nad Orlicí dne 25.4.2017
Jména a podpisy kontroloru zúčastrrěnýchna přezkoumání hospodaření:

/'^,--r>o>a./

Bc. Zdeňka Fassnerová

podpis kontrolora pověřeného řízením
přezkoumání

kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Q"o-._

Jitka Dušková
kontrolor

-

podpis kontrolora

Tato zpráva o rrýsledku přezkoumání:

je náwhem zprávy o qfsledku přezkoumání hospodaření a je možno ke zjištění v ní
uvedeném podat písemnéstanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne ýedáni zprávy
kontrolorovi pověřenému řízenímpřezkoumání. Konečným zněním zprálry se stívá
tento návrh okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst, 1 písm. d)
zákona ě.420/2004 Sb. k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému
řízením přezkoumání. Kontrolor pověřený řízením přezkoumání muže v odůvodněném
případě stanovit lhůtu delší,
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-

§e lyhoto},uje ve dvou stejnopisech, přičemžse jeden stejnopis předává statutárnímu
zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zak]éÁá do příslušnéhospisu
Krajského uřadu Pardubického kraje,
při kontrolované agendě bylo zjištěno, že ve sledovaném období bylo uplatněno celkem
0 požadavků dle zákona ě. 10611999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, které
by|y vlřizeny v zlíkonné lhůtě,
nedílnou součiástí zprálry je sezrram dokumentů vyúitých při přezkoumání a uvedených
v příloze,
s obsahem zprávy o výsledku přezkoumráLrí hospodaření Sudislav nad Orlicí o počtu 8
stran byl sezníímen a její stejnopis převzal David Horáček

V kontrolovaném období ÚSC, dle prohlášení ástupců ÚSC nehospodařil s majetkem
státu, neručil sqfm majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavil movitý a
nemovitý majetek, neuzavŤel kupní, směnnou, nájemní smloul,u a smloulrr o wýpůjěce
fýkajícíse nemovitého majetku, smloul,u o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky,
smlouvu o poskyhlutí dotace, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelskéhozávazku, smloulu o
pfistoupení k závazku a smlouvu o sdružení,nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace,
neuskutečnil majetkové vklady, uskutečnil pouze veíejnézakévky malého rozsahu.

Poučení:

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zi/r'ona ě. 42012004 Sb.
povinen přijmout opaťeník nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o qýsledku
přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci přezkoumávajícímu orgáLrru,
a to nejpozději do 15 dnů po projednrání této zptávy spolu se závérečnýmúčtemv orgánech
uzemního celku.
Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zélkona é. 420/2004 Sb., povinen
v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm, b) téhožzékona uvést lhůtu, ve které podá
příslušnémupřezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávl o plnění přijafých opatření a v této
lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprálu zaslat.
Nesplněním těchto povinností se územnícelek dopustí sprár,rrího delikíu podle ustanovení
14
odst. 1 písm. b) a c) zél<ona é. 42012004 Sb. a za to se uložíúzemnímu celku
§
podle ustanovení § 14 odst, 2 zékona č. 42012004 Sb. pokuta do Tliše 50.000 Kč.

David Horáček
staíosta obce

Libuše zelinková
účetníobce

podpis starosty obce

\, \

..... í.b-.^... .... .... - pod|is úletni obce
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oBEC

Převzal:

sudislav nad orlicí
562 01

lčo o0-279-579
David Horáček
starosty obce

staíosta obce
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příloha ke zprávě

z016.

o vÝsledku přezkoumání hospodaření za

rok

Označenívšech dokladů a jiných materiálů r.r,ržitich při přezkoumárú:

Návrh rozpočtu
o na rok 201'6 zveŤejnénýna uřední desce a způsobem umožňujícídálkový přístup od
11.2.2016 do 11.3.201ó

Pravidla rozpočtovéhoprovizoria
o na rok 201 6 schválena ZO dne 7 .I2.20I5
Rozpočtová opatření
r č. 1 schváleno ZO dne 6.6.2016
. č.2 schváleno ZO dne 5.9.2016
o č.3 schváleno ZO ďle l7.10.2016
o č.4 schváleno ZO dne 6.12.2016
Rozpočtový výhled
. narck2014 až20l8
Schválený rozpočet
o na rok 2016 schválený ZO dne 1l .3 .2016
Závérečnýúčet
. za rok 2015 schválený ZO dne 6.6.2016 s vlfuokem bez výhrad, zveřejněný na uřední
desce a způsobem umoáujícídákoqý přístup od 16.5,2015 do 31.5.2016
Bankovní výpis
. ťWisy zběžných účtů(ČNB) zamésic 10-12/2016 a (KB) za měsíc 1212016:
o výpisy zbéžnýchúčtůke dni 31.12.2016
Evidence poplatků
o tabulka na poplatky za psy, na poplatky za popelnice - místníobyvatelé, na popla&y
za popelnice - chalupáfi za rok 2076 vedena ručně

F'aktura

o

dodavatelské faktury k výpisům z běžnéhoúétuza mésíc1212016
Inventurní soupis majetku a závazkit
inventarizace majetku a závazkít ke dni 31.12.2016 (fuzická a dokladová inventur4
plán inventur, jmenování a proškolení inventarizačníkomise, inventumí soupisy,

r

ínventarizačnízptáva)
pokladní doklad

o

příjmové a výdaj ové pokladní doklady za měsíc 1 0- 1 2/20 1 6
Pokladní kniha (deník)
pokladní kniha za měsíc 10-1212016;
pokladníknihake dni 31.12,2016

o
r

Příloha rozvahy
. sestavená k 3I.|2.2016
Rozvaha

o

sestavená k 31.12.2016
účetnídoklad
o vnitřní účetnídoklady k výpisům zbéžných]úěttt za mésíc1212016
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
o sestavený k 3I.12.2016
Výkaz zisku a ztráty
. sestavený k 3I.12.2016
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Darovací smlouvy

.
.

ze dne 14.3.2016 na ťtnanění částku, obec dáťce
ze dne 7.í2.2016 na ťlnančníěástku, obec dárce
Dohody o provedení pníce
ze dne 29.9.2016 k volbrám
Smlouvy a dalšímateriály k přijafýn účelovýmdotacím

o
o

.

neinvestičnídotace ze státního rozpočtu na financování voleb do l/3 senátu
Parlamentu ČR a zastupitelstev krajů ve výši 31.900 Kě, lyčerpána v souladu se
Směmicí MF ve výši 2L452,30 Kě, r,.ratka ve výši 10.447 ,70 Kč odepsrána z účtuobce
vedeného u ČNs dne z,z.zotz,
smlouva o poskytnutí dotace z PoV, ev.ě. oŽPZlI6l22253 ze dne 23.6.2016,
schválena ZO dne 6.6.2016, neinvestičnídotace "Oprava sociálrího zaíizeni

kultumího domu", dotace lryčerpána a vyúčtovárra
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
o ze dne 7.|2.2015, 8.2.2016, 1I.3.2016, 18.4.20|6, 6.6.2016, 5.9,2016, 17.10,20|6,
6.12.2016
Činnost finačniho výboru
c. zápis ze dne 4.3.201 6, 13.5.20l 6, I 6.9.20I 6, I 6.12.201 6
Cinnost kontrolního výboru
. zápis ze dne | 6.3.20I 6, 29.6.201 6, 28,9.20l 6, 29.I2.201 6
Schvalování účetnízávěrky
. ZO na svém jednání dne 6.6.2016 schválilo účetnízávěrku obce Sudislav nad Orlicí
sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2015
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