PARDUB|CKÝ KRAJ
Krajský úřad

odbor finanční

zPRÁvn
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2Ot7
obce sudislav nad orlící

!č: OO279 579
přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
dne 12.Ťýna20l7 jako Dílčípřezkoumání

dne 15. března2018 jako Konečnépřezkoumání

Přezkoumání hospodaření zarok2}I7 ve smyslu ustanovení § 42, § 53 (týká se DSO) zákona
č.12812000 Sb., o obcích, ve znéru pozdějších předpisů a
souladu se zákonem
č.42012004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územníchsamosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí, ve znénípozdějších předpisů a bylo zahájeno dne 8.8.2017
Krajským úřadem Pardubického kraje doručenímpísemného oznámení.

v

Přezkoumané období od 1.1.2017 do 3t.12.2017.

1.
2.

DíIčípřezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce dne I2.10.20t7
Konečnépřezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce dne 15.3.2018

Přezkoumání r,rykonali

-

:

kontrolor pověřený řízenimpřezkoumání: Bc. Zdeňka Fassnerová

kontrolor: Zdeňka Škarková (dne 12.10.2017)

Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č. 42012004 Sb. a § a a §6 zákona č. 25512012
Sb.lydal Krajslqf úřad Pardubickóho kraje dne3.7.2017.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem
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Při přezkoumání byli přítomni: David Horáček - starosta obce
Libuše Zelinková - účetní

předmět přezkoumání:
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst.
a2 zákona č. 42012004 Sb" posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.

1

Při posuzování jednotlivých právních úkonůse lychází ze znéníprávních předpisů

platných ke dni uskutečněnítohoto úkonu.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona ó. 42012004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání

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

Poslední kontroiní úkon vzdáním se práva podat námitky byl učiněn dne

A.
A.I.

1

5.3 .201 8.

VÝsledek dílčíchpřezkoumání
Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčíchpřezkoumáníza2D!7

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

A.II.

Ostatní chyby a nedostatky

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby

ts.

a nedostatky.

oblasti přezkoumání. u kteŇch nebyly ziištěnv chyby

a nedostatkv

podie ustanovení § 10 odst. 3 písm. a) zékonač.42012004 Sb., které jsou uvedeny v
členěnípodle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákonaz

1.

Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmůa výdajů rozpočtu včetně peněžníchoperací.
tÝkajících se rozpočtov.ých prostředků
- přezkoumán:

2.

Ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) finančníoperace. týkajícíse tvorby a použitípeněžních
fondů
- přezkoumán:

3.

1

písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územníhocelku

Ano

2 odst. 1 písm. d) peněžníoperace. tÝkajícíse sdružených prosťedků
v.vnakládaných na základě smlouv.v mezi dvěma nebo více územními celk}r. anebo na
základě smlourlv s jin]úmi prár,nick]úmi nebo tvzickými osobami
Ustanovení §

- přezkoumán:

5.

Ano

Ustanovení § 2 odst.
- přezkoumán:

4.

Ano

Ano

Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finančníoperace. tfkajícíse cizích zdrojů ve smyslu
právních předpisů o účetnictví
- přezkoumán:

Ano
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6.

-tjstanovení

§ 2 odst. 1 písm. fl hospodaření a nakládání s prostředkiu poskýnutými z
Národního fondu a s dalšímiprostředky ze zahraničíposk}tnutými na základě
mezinárodních smluv
- přezkoumán:

7,

Ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) v},účtovánía q,pořádání finančních vztahů ke státnímu
rozpočtu. k rozpočtůmkrajů. k rozpočtůmobcí. k iiným rozpočtům.ke státním fondům a
k dalšímosobám
- přezkoumán:

8.

Ano

Ustanovení §

Ano

2 odst. 2 písm. a) nakládání a

hospodaření

územního celku
- přezkoumán:

9.

s majetkem ve vlastnictví

Ano

Ustanovení § 2 odst.2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu. s nímž

hospodaří územnícelek
- přezkoumán:

Ano

1ů. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňováníveřejných zakázek. s výjimkou
úkonůa postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu
- přezkoumán:

Ano

i 1. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi
- přezkoumán:

Ano

i2. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručeníza závazky {yzických
- přezkoumán: Ano
13.

a

právnických osob

Ustanovení § 2 odst. 2 písm. fl zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch

třetích osob

- přezkoumán:

Ano

14. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územníhocelku
- přezkoumán:

Ano

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

16.

Ano

Ustanovení § 2 odst. 2 písm. i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho
příjmů za poslední 4 rozpočtovéroky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou
odpovědnost
- přezkoumán:

Ano

17. Ustanovení § 9 Kontrola nakiádání s příspěvkem a se svěřeným majetkem
- přezkoumán:

c.
C.{.

Ano

plnění opatření k odstranění nedostatků ziištěnÝch v předchozích letech
Při přezkoumání hospodaření územníhocelku v předchozích letech

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
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D.

Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2017

D.I. Při

přezkoumání hospodaření obce za rok2017

42012004 Sb.

podle § 2 a § 3 zákonač.

+ nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D.II.

Upozornění na případná rizika, která lze dovodit

ze zjištěných chyb

a nedostatkůo která mohou mít negativní dopad na hospodaření rízemníhocelku

v budoucnu:
Při přezkoumaní hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rízíka,která by mohla mít

negativní dopad na hospodařeníúzemního celku v budoucnosti.

D.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:
podíl pohledávek na rozpočtu územníhocelku
...... 0 %
b) podíl závazkina rozpočtu územníhocelku
......2,3I Vo
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územníhocelku
0,0 Yo
a)

D.IV. Dluhové pravidlo podle zákona o rozpočtovéodpovědnosti

Dluh obce Sudislav nad Orlicí nepřekročil 60% pruměru jeho příjmů za poslednl 4
rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

Sudislav nad Orlicí dne 15. března2}I&

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněnýchna přezkoumání hospodaření:

fraa1{aZr/

Bc. Zdeřlka Fassnerová

podpis kontrolora pověřenéh o řízerum
přezkoumání

kontrolor pověřený řízením přezkoumaní
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Tato zpráva o vÝsledku přezkoumání:

-

-

je náwhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a je možno ke zjištění v ní
uvedeném podat písemnéstanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání zprávy
kontrolorovi pověřenómu řízením přezkoumání. Konečným znénímzpráw se stává
tento náwh okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zékona
č.42012004 Sb. k podaní písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením

přezkoumání. Kontrolor pověřený iizením přezkoumání mtňe v odůvodněném případě
stanovit lhůtu delší,
se r,yhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemžse jeden stejnopis pŤedává statutámímu
zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušnéhospisu
Kraj ského uřadu Pardubického kraje,
při kontrolované agendě bylo zjištěno, že ve sledovaném období bylo uplatněno celkem
5 požadavkůdle zákona ě.10611999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
nedílnou součástízprávy je seznam dokumentu vytržitých při přezkoumání a uvedených
v pŤíIoze,
s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sudislav nad Orlicí o 9
počtu stran byl seznámen a její stejnopis převzal starosta obce David Horáček.

V kontrolovanóm období ÚSC, dle prohlášení zástupců ÚSC, nehospodařil

s majetkem

movi§ a
nemovit} majetek, neuzavřel směnnou, nájemní smlouvu a smlouvu o qýpůjčcetýkajícíse
nemovitého majetku, smlouvu o přijetí nebo poslgrtnutí úvěru nebo půjčky,smlouvu o
poskytnutí dotace, smlouvu o píevzetídluhu nebo ručitelskéhozávazku, smlouvu o
přistoupení kzávazku a smlouvu o sdružení,nekoupil ani neproda] cenné papíry, obligace,
státu, neručil svým majetkem za závazJq fyzických a právnických osob, nezastavil

neuskutečnil maj etkové vklady.

Poučení:

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 42012004 Sb.
povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatlců uvedených v tóto zprávé o v,ýsledku
přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu,
atonejpozději do 15 dnů po projednánítéto zprávy spolu se závěrečným účtemvorgánech
územního celku.

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákorua ó. 42012004 Sb., povinen
v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhožzékona uvést lhůtu, ve které podá
příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření, a v této
lhůtě příslušnému přezkoumávaj ícímuorgánu uvedenou zprávu zaslat.
Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí přestupku podle ustanovení § 14
odst. 1 písm. b) a c) zákonaě.42012004 Sb. azato se uložíúzemnímucelku podle ustanovení
§ 14 odst. 2 zékonač.42012004 Sb. pokuta do výše 50.000 Kč.
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David Horáček
podpis starosty obce

starosta obce

Libuše Zelinková
účetníobce

í,iBEC

PŤevzal:

§udis/av nad arficí
" 562 01

jcO 00_279-579

David Horáček
podpis starosty obce

starosta obce
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Příloha ke zprávě o vÝsledku přezkoumání hospodaření za rok

2&17

Označení všech dokladů a jiných materiálů v},užitých při přezkoumání:

Návrh rozpočtu
o na rok2al7, zveřejněný od27.2. - 173.2017
Fravidia rozpočtovéhoprovizoria
c na rok 2017, schválenána jednáníZO dne 6.12.2016
Rozpočtová opatření
c č. ll20l] schválené na jednání ZO dne 5.6.2017, zveŤejněné na internetových

c

stránkách obce 13,6.2017

č.212017 schválené na jednání ZO dne I8.9.20l], zveřejněné na internetových
strán]<ách obce 25.9.2017

" ě.312017 schválené na jednání ZO dne 6.II.2017,
stránkách obce 10. II.2017
E č.4l2a17 schválené na jednání ZO dne lI.I2.20l7,
stránkách obce

zveřejněné na internetových
zveřejněné na internetových

8. 1.201 8

R^ozpočtový výhled

o

il& rok 2014 - 2018, zveřejněný na internetových stránkách obce od l0.4.2011
Scirválený rozpočet
c na rok2017, schválený na jednání ZO dne 17.3,2017 jako vyrovnaný, zveřejněný na
internetových stránkách obce od l0.4.2017
Závérečnýúčet
ó za rok 2016, návrh zveřejněný od 15.5. - 5.6.2017, schválený na jednání ZO dne
5.6.2017 bezvýbrad, zveřejněný od 12.6.2017
Bankovní v_vpis
o zběžnéhoúčtuvedeného u ČXg zaleden - záŤí 20I] včetně zaúětování
zběžného účtuvedeného u KB za červenec - září2017 včetně zaúčtování
." zběžných účtuu KB a ČxB t< 3I.I2.20I7
F'aktura
o přijatá, vydaná k bankovním výpisům KB za měsíc červenec - záŤí 2077 věetně
zaúčtování
Hlavní kniha

E
.

sestavená 9l20l], program FENIX
období I2/20I7, program FENIX
Ireventtlrní soupis majetku a závazků
o složka inventarizace svědčícío vykonané fyzické a dokladové inventuře majetku a
závazků k 31.12.2017, plán inventur ze dne I.I2.20I7, proškoleníčlenůIK dne
5.I2.20I7 , inventarízačnízpráva ze dne 6. 1 .2018
Odrněňování členůzastupitelstva
. neuvolněných členůZO podle podrobných přehledů za období leden - záŤí 2017
. dle mzdových listů za rok20l7, program Data IT

Pokladní kniha (deník)

"
o
n

pokladní kniha za leden - záŤí 2017 za hospodářskou činnost, kniha vedena ručně
pokladní kniha zaleden - záŤí2017 zarczpočtovou činnosti, kniha vedena ručně
pokladní kniha k 3LI2.20I7 za rozpočtovou a hospodářskou činnost, knihy vedeny
ručně

Komenskéno nánrěsii I25,532 11 Pardunice, tei.; 1420 C26 53a, e-mail: ivana.beCnaril<ova@pardubickyi<raj.cz

Příioha rozvahy

o

sestavenák30,9.2017. 3I.I2.2017
Rozvaha
o sestavenák30.9.2017 " 31.12.201,7
účetrídeník
o konto účtu031.xx, 554.xx,401 .xxza ieden - záŤí2017
o konto IJZ "9807l", odpa "6114" zaleden - prosinec 2017
ÚrtovY rozvrh
9 pro rok2017, plogram FENIX
Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
§ sestavený k 30.9.20I] , 3I.I2.20I7

Yýkazzisku aztráty

o

sestavený k 30.9.201,], 3I.I2.20I7

Darovací smlouvy
e ze dne 24.4.2017 na finančníčástku 5.000 Kč, obec dárce, schválena ZO dne
)o ) )o17
o ze dne 16.5.2017, čísloSlOMl64lI6lIS na pozemky, obec dárce, schválena ZO dne
6.12.2016, právní účinkyvkladu do KN ke dni 23.5.2017
Dohody o provedení práce
a ze dne 2.1 .2017 na administrativní činnost související s chodem obce
-v.,.-v

L

l,

a
3
o

ze dne 2.1 .2017 na obsluhu v obecní hospodě
ze dne 2.I.20r] na úklidovépráce v budově obecního úřadu
k volbám do parlamentu ČR
Srrrloulry a dalšímateniály k přijatým účelovýmdotacím
. smlouva o poskytnutí programové účelovédotace na požárnítechniku a věcné
prostředky požámí ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičůobce z rozpočtu
Pardubického kraje na rok 2017 ze dne 26.6.2017 na přestavbu přívěsu k dopravnímu
automobilu pro požámí příslušenství do výše 70 0% skutečných celkových nákladů,
maximálně však 20.000,- Kč. Obec obdržela na základě skutečných nákladů 19.082,-

o

Kč,

Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, ev.ě. OŽPZlr7D25l0 ze
dne 19.6.2017, schváIena ZO dne 5.6.2017, neinvestičnídotace na "Opravu věže
hasičskézbrojnice", vyúčtovánído 31 .I2.20l7, dotace vyčerpána a vyúčtovánív
souladu s podmínkami Smlouvy, vyúčtováníze dne 20.12.2017
" neinvestičnídotace ze státního rozpočtu na financování voleb do poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR ve výši 19.749 Kč, lyčerpána v souladu se Směmicí MF
15.170,90 Kč ve výši Kč, vratka ve výši 4.5]8,10 Kč odepsána z účtuobce vedeného
u Čxg dne 6.2.2018,
Smlouly o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)
u kupní smiouva č, 08/16/Hd ze dne 24.1.2017, obec prodávající, schváIena ZO dne
6.12.2016, právní účinkyvkladu do KN ke dni 25.1,.2017,
smlouva ě. 2017-011 ze dne 24.7,2aI7, obec prodávající, schválena ZO dne
" kupní
5.6.2al7, právní účinkyvkladu do KN ke dní 27 .7.2017
Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem
u ke kupní smlouva č. 08i 16/Hd ze dne 24.\.2017 ,
. ke kupní smlouvě ě.2017-0]1 ze dne 24.72017 na úřední desce a způsobem
umožňujícídálkový přístup od25.4.2017 ďo I2.5.2017,
o k darovací smlouvě ze dne 16.5,2017, čísloS/OMl64lI6lIS na pozemky na úřední
desce a způsobem umožňujícídálkový přístup od 18. 12.2016 do 10. i I.2016
Konrenského náměsií I25, i-32

i1

Fardublce, tei.: +420 026 530, e-nraii: jvana.bednarii<cva@pardubick,,lj1131.6.

Vnitřní předpis a směrnice

.

pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu mimo režim zéů<ona, účod
3.6.2015

Vnitřní předpis

a směrnice
směmice o zásadách inventarizace majetku azávazki, účinnost1.I2.20I7
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

o
.

ze dne 6.12.2016,20.2.2017, I7.3.2017,24.4.2017, 5.6.2017, I8.9.2017, 6.II.2017,

II.12.2017
Činnost finančníhovýboru
._ zápís ze dne 3.3.20 1 7, 26.5.2017, I 5.9.2017, I 5.12.2017
Cinnost kontrolního výboru
o zápis ze dne 14.3.2017 ,27 .6.2017 ,26.9.2017 ,27 .I2.20I7
Obecně záv azné vyhlášky
o č. 7l20I1 o místníchpoplatcích, úč.od 3.5.201 I, zavádí poplatek ze psů
c č. 212015 o místnímpoplatku za píovoz systému shromažďování, sběru, přeprar,y,
třídění, vytlžívaria odstraňování komunálruch odpadů, úč.od I.I.2016
o č. Il2015 o stanovení systému shromažďovtíní,sběru, přepravy, třídění, vytlžívánía
odstraňování komunálních odpadů naúzemí obce Sudislav nad Orlicí, úč.od 1.6.2015
S chvalování účetní
záv érky
o ZO dne 5.6.2017 schválilo účetnízávěrku obce Sudislav nad Orlicí sestavenou k
rozvahovému dfi 3 1.I2.20I 6
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