
pARDUBlcKÝ rna.t
Krajský úřad
odbor finančni

z P RÁVA

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2O!7

obce smrček

lč: 15054209

přezkoumáni se uskutečnilo ve dnech:
dne 26.,únoru 20l 8 jako jednonázové přezkoumání

Přezkoumání hospodaření za rck ve smyslu ustanovení § 42, § 53 (týká se DSO) zikona
é, 12812000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
ě. 42012004 Sb., o přezkoumávtárrí hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí, ve mění pozdějších předpisů a bylo zahájeno dne 4.1.2018
Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení.

Přezkoumané obdobi od 1.I.2aý do 31.12.2O17.

1. Jednorázové přezkoumání bylo rykonáno na úřadu obce dne 26.2.2018

Přezkoumáni vykonaly:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Eva Bat'ková

- kontroloři:
- Dita Vondroušová

Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č.420i2004 Sb. a § 4 a §6 zákona č.25512012
Sb. lydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 3. 7.20t7.

Přezkoumání bylo lykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumání byli přítomni: Miroslav Brychnáč - starosta obce

Iva Žampachová - účetní obce
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Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaŘní jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst. 1
a 2 zákona č. 42012004 Sb. posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.

Při posuzování jednotlivých právních úkonů se lycházi ze znéni právních předpisů
ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zil<ona é. 42012004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání
údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

Poslední kontrolní úkon vzdiáním se práva podat nrárnitky byl učiněn dne 2 6.2.2018

A. Výsledek dilčích ořezkoumání
A.I. Chyby a nedostaíky v pruběhu dilčích přezkoumání za 20í,7

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

A.II. Ostatní chyby a nedostatky

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

B. Oblasti ořezkoumání. u k{eÝch nebyly zjštěny chyby a nedostatky
podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. a) zžkonač.420n004 Sb., které jsou uvedeny v

členění podle ustanovení § 2 odst. 1a 2 uvedeného zákona:

1. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) plnění oříjmů a l"ídajů rozpočtu včetně peněžních operací.
tikajících se rozpočtol"ich prostředků

- přezkoumán: Ano

2. Ustanoveni § 2 odst. 1 písm. b) firranční operace. |ikající se tvorby a použití peněžních
fondů

- přezkoumrán: Ano

3. Ustanovení § 2 odst, 1 písm. c) niáklady a línosv podnikatelské čirmosti územního celku
- přezkoumán: Ano

4. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) oeněžú operace. tvkající se sdružených prosďedků
v.rryrakládanÝch na základě sm]ouv.v meá dvěma nebo více územními celkv. anebo na
základě smlouv.v s jiní,rni pnívnicl§mi nebo fuzick ími osobami

- přezkoumán: Ano

5. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace. ť,ýkaiící se cizích zdroiů ve smyslu
orávních oředpisů o účetnicM

- přezkoumrán: Arro

6. Ustanovení § 2 odst. l písm. fl hospodaření a naklá&íní s prosťedky poskytnuÝmi z
Nrárodního fondu a s dalšími prosťedkv ze za}rraničí posl§/trruÝmi na základě
mezirlárodních smluv

- přezkoumán: Ano

7. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) vyriětovárd a vwořádání finančních vztahů ke státúmu
rozpoětu. k rozpočtům krajťr" k rozoočtům obcí, k jin,irn rozpočtům. ke státúm fondům a
k dalším osobám
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- přezkoumán: Ano

8, Ustarrovení § 2 odst. 2 oísm. a') nakládárú a hospodaření s maietkem ve vlastnictví
územnjho celku

- přezkoumárr: Ano

9. Ustanovení § 2 odst. 2 oísm. b) nakládání a hospodaření s maietkem státu s nímž
hosoodaň územní celek

- přezkoumán: Ano

10. Ustanovení § 2 odst. 2 oísm. c) zadává,rú a uskutečňováni veřeinÝch zakízek, s raijimkou
úkonů a postupů přezkoumaných orgá,rrem dohledu podle zvláštního pnivního předpisu

- přezkoumán: Ano

1 1. Ustanovení § 2 odst. 2 oísm. d) stav pohledávek a závazků a nakládáni s nimi

- přezkoumiá,n: Ano

12. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručení za ávazky fvzicloích a právnických osob

- přezkoumán: Arro

13. Ustanovení § 2 odst. 2 oísm. fl zastavovtá,rú movitích a nemoviÝch věcí ve prosoěch
ťetích osob

- přezkoumán: Ano

14. Ustanovení § 2 odst. 2 oísm. q) dizoviání věcnÝch břemen k majetku územdho celku

- přezkoumán: Ano

15. Ustanovení § 2 odst.2 písm. h) účetrrictví vedené územnim celkem

- přezkoumán: Ano

1ó. Ustanovení § 2 odst. 2 písm, i) ověření poměru d]uhu územního celku k pruměru jeho
oříimů za poslední 4 rozpoětové roky podle prárrydho oředpisu upralrrjícího rozpočtovou
odpovědnost

- přezkoumá,rr: Ano

1 7. Ustanovení § 9 Kontrola nakládání s oříspěvkem a se svěřen im majetkem

- přezkoumárr: Ano

C Phěni opatření k odstranění nedostatků zjňtěných v předchozím roce
C-L Při přezkoumání hospodaření územniho celku v předchozích roce

r}r.r ziiřtěay chyby a nedostatky.

IL Zirř z eřgkoumání hospodaření za rok 2017

ll řň přtúounání hospodaření obce za rok 2017 podle § 2 a § 3 ákona č.
€o:íxx sb.

3 rdlf{irrr_T Sp a nedostatky
lt rpĚ re případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb

e ůt| bcá mohou mít negatirní dopad na hospodaření územniho celku
gk

lÍ l- rryoaaeni neblla zjištěna žÁdná ávažná riáka, která by mohla mít
rr=tlr r.a..r l,,Éní,iz€mního celku v budoucnosti.



D.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospoďaření:

a) podíl pohledávek na rozpoóíl íaemního celku .............................,............ 0 %
b) podíl ávazků na rozpočtu územního celku ................ I,80 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územnílo celku ,...,....... 0 %

D.IV. Dluhové pravidlo podle zákona o rozpočtové odpovědnosti

Dluh města Smrček nepřekročil 60% pruměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové
roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost,

D.V. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek

Smrček dne 26. února 2018

Jména a podpisy kontroloru zúčastrěných rra přezkoumání hospodaření:

Eva Batková =€ěq\ >/ C-

kontrolor pověřený řízením přezkoumrání
podpis kontrolora pověřeného řízením

přezkoumání

Dita vondroušová

kontrolor

Tato zpráva o úsledku přezkoumání:

- ie návrhem zprávy o r}sledku přezkoumání hospodaření a .ie možno ke zjištění v ni
uvedeném podat písemnó stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání zprár,y
kontrolorov:i pověřenému řízením přezkoumání. Konečným zněním zprávy se stává
tento návrh okamžikem marného upllnutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona
č.42012004 Sb. k podriní písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řizenim
přezkoumání. Kontrolor pověřený řízením přezkoumání může v odůvodněném případě
stanovit lhůtu delši.

- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává statutámímu
zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu
Kraj ského uřadu Pardubického kraje.

- při kontrolované agendě bylo zjištěno, že ve sledovaném období bylo uplatněno celkem
0 požadavků dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

- nedílnou součástí zprár,1, je seznam dokumentů využitých při přezkoumání a uvedených
v příloze,

- s obsahem zprávy o ýsledku přezkoumání hospodaření obce Smrček o počtu stran byl
seznámen a její stejnopis převzal starosta Miroslav Brychnáč
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V kontrolovaném období ÚSC, dle prohiášení zástupců ÚSC, nehospodaŤil s majetkem
státu, neručil svým majetkem za zá,lazky fyzických a právnických osob, nezastavil movitý a
nemovit! majetek, neuzavřel nájemní smloulu a smlou\.u o výpůjčce týkající se nemovitého
majetku, smloulu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o poskytnutí dotace,
smlour,u o převzetí dluhu nebo ruěitelského závazku, smlouvu o přistoupení k závazkt: a
smlouvu.o sdružení, nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové
vklady. Uzemní celek uskutečnil pouze veřejné zakázky malého rozsahu.

Poučeni:

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm, b) zákona ě. 42012004 Sb.
povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu,
a to nejpozději do 15 dnů po projednrirrí této zprály spolu se ávěrečným účtem v orgárrech
územního celku.

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zíkona č. 42012004 Sb., povinen
v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm, b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá
příslušnému přezkoumávajícímu orgránu písemno! zpíáýu o plnění přijatých opatření, a v této
lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgiáLnu uvedenou zprávu zaslat.

Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí přestupku podle ustanovení § 14
odst. 1 písm. b) a c) zakona ě . 42012004 Sb. a za to se uloži územnímu celku podle ustanovení

§ l4 odst. 2 zékona é. 42012004 Sb. pokuta do výše 50.000 Kč.

Miroslav Brychnáč

starosta obce

Iva Žampachová

účetní obce

Převzal:

Miroslav Brychnáč

starosta obce
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Označení všech dokladů ajiných materiálů využitých při nřezkoumání:

Návrh rozpočtu
. na rok 2017 zveřejněno na úřední desce i na intemetorlých stránkách obce ve dnech

12.12.201,7 - 28.12.2016 ve výši příjmů 1 528 700,00 Kč . v.ýdajů 2 221 000,00 Kč
Rozpočtová opatření
o RO č- 1 - schválil starosta obce 10.3.2017
o RO č. 2 - schválil staťosta obce 30-4.2017
o RO č. 3 - schválil stalosta obce dne 10.5.2017
o RO č, 4 - schválil starosta obce dne 30.6.2017
o RO č. 5 - schvrilil starosta obce dne 31.8,2017
o RO č. 6 - schválil starosta obce dne 30.9.2017
o RO č. 7 - schválil staťosta obce dne 31.10.2017
o RO č. 8 - schválil starosta obce dne 30.1 1.20'1 7

o RO č. 9 - schválil starosta obce dne 31.12.2017
. zveřejněno na irrtemetoqich stránkách obce do 30 dnů po schválení
. rozpočtová opatření byla předána i ve zpracor,ání v účetním progmmu FENIx
r ZO schválilo dne 2u1.3.2016 pravomoc pro starostu obce do výše 200 000,00 Kč
Rozpočtový qihled
o na2013-20l7
Schválený rozpočet
. narok 2017 ve výši návrhu
. ZO schválilo dne 28.12.20l6
o zveřeiněn po schr,álení na intemetových stránkách obce dne 20.3.2017
Závěrečný účet
c zarok2077
o ZO schválilo dne 16.3.2017
o zveřejněn na úřední desce i na intemetových stránkách obce dne 1,.3. - 16.3.2017
o po schválení zveřejněn na internetových strtinkách obce dne 17.3.2017

Bankovní 1ýpis
. vedený u KB, a.s. č.ú. 32123531/0100
r vedený.,ČNB, 

".s. 
č.ú. 94-5811531/07t0

o zůstatk} výše uvedených účtů byly ověřeny na účetní stav v rámci provedení
inventarizace

Dohoda o hmotné odpovědnosti
e ze dne 1.12.1999
Evidence poplatků
o na nrístní poplatek za odpady a ze psů vedena ručně tabulkově
Faktura
. za rok 2018 r,četně předpisu závazktl
Inventurní soupis majetku a závazkú
o plán inventarizace ze dne 20.12.2011
o proškolení členů inventarizačnich komisí ze dne 20.12.32017
. Zpíáya o provedení inventarizace ze dne 20.1.2018
o okamžik zahájent a ukončení 2.1 - 20.1.2018
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. in\-entumí soupis}, k 31.12.2017
Kniha došlý,ch faktur
r za rok 2017 vedena ručně v číselné řadě 1-98/2017
Kniha odes|aných faktur
. na rok 2017
Odměňování členů zastupitelstva
o počet členů zastupitelstva 6
e neuvolněné funkce zastupitelů
o počet obFatel cca 130
o rýše odměn schválena v ZO dne 3.11 .2014
o odměny vypláceny v souladu s nařizenim vlády
o kontrola provedena na mzdové listy zastupitelů za rok 2017
pokladní doklad
o zarok2017
Pokladní kniha (deník)
o za období 2017
. pokladní zůstatek ve r,liši 0,00 Kč byl ověřen na účetní zůstatek v rámci provedení

inventarizace
Přiloha rozvahy
o k 31.12.20'l7
Rozvaha
o k 31.12.2017
Úč"trrí doklad
o č. 09004 ze dne 31.3.20lJ o zaučíoyárri předpisu pohledávky na mistni poplatek za

. odpady ve lryši 49 500,00 Kč a ze psů ve úši 3000,00 Kč
Učtový rozvrh
. na rok 201 7 v účetnim programu FENIX - rrypis použiqÝch účtů
Yý,kaz pro hodnocení plnění rozpočtu
o k 31.12.20l7
. do r}-kazu byl rozpočet naveden ve schválené podobě
Yý,kaz zisku a ztráq^
c k31.12.2017
Darovací smlouly
r pro Oblastni charitu Nové Hrady ve úši 5 000,00 Kč na provozní náklad1
o ZO schválilo dne 4.12.2017
Dohody o provedení práce
. ze dne 3.1 .201'7 na írklid veřejných prostransn,í. hřbitova - 2x
c ze dne2.10.2017 na orgallzační z{ištění voleb
. ze dne2.10.2017 na úklid volební mísbrosti
Pracovní smlouvy včetně platových výměrů
o platový v,.fměr ze dne 1.11.20|7
Smlowry a další materiály k pfijatým účelovým dotacím
. dotace na úhradu qýdajů souvisejících s konáním voleb do poslanecké sněmovnv

Parlamentu ČR u roce 2017 ve dnech 20. a21.10.2017 (UZ 98071) ve l}ši 19 749.00
Kč, příjem zaúčtován na položce 4111 včetně úpra\,} Iozpočtu. kontroia čerpání a
uznatelnost výdajů bez nedostalků. celkem r,yčerpáno ve rjši 13 690.00 Kč. r,ráceno z
účtu ČNB. a,s. dne 9,2,2018
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Smloury a další materiály k přijafým účelovým dotacím
. smlouva ze dne 8.8.2017 o poskytnutí dotac,e z Programu obnovy venkova ě.

OŽPZ|17121988 z rozpočtových prosfiedků kraje ve wýši 150 000,00 Kč ( ve výši 60%
ze skutečných nákladů) jako investiční na akci "Chodnft v obci Smrček - tr.etapa",
příjem zaúčtovrán na položce 4222 včetné úpraly rozpočtu, termín vyričtování a
použití do 31.12.2017, vyičtovrání předloženo ze dne 19.12.2017, kontrola čerpání a
uznatelnost výdajů bez nedostatků , celkem výdaje ve ÝYši 314 730,20 Kč, dodržen
procentní podíl dotase ve výši 47 ,650Á

Smlourry o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)
. kupní smlouva ze dne |9.I0.20l7 na prodej pozemku palé. I90l22 o ťyméře 44 12

za kupní cenu ve ťši 2 200,00 Kč
o doložka dle zákona o obcích - ZO schvrililo dne 28.3.2017 , zámér zveŤejnén dne 13.3.

- 28.3.2017
o právní účinky vkladu vznikly dne II.I2,2017
o vyfuzeno z účetni a majetkové evidence dokladem ě. 70002 ve výši oceněnl269,72

Kč účetrLím ápisem 554/031
Vnitřní předpis a směrnice
r směmice pro poskytovrání a účtování cestormích rriáhrad, k podrozvahovým účtům, pro

schvalovrání účetní závěrky, k aplikaci retílné hodnoty u majetku určeného k prodeji, k
finanční kontrole, o účetnictví, pro účtování majetku, pro časové rozlišovrání nákladů a
qfoosů , odpisový plrárr, o inventarizaci

Zápisy z jeďnání zastupitelstva včetně usneseni
o ze dne 28.72.201 6, 1 6.3.2017, 28.3.2017, 4.12.2017
Obecně závazné vyhlášky
o OZY ó. ll201'l - na místní poplatek za odpady
. OZV ě.212011na místní poplatek ze psů
o dle ťkazu FIN 2 12M jsou vybírrány poplatky za odpady (položka 1340), ze psů

(položka 1341)
. ozy isou zasílrány k posouzerú zákonnosti na odbor veřejné správy, dozoru a kontroly
Přiznání k dani z př{jmu právniclcých odob
c zarok2Dl7
. obci vznikla daňová povirrnost ve výši 5 700,00 Kč
učetní závěrka
o zarok20l6
o protokol o schválení účetní ávěrky ve zpracovárú v účetním programu FEND(
. ZO schválilo dne 16.3.2017
Zápisy z činnosti finančniho výboru
. ze dne 31.10.2017, í.12.2017 - rrál'h rozpočtu na rok 2018, invenlarizace, pokladnl

doklady
Zápisy z činnosti kontrolního výboru
l ze dne 30.8.2017 , 3I.|0.20117 - pokladní doklady, ZBÚ, kontrola plnění usnesení

Komenského námě5tí 125. 532 11 Pardubice, iel.: +420 026 530, e-mai]: lvana,bednarikova@pardubickykraj.cZ
,8-


