
PARDUBICKÝ KRAJ
Krajslcý úřad
odbor finanční

z P RÁVA

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018

obce smrček

IC: 15054209

přezkoumáni se uskutečnilo ve dnech:
30. dubna 2019 jako jednorázové přezkoumání

Přezkoumání hospodaření za tok ve smyslu ustanovenl § 42, § 53 (týká se DSO) zrákona

č. 12812000 Sb., o obcícb, ve mění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
ě.420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazlai obcí, ve znění pozdějších předpisů a bylo zahájeno dne 1.2.2019
Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámeni.

Přezkoumané období od 1.12018 do 31.12.2018.

1. Jednorázové přezkoumání bylo lykonáno na úfudu obce dne 30.4.2019

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený řízením přezkorrmiád: Eva Baťková

- kontroloři:
- Bc. Alena Schejbalová
- Ing. Věra Loužilová

Pověření kpřezkoumání ve smyslu § 5 č. 42012004 Sb. a § 4 a §6 zákona é. 255DOI2
Sb. vydal Krajský rířad Pardubického kraje dne 9, 7.2018.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovýn způsobem.

Při přezkoumání byli přítomni: Miroslav Brychnáě - starosta obce

Iva Žwnpachová - účetrí obce
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- přezkoumán: Ano

8. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s maietkem ve vlastnictví
územního celku

- přezkoumán: Ano

9. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. b'} nakládání a hosoodaření s maietkem státu. s nímž
hosoodaří územní celek

- přezkoumiárr: Ano

10. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zadávrání a uskutečňování veřeinÝch zakázek" s {íiimkou
úkonů a postuoů přezkoumanÝch orgánem dohledu podle zvláštnílo právního předpisu

- přezkoumán: Ano

1 1. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav polr]edávek a ávazků a nakládiání s nimi
, přezkoumán: Ano

12. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazkv izzickÝch a prár.nických osob

- přezkorrmrárr: Ano

13. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. fl zastavování movitÝch a nemovitvch věcí ve prospěch

řeťch osob

- přezkoumrfur: Ano

14. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřjzování věcných břemen k majetku územního celku

- přezkoumán: Aao
15. Ustanovení L2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem

- přezkournán: Ano

16. Ustanovení § 2 odst. 2 oísm. i) ověření poměru dluhu územního celku k orůměru ieho
příjmů za poslední 4 rozpočtové rokv podle právního předpisu upralujícího rozpočtovou
odpovědnost

- přezkoumrín: Ano

C. Plnění opatření k odstranění nedosúatků zjištěných v předchozím roce
C.I. Při přezkounání hospodaření územního celku v předchozím roce

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D. Závěr z přezkoumání hosnodaření za rok 2018

D.I. Při přezkoumání hospodaření ohce za rok 2018 podle § 2 a § 3 zákona č.

420/2004 sb.
+ nebyly zjištěny chyby a nedostatky

D.tr. Upozornění na případná rizika, ktení lze dovodit ze zjištěných chyb
a nedostatkŮ, ktérá mohou mít negaíivní dopad na hospodaření územního celku
v lrudoucnu:

Při přezkorrmání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizikq Lďerá by mohla mít
negativní dopad na hospodaŤení územního celku v budoucnosti.
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- se \yhoto\.uje ve dvou stdnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává statutárnímu
zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu
Krajského úřadu Pmdubického kraje,

- při kontrolované agendě by1o zjištěno, že ve sledovaném období bylo uplatněno celkem
0 požadavku dle zíkona č, 10611999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

- nedí|nou součástí zprávy je seznam dokumentů lyužiqich pň přezkoum:íní a uvedených
v příloze,

- s obsahem zprátry o,qisledku přezkoumání hospodaření obce Smrček o počtu 9 stran byl
seznámen a její stejnopis převzal starosta Miroslav Brychnáč

V kontrolovaném období ÚSC, dle prohliišení zástupců ÚSC, nehospodařil s majetkem
státu, neručil sl".ým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavil movitý a
nemoviqí majetek, neuzavŤel směnnou, darovací, nájemní smloulu a smlouvu o výpůjčce
týkající se nemovitého majetkrr, smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky,
smlour,u o poskytnutí dotace, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazktt, smlouvu o
přistoupení k závazkll a smloulrr o sdružení, nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace,
neuskutečnil majetkové vklady. Uzemní celek uskutečnil pouze veřejné zakžuky malého
rozsahu.

Poučení:

Územní celek je ve smyslu ustanoveni § 13 o<lst. 1 písm. b) zákona ó. 42012004 Sb.
povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci pŤezkoumávajícímu orgánu,
a to nejpozději do 15 dnů po projednání íéto zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech
územního celku.

Územní celek je dale ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 42012004 Sb., povinen
v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) léhož zál*ona uvést lhůtu, ve které podá
příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprálu o plnění přija|ých opatření, a v této
lhůtě příslušném u přezkoumávajicímu orgálu uvedenou zprávu zaslat.

Nesplněním těchto povin_ností se územní celek dopusti přestupku podle ustanovení § 14
odst. 1 písm. b) a c) zrikona č. 420/2004 Sb. a za to se ulož územnímu celku podle ustanovení

§ 14 odst. 2 zikona č. 420/2004 Sb. pokuta do výše 50.000 Kč.

Miroslav Brychníč

starosta obce

Iva Žampachová

účetrí obce

Převzal:

é:,

podpiýúčetni obce
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2018.

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitích Dři Dřezkoumlání:

Druh písemnosti Popis písemnosti
Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu obce na rok 2018 byl zveřejněn od 6. |2.201'1 do28.

|2.2017 . Zastupitelstvo obce ze dne 28. 12.2017 schvaluje rozpočet
obce na rok 20l8. Schválený rozpočet obce na rok 20l8 byl zveřejněn
od 4. 1. 2018.

Rozpočtová opatření 1/2018 starosta obce ze dne 31
2/2018 starosta obce ze dne 30
3/2018 starosta obce ze dne 31
4/2018 starosta obce ze dne 30
5/2018 starosta obce ze dne 31

6/2018 starosta obce ze dne 30
7/2018 starosta obce ze dne 31

8/2018 starosta obce ze dne 30
9/201 8 starosta obce ze dne 3 1

3. 2018 zveřejněno dne 31.
4. 20l8 zveřejněno dne 30.
5. 2018 zveřejněno dne 31.
6. 20l8 zveřejněno dne 30.
8. 20l8 zveřejněno dne 31.
9. 2018 zveřejněno dne 30.
1 0. 20 i 8 zveřejněno dne 3 1

11. 2018 zveřejněno dne 30
12. 2018 zveřeiněno dne 3l

3. 2018
4.2078
5.2018
6.2018
8. 2018
9. 2018
.10.2018
. 1 1. 2018
.12.2018

Schválený rozpočet Zastupitelstvo obce ze dne 28. 12.2017 schvaluje rozpočet obce na rok
2018.

Střednědobý výhled
rozpočtu

Zastupitelstvo obce ze dne 28. 12.2017 schvaluje střednědobý ýhled
rozpočtu na roky 2018 - 2022. Návrh střednědobého výhledu na roky
2018 - 2022 byl zveřejněn od 4. 12. 20 t 7. Schválený střednědobý
v,íhled na roky 2018 - 2022 zveřeiněn stále.

Závérečný úěeí Návrh závěrečného účtu za rok 2017 byl spolu se zprávou o ýsledku
přezkoumání hospodaření za rck 2017 zveřejněn od 1 , 3. 2018,
Schválený závěrečný účet obce za rok 2017 byl spolu se zprávou o
qfsledku přezkoumárrí hospodaření za rok 2017 zveřejněn stale.
Zastupitelstvo obce ze dne 18. 6. 2018 lyjadřuje souhlas s celoročním
hospodařením obce bez l"ihrad.

Barrkovní r,"ýpis CNB č. ú. 97-581153110'710 qípis za období0l - 07/2018
KB a. s. č. ú.32123531l0l00 v.fois za období 01 - 03/2018

Dohoda o hmotrré
odpovědnosti

Dohoda o hmotné odpovědnosti ze dne 1 . 12. 1999

Evidence poplatků na místní poplatky za odpady a ze psů vedena ručně tabulkově
Faklura Faktury došlé za měsic 05/2018 - 72/2018 v číselné řadě 3030 - 3067

Faktury vystavení za měsíc 0112018 - 1212018 v číselné řadě 001 - 004
Inventumí soupis
majetku a ávazků

Proškolení invent. komise ze dne 20- 12.2018
Zpráva ilvet. ze dne 20. 1. 20|9
Plián inventur ze dne 20. 12- 2018

Kniha došlÝch faktur na rok 20l 8 v knize ťaktur v číselné řadě 1- 1 05

Kniha odeslaných
faktLrr

zarok 2018 vedena ruěně v knize faktur v číselné řadě 1-4

odměňovrárú členů
zastupitelstva

Zastupitelstvo obce ze dne 28.12.2017, zastupitelstvo obce zp dne29.
10.2018 od l. 11.20l8
Mzdové listy členů zastupitelstva 01 - 12/2018

pokladní doklad za období 1 al0/2018
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obecné závazné
vyhlášk7

OZV ě. 112015 na mistní poplatek za odpady
OZV é. 2l201I na místní poplatek ze psů
obec zasílá OZV k posouzení zákonnosti na odbor veŤejné sptávy,
dozoru a kontroly
dle l"ýkazu FIN 2 12M jsou r.ybírriny poplatky za odpady (položka
1340) a ze psů (položka 1341)

přiznání k dani
právnických osob

zarck2017
obci vznikla daňová povinnost ve výši 9 690,00 Kč
kontrola proúčtování dle qýkazu FIN 2 l2M v přijmech na 1l22, ve
výdaiích na 639915365

učetní závěrka obce
ke dni 31. '],2.2017

Účetní závěrka obce ke dni 31 . 12.2017 - Zastupitelstvo obce ze dne
18. 6. 2018 schvaluie účetní závěrku obce zarok2017

Zápisy z finančního
r"ýboru 2018

Zápisy z finaí}čního qýboru 2018 - ze dne 1.12,2018, 1. 11.20l8.30.
6. 2018

Zápisy z kontrolního
výboru 2018

Zápisy z kontrolního výboru 2O18 - ze dne 1. 1 1. 2018, 30. 8. 20l8
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