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KRAJSKY URAD KRALOVEHRADECKEHO KRAJE
Odbor ekonomický - oddělení kontroly obcí a analýz
SpZn: V 10
Čj:

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Obec Syrovátka, IČ: 00269671
za rok 2011
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
15.9.2011
11.1.2012
na základě písemné žádosti obce v souladu s ustanovením § 42 odst. 1, zákona Č. 128/2000
Sb., ve znění pozdějších předpisů. Předmět přezkoumání je určen zákonem Č. 420/2004 Sb.,o
přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.
Místo provedení přezkoumání:

Obec Syrovátka
Syrovátka 69
503 27 Lhota pod Libčany

Zástupci za Obec:
Jaroslav Žalský - starosta
Petr Slonek - účetní
Přezkoumání zahrnovalo ověření provedené výběrovým způsobem s přihlédnutím k
významnosti:
dodržování povinností uložených zákonem Č. 25012000 Sb., o rozpočtových
pravidlech a dalšími právními předpisy upravujícími finanční hospodaření ÚSC,
souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek
jejich použití,
věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.
Přezkoumání vykonali:
kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
Bc. Lenka Sedláčková
kontroloři:
Radka Dušková

Pivovarské nám. 1245
50003 Hradec Králové

tel.: 737 997 799
601 375639

e-mail: Isedlackova@kr-kralovehradecky.cz
rduskova@kr-kralovehradecky.cz

A. Přezkoumané písemnosti
Při přezkoumání hospodaření - Obec Syrovátka - byly přezkoumány následující písemnosti:
Druh písemnosti
Návrh rozpočtu

Rozpočtová opatření

Rozpočtový výhled
Schválený rozpočet
Závěrečný účet

Evidence poplatků
Kniha došlých faktur
Kniha odeslaných faktur
Odměňování členů
zastupitelstva
Pokladní doklad

Pokladní kniha (deník)
Rozvaha

Učetní doklad
Pivovarské nám. 1245
50003 Hradec Králové

Popis písemnosti
Návrh rozpočtu obce na rok 2011 byl v souladu s ustanovením
§ 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů vhodným způsobem a po dobu stanovenou
zákonem zveřejněn.
Rozpočtové změny byly prováděny rozpočtovými opatřeními
č. 1 - 5, v ZO schváleny dne 02.03.2011, 07.07.2011,
14.09.2011,21.11.2011 a 14.12.2011.
Rozpočtový výhled byl schválen na období 2009 - 2013.
Rozpočet byl schválen v zastupitelstvu dne 22.12.2010 jako
vyrovnaný ve výši příjmů a výdajů 3 853 100,- Kč.
Závěrečný účet byl projednán v zastupitelstvu obce a uzavřen
s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením obce
bez výhrad dne 06.04.2011. Před projednáním byl po dobu
stanovenou zákonem vhodným způsobem zveřejněn.
Místní poplatky jsou vedeny v knize a v počítači.
Kniha došlých faktur je řádně vedena.
Kniha odeslaných faktur je řádně vedena.
Namátkově byla provedena kontrola stanovení výše odměn
za výkon funkce členům zastupitelstva.
Namátkově byly kontrolovány pokladní doklady za období
duben a prosinec 2011. Doklady byly kontrolovány z hlediska
náležitostí účetních dokladů, časové a věcné souvislosti,
zaúčtování a zatřídění podle rozpočtové skladby.
Pokladní doklady mají patřičné náležitosti, jsou doloženy
paragony a JSou shodné se zápisem v pokladní knize.
O příjmech a výdajích v hotovosti je řádně účtováno v souladu
se stanovenými účetními postupy a metodami.
Pokladní kniha je řádně vedena.
Závěrka byla přezkoušena na stavy účtů v rozvaze sestavené
k 31.12.2011 bez závěrečných zápisů. Byl ověřen soulad stavů
účtů vykazovaných v Rozvaze územních samosprávných celků
(Úč OÚPO 3-02) se stavy majetku, pohledávek a závazků dle
výsledku inventarizace a nebyly zjištěny nedostatky.
Počáteční stav účtu 403 - Dotace na pořízení investičního
majetku činil 2 257 000,- Kč. Konečný stav účtu 403
k 31.12.2011 činí 22 671 953,21 Kč.
Korekce účtů 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
a 028 - drobný dlouhodobý hmotný majetek byla vytvořena
ve správné výši.
Výsledek hospodaření na rozvahovém účtu 493 vykazuje zisk
ve výši 1 719047,61 Kč.
Namátkově byly kontrolovány účetní doklady za období duben
a prosinec 2011. Doklady byly kontrolovány z hlediska
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Výkaz pro hodnocení plnění
rozpočtu
Výkaz zisku a ztráty
Darovací smlouvy

náležitostí účetních dokladů, časové a věcné
zaúčtování a zatřídění podle rozpočtové skladby.
Byl předložen výkaz Fin 2-12 ke dni 31.12.2011.

souvislosti,

Byl předložen výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2011.
Obec poskytla na základě darovací smlouvy finanční částku
ve výši 2 000,- Kč obci Osice jako příspěvek SDH Osice.
Smlouva ze dne 09.08.2011. V ZO schváleno dne 06.04.2011.
Společnost Bydžov, s.r.o. darovala obci Syrovátka finanční dar
ve výši 10000,- Kč. V ZO schváleno dne 07.07.2011.

Smlouvy a další materiály k
poskytnutým účelovým
dotacím

Smlouvy a další materiály k
přijatým účelovým dotacím

ČS a.s. Praha darovala obci finanční dar ve výši 6 000,- Kč
na financování kulturních akcí spojených s adventními svátky.
Smlouva ze dne 15.11.2011. V ZO schváleno dne 14.12.2011.
Obec poskytla na základě smlouvy č.112011 o poskytnutí
dotace organizaci TJ Slavoj Syrovátka finanční částku ve výši
40 000,- Kč. Dotace je určena na výdaje spojené se sportovní
činností tělovýchovné jednoty. Nelze z ní hradit výdaje
na mzdy, pohoštění a dary dospělým osobám, sportovní
soustředění, cestovní náhrady, nájmy, telefony, faxy, účetní
služby apod. Dotaci lze použít na výdaje spojené s údržbou
a opravarru. Dotace podléhá vyúčtování. Smlouva ze dne
08.09.2011. Předloženo vyúčtování ze dne 02.12.2011.
V průběhu roku byly příjmy obce posíleny o účelové dotace:
- z KÚ na sčítání lidu, domů a bytů ve výši 2 148,- Kč,
ÚZ 98005, dotace nebyla čerpána a bude vrácena v plné výši
2 148,- Kč na účet KÚ v roce 2012
- z Ministerstva kultury neinvestiční dotaci ve výši 10000,- Kč
na akci "Zvýšení informovanosti a zkvalitnění služeb pro
uživatele
Obecní
knihovny
Syrovátka"
(ÚZ 34053),
předpokládané celkové náklady činí 15 120,- Kč, realizace
akce nejpozději do 31.12.2011, z dotace je možné krýt
max. 70 % celkových skutečných nákladů, dotace plně
vyčerpána
- z KÚ KHK investiční dotaci ve výši 3 007 000,- Kč na akci
"Kanalizace Syrovátka", předpokládané celkové uznatelné
náklady činí 30 071 722,- Kč, termín realizace je stanoven
od 01.06.2011 do 31.05.2013, uznatelné náklady jsou náklady,
které vznikly v době realizace projektu, dotace nesmí překročit
10 % skutečných nákladů projektu
- z KÚ KHK investiční dotaci ve výši 580 800,- Kč na akci
"Syrovátka střed - stavební sítě VO a MR", předpokládané
celkové náklady činí 1 161 600,- Kč, realizace projektu je
stanovena od 01.01.2011 do 30.11.2011, dotace nesmí
překročit 50 % celkových nákladů na akci
- v roce 2010 z KÚ investiční dotaci ve výši 72 000,- Kč
na akci "Územní plán Syrovátka", celkové předpokládané
náklady činí 180 000,- Kč, dotace nesmí překročit 40 %
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Smlouvy nájemní

Smlouvy o dílo

skutečně vynaložených
nákladů, realizace 01. 04.2010 31.12.2011
- z KÚ KRK investiční dotaci ve výši 3 500 000,- Kč na akci
"Kanalizace Syrovátka", předpokládané celkové uznatelné
náklady činí 30 071 722,- Kč, termín realizace je stanoven
od 01.06.2011 do 31.05.2013, uznatelné náklady jsou náklady,
které vznikly v době realizace projektu, dotace nesmí překročit
% skutečných nákladů projektu uvedených ve smlouvě
Obec pronajímá nebytové prostory, byty a pozemky. V roce
2011 byly nově uzavřeny nájemní smlouvy na byty. Dále byla
nově uzavřena nájemní smlouva na pronájem poz. č. 151
o výměře cca 10m2,
záměr zveřejněn, smlouva ze dne
21.09.2011.
Dále byla uzavřena Smlouva o nájmu a provozování vodovodu
pro veřejnou potřebu a budoucí smlouva o upsání akcií.
Smlouva byla uzavřena se společností Královéhradecká
provozní, a.s., v postavení nájemce a se společností Vodovody
a kanalizace Hradec Králové, a.s., v postavení budoucího
emitenta. Předmětem smlouvy je nájem a zajištění provozování
vodovodního řadu DN 80 dl. 109 m v komplexní péči o jeho
stavby a zařízení v rozsahu daném provozním řádem,
kanalizačním řádem, provozně technologickými
a jinými
právními předpisy. Účelem smlouvy je zajistit dodávku vody.
Cena nájemného činí 1,- Kč. Smlouva je uzavřena na dobu
neurčitou. Smlouva uzavřena dne 16.02.2011, v ZO schváleno
dne 02.03.2011. Uvedenou smlouvou byla uzavřena budoucí
smlouva o převodu majetku, dle které pronajímatel a současně
budoucí vkladatel do 1 roku od podpisu této smlouvy vloží
vodovod pro veřejnou potřebu jako nepeněžitý vklad
do základního kapitálu budoucího emitenta, za který budoucí
emitent upíše pronajímateli a současně budoucímu vkladateli
krnenové akcie na jméno v listinné podobě s omezenou
převoditelností v nominální hodnotě 1 000,- Kč.
Byla předložena Smlouva o dílo s firmou Stavoka Kosice, a.s.,
Chlumec nad Cidlinou za účelem zhotovení stavby "Kanalizace
Syrovátka". Smlouva uzavřena dne 26.11.2008. Cena díla
vč. DPH činí 33 159074,90 Kč. Zahájení díla je stanoveno na
den 01.03.2009 nejpozději do 30.06.2010, dodatkem
1 byl
prodloužen termín realizace do 30.09.2011 a cena díla se
zvýšila o zvýšení % DPH na 33 437 723,- Kč. Dodatek č. 1 byl
podepsán dne 13.09.2010. Byl předložen dodatek č. 2,
ve kterém byl prodloužen termín realizace do 30.06.2012,
dodatek č. 2 byl podepsán dne 25.07.2011. Výběrové řízení
realizováno již v roce 2008.
č.

Byla předložena Smlouva o dílo s firmou Filup-elektro, s.r.o.,
Bydžovská Lhotka za účelem zhotovení stavby "osvětlení
a rozhlasu". Smlouva uzavřena dne 29.12.2010. Cena díla bez
DPH činí 968 000,- Kč. Zahájení díla je stanoveno na den
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Smlouvy o převodu majetku
(koupě, prodej, směna,
převod)
Smlouvy o věcných
břemenech

Smlouvy ostatní

Smlouvy zástavní

Dokumentace k veřejným
zakázkám

Vnitřní předpis a směrnice

Zápisy z jednání
zastupitelstva včetně
usnesení

15.01.2011 nejpozději do 30.05.2011. Výběrové řízení bylo
realizováno již v roce 2010.
Pokud se týká působnosti zastupitelstva obce v majetkové
oblasti k 31.12.2011 došlo k nákupu pozemků ve výši
5 570,- Kč. V ZO schváleno.
Obec uzavřela smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou
RWE Net, a.s. na poz. č. 189/5 a 205 v k.ú. Syrovátka. Účelem
smlouvy je strpět právo zřídit a provozovat zařízení distribuční
soustavy a plynárenských přípojek. Za zřízení věcného
břemene obec obdrží jednorázovou náhradu ve výši 500,- Kč.
Smlouva ze dne 13.07.2011.
Obec uzavřela s Mikroregionem urbanická brázda, svazek obcí
s obcí Syrovátka Dohodu o partnerství pro účely realizace
projektu "Komunitní systém likvidace zelených odpadů
v Mikroregionu Urbanická brázda. Obec se bude na realizaci
projektu finančně podílet, a to předfinancováním ve výši
55 000,- Kč. Po obdržení dotace bude obci vrácena část
finančních prostředků, po odečtení společných nákladů.
Uvedená částka byla splatná ke dni 30.09.2011. Udržitelnost
projektu Je stanovena do 30.11.2016. Smlouva ze dne
15.09.2011.
Obec má uzavřenou zástavní smlouvu ze dne 13.05.2003,
ve které se zástavce zavazuje, že po dobu 20ti let po kolaudaci
nepřevede byty na jinou osobu. Zástavní právo je na dobu
určitou do 30.05.2023. Vklad do KN 14.07.2003. Hodnota
zastaveného majetku činí 6 003 109,60 Kč.
Byla provedena kontrola dodržování zák. č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách. V roce 2011 byla realizována veřejná
zakázka malého rozsahu na výběr firmy, která zprostředkuje
realizaci veřejné zakázky v podlimitním řízení na výběr
bankovního ústavu k přijetí úvěru - výše úroků.
Obec má zpracovány vnitroorganizační směrnice. Předmětem
pro provedení
inventarizace
kontroly
byla
směrnice
a o účetnictví.
Byly předloženy zápisy ze zastupitelstva obce včetně usnesení
ze dne 02.03.2011, 06.04.2011, 18.05.2011, 07.07.2011,
14.09.2011, 19.10.2011,21.11.2011 a 14.12.2011.

B. Zjištění ze závěrečného (jednorázového) přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření - Obec Syrovátka
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
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c. Plnění

opatření

Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
b) při dílčím přezkoumání
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D.Závěr
I. Při přezkoumání hospodaření - Obec Syrovátka - za rok 2011
nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písmo a) zákona č. 420/2004 sb.).
II. Při přezkoumáním hospodaření - Obec Syrovátka - za rok 2011
se neuvádí žádná rizika dle § 10 odst. 4 písmo a) zákona č. 420/2004 Sb.

III. Při přezkoumání hospodaření - Obec Syrovátka - za rok 2011
Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písmo b) následující ukazatele:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku

0,37 %

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku

25,03 %

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

Pivovarské nám. 1245
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Bc. Lenka Sedláčková
kontrolor pověřený řízením přezkoumání
/
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Radka Dušková
kontrolor

V kontrolovaném
období územní celek dle prohlášení statutámího
zástupce
neprovozoval žádnou hospodářskou činnost, nemá zřízeny peněžní fondy, nevložil žádné
peněžité či nepeněžité vklady do právnických osob, nehospodařil s majetkem státu, neručil za
závazky jiných osob, neuzavřel směnnou, zástav ní smlouvu, smlouvu o sdružení peněžních
prostředků a majetkových hodnot, smlouvu o úvěru ani nehospodařil s jinými cizími zdroji,
nepořídil ani neprodal žádný finanční majetek.
S obsahem návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření - Obec Syrovátka - o
počtu 8 stran byl seznámen ajeho stejnopis číslo 1 obdržel

OBEC
SYROVÁTKA

...........::

1. .

Jaroslav Zalský

{I'

starosta

Rozdělovník :
Stejnopis

Počet výtisků

Předáno

Převzal

1

1

Syrovátka

Jaroslav Žalský

2

1

Královéhradecký kraj

Bc. Lenka Sedláčková

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření, přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty
stanovené v § 6 odst. 3 písmo 1) zákona
42012004 Sb., k podání písemného stanoviska
kontrolorovi
pověřenému
řízením
přezkoumání
na
adresu
Krajského
úřadu
Královéhradeckého kraje.
Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného
dílčího přezkoumání
č.
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Poznámka:
Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písmo b) zákona Č. 42012004 Sb.,
povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci příslušném přezkoumávajícímu
orgánu (Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/, 500 03 Hradec Králové), a to
nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech
územního celku.
Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 42012004 Sb.,
povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písmo b) téhož zákona uvést lhůtu, ve
které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých
opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.
Za nesplnění těchto povinností lze uložit územnímu celku dle ustanovení § 14 písmo f),
g), h) zákona Č. 42012004 Sb., pořádkové pokuty až do výše 50 000 Kč v jednom případě.
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