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KRAJSKY URAD KRALOVEHRADECKEHO KRAJE
Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly
SpZn: V10
Čj:

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Obec Syrovátka, IČ: 00269671
za rok 2012
Přezkoumání

se uskutečnilo ve dnech:

8.11.2012
10.1.2013
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
50327 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. 250/2000 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 přezkownání:
Bc. Lenka Sed láčková
kontroloři:
Radka Dušková
Šárka Šábrtová

Pivovarské nám. 1245
500 03 Hradec Králové

tel.: 737 997 799

e-mail: Iscdlackova@kr-kralovehradecky.cz

A. Přezkoumané písemnosti
Při přezkoumáni 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

Pivovarské nám. 1245
50003 Hradec Králové

Popis písemnosti
Návrh rozpočtu obce na rok 2012 byl v souladu s ustanovením
§ LI zákona Č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů vhodným způsobem a po dobu stanovenou
zákonem zveřej něn.
Rozpočtové změny byly prováděny rozpočtovými opatřeními
Č. 1 - 4, v ZO schváleny
dne 28.03.2012, 12.09.2012,
21.11.2012 a 19.12.2012.
Rozpočtový výhled byl sestaven na období 2013 - 2014.
Rozpočet byl schválen v zastupitelstvu dne 14.12.20 II jako
schodkový ve výši příjmů 4 801 000,- Kč a výdajů
15 435 000,- Kč. Financování ve výši 10 634 000,- Kč.
Závěrečný účet byl projednán v zastupitelstvu obce a uzavřen
s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením obce bez
výhrad dne 09.05.2012. 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. Vyplacení odměn
v období leden - prosinec odpovídájejich stanovení.
Namátkově byly kontrolovány pokladní doklady za období
únor a listopad 2012. 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
e zápisem v pokladní knize.
O příjmech a výdajích v hotovosti je řádně účtováno v souladu
se stanovenými účetními postupy a metodami.
Pokladní knihaje řádně vedena.
Závěrka byla přezkoušena na stavy účtů v rozvaze sestavené
k 31.12.2012 bez závěrečných zápisů. Byl ověřen soulad stavů
účtů vykazovaných v Rozvaze územních samosprávných celků
(Úč OÚPO 3-02) e stavy majetku, pohledávek a závazků dle
výsledku inventarizace a nebyly zjištěny nedostatky.
Počáteční stav účtu 403 - Dotace na pořízení investičního
majetku činil 22 671 953,21 Kč. Konečný stav účtu 403
k 31.12.2012 činí 23731070,83 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 822 756,01 Kč.
tel.: 737 997 799
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Učetní doklad

Výkaz pro hodnocení plnění
rozpočtu
Výkaz zisku a ztráty
Darovací smlouvy

Smlouvy a další materiály k
poskytnutým účelovým
dotacím

Smlouvy a další materiály k
přijatým účelovým dotacím

Namátkově byly kontrolovány účetní doklady za období únor
a listopad 2012. Doklady byly kontrolovány z hlediska
náležitostí účetních dokladů časové a věcné souvislosti,
zaúčtování a zatřídění podle rozpočtové skladby.
Byl předložen výkaz FIN 2 - 12 sestavený ke dni 31.12.2012.
Byl předložen výkaz zisku a ztráty sestavený ke dni 30.09.2012
a ke dni 31.12.2012.
Obec obdržela na základě Darovací smlouvy ze dne 15.06.2012
finanční dar ve výši 85 000,- Kč od občanského sdružení
Okolo Hradce na rekonstrukci
návsi a výstavbu nové
autobusové zastávky v Syrovátce. V za schváleno dne
13.06.2012.
Obec darovala Oblastní charitě Červený Kostelec na základě
smlouvy ze dne 31.12.2012 finanční dar ve výši 5 000,- Kč.
V ZO schváleno dne 19.12.2012.
Obec poskytla na základě mlouvy č. 1/2012 o poskytnutí
dotace organizaci TJ Slavoj Syrovátka finanční částku ve výši
49 000,- Kč. Dotace je určena na výdaje spojené se sportovní
činností tělovýchovné jednoty.
elze z ní hradit výdaje
na mzdy, poho štění a dary dospělým osobám, sportovní
oustředění, cestovní náhrady, nájmy, telefony, faxy, účetní
lužby apod. Dotaci lze použít na výdaje spojené s údržbou
a opravami. Dotace podléhá vyúčtování. Smlouva ze dne
27.11.2012. Předloženo vyúčtováni ze dne 10.12.2012.
V průběhu roku byly příjmy obce posíleny o účelové dotace:
- z KÚ na volby do zastupitelstev krajů ve výši 21 000,- Kč,
ÚZ 98193, nevyčerpaná část dotace ve výši 9 857,- Kč bude
vrácena v rámci ročního zúčtování za rok 2012, dotace je
doložena prvotními doklady a řádně proúčtována,
- z KÚ na volby prezidenta ve výši 1 000,- Kč, ÚZ 98008,
dotace bude vrácena v plné výši v rámci ročního zúčtování
za rok 2012,
- v roce 2011 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 př kročit 10 % skutečných nákladů projektu; byl
předložen protokol č. 7N AFKlG/20 12 ze dne 22.11.2012
o provedené kontrole dne 15.11.2012 a nebyly zjištěny
nedostatky
- v roce 2011 z KÚ KHK investiční dotaci ve výši
3 500000,- Kč na akci "Kanalizace yrovátka", 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 11,64 % skutečných nákladů projektu

Pivovarské nám. 1245
50003 Hradec Králové
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uvedených
ve
smlouvě;
byl
předložen
protokol
č. 8N AFKlG/20 12 ze dne 22.11.2012 o provedené kontrole
dne 15.11.2012 a nebyly zjištěny nedostatky,
- z Ministerstva zemědělství investiční dotaci ve výši
88 984,34 Kč na úhradu části úroků z komerčního úvěru,
použití úvěru Je účelově vázáno na akci "Kanalizace
Syrovátka", ÚZ 29898 (po uvedení stavby do užívání stanovilo
MF ČR u úrokových dotací ÚZ 29021) délka splatnosti úvěru
je max. 10 let od uzavření smlouvy o komerčním úvěru, úvěr
musí být načerpán nejpozději do 31.12.2013, splácení jistiny
musí být zahájeno nejpozději k 3l.03.2014, úhradu části úroků
bude provádět Českomoravská ZárUČlÚa rozvojová banka a.s.
na základě dokladů o uhrazených úrocích a jistinách
potvrzených bankou.

Smlouvy nájemní
Smlouvy o převodu majetku
(koupě, prodej, směna,
převod)
Smlouvy o přijetí úvěru

Smlouvy o věcných
břemenech

Pivovarské nám. 1245
50003 Hradec Králové

Byla předložena Dohoda o poskytnutí dotace z Programu
rozvoje venkova ČR prostřednictvím SZIF uzavřená dne
21.08.2012. Předmětem dohody je realizace projektu "Úprava
aleje a návsi v obci yrovátka". Celkové výdaje projektu činí
475 126,- Kč, způsobilé výdaje projektu činí 395 938,- Kč,
celková výše přiznané dotace činí 356 344,- Kč z toho
příspěvek EU činí 285 075,- Kč (tj. 80 %) a příspěvek
z národních zdrojů činí 71 269,- Kč (tj. 20 %). Konečná výše
dotace
se určí na základě
skutečně
vynaložených,
odůvodněných
a řádně prokázaných způsobilých výdajů
projektu. Termín předložení žádosti Je stanoven na den
31.12.2013.
Obec pronajímá nebytové prostory, byty a pozemky. V roce
2012 byly nově uzavřeny nájemní smlouvy na byty.
Pokud se týká pů obnosti zastupitelstva obce v majetkové
oblasti, došlo v roce 2012 k bezúplatnému převodu pozemku
č. 158/2 od Pozemkového fondu ČR. V ZO schváleno dne
20.05.2009.
.
Ceská spořitelna a.s. uzavřela s obcí Smlouvu o úvěru
č. 11670/1l1LCD dne 25.01.2012. Výše poskytnutého úvěru
činí 10 525 000,- Kč a je poskytnut na projekt "Kanalizace
Syrovátka". Úroková sazba činí 3,08 % p.a. Úvěr bude splácen
měsíčními plátkami ve výši 88 000,- Kč, první splátka bude
zaplacena dne 15.01.2013, poslední splátka bude zaplacena dne
15.12.2022 ve výši 53 000,- Kč. Úvěr není zajištěn žádnými
zajišťovacími prostředky. Byl předložen dodatek č. 1 ze dne
11.04.2012 k výše uvedené Smlouvě, kterým se mění výše
měsíčních splátek na částku 96 560,- Kč, poslední splátka bude
uhrazena dne 15.01.2022. Zůstatek úvěru na účtu 451
k 31.12.2012 činí 10 269 322,- Kč.
Obec uzavřela smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou
ČEZ Distribuce, a.s. na poz. č. 182, 205 215, 271, 395/3,
398/1,399,400,401,428/2
a 428/3 v k.ú. Syrovátka. Účelem
smlouvy je strpět právo zřídit a provozovat zařízení distribuční
soustavy.
Za zřízení
věcného
břemene
obec obdrží
tel.: 737 997 799

e-mail: Isedlackova@kr-kralovehradecky.cz

Smlouvy o výpůjčce

Smlouvy ostatní

Smlouvy zástavní

Dokumentace k veřejným
zakázkám

Vnitřní předpis a směrnice

Zápisy zjednání
zastupitelstva včetně
usnesení

jednorázovou finanční náhradu ve výši 8 000,- Kč. Smlouva
ze dne 25.06.2012. V ZO schváleno dne 18.01.2012.
Obec uzavřela
Smlouvu
o výpůjčce
dne 02.07.2012
s Mikroregionem urbanická brázda, Praskačka, kdy předmětem
smlouvy jsou 2 ks kontejnerů (otevřený/uzavřený) na zelený
odpad pořízených v rámci projektu "Komunitní systém
likvidace zelených odpadů v Mikroregionu urbanická brázda".
mlouva je uzavřena na dobu udržitelnosti projektu 5 let,
tj. do 30.06.2017.
Obec uzavřela s Mikroregionem urbanická brázda 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 projektuje stanovena do 30.11.2016.
mlou a ze dne 15.09.2011. Dne 02.07.2012 bylo podepsáno
Vyúčtování Partner ké smlouvy na základě které Mikroregion
Urbanická brázda obci vrací finanční částku ve výši
38020,- Kč.
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 K
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 2012 byla realizována veřejná
zakázka ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem
"Poskytnutí úvěru na výstavbu kanalizace". Úvěrová smlouva
byla sepsána s ČS a.s. Dále byly realizovány zakázky malého
rozsahu s názvy např. "Syrovátka - veřejné prostranství
v centru obce", "Stromová lavice" a "Stojan na kola".
Obec má zpracovány vnitroorganizační směrnice. Předmětem
kontroly byla směrnice o inventarizaci, směrnici o oběhu
účetních dokladů a o účetnictví je nutné aktualizovat dle
platných právních předpisů, do směrnice o finanční kontrole je
nutné doplnit kdo je správcem rozpočtu spolu s podpisovými
vzory. Některé směrnice nejsou podepsány.
Byly předloženy zápisy ze zastupitelstva obce včetně usnesení
ze dne 18.01.2012
28.03.2012, 09.05.2012, 13.06.2012,
12.09.2012,21.11.2012 a 19.12.2012.

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

Pivovarské nám. 1245
50003 Hradec Králové
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C. Plnění opatření
Plnění opatření k odstranění
a) při přezkoumání

nedostatků

hospodaření

zjištěných

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 2012

nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písmo a) zákona
sb.).
II. Při přezkoumáním

hospodaření

- Obec Syrovátka

Č.

420/2004

- za rok 2012

se neuvádí žádná rizika dle § 10 odst. 4 písmo a) zákona č. 420/2004 Sb.

III. Při přezkoumání

hospodaření

- Obec Syrovátka

- za rok 2012

Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písmo b) ná ledující ukazatele:
0,62 %

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku

26,04 %

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

Pivovar ké nám. 1245
50003 Hradec Králové

tcl.: 737997 799
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Královéhradecký kraj dne 13.2.2013 15: 12:07
Podpisy kontrolorů: /
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Bc. Lenka Sedláčková
kontrolor pověřený řízením přezkoumání
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Sárka Sábrtova
kontrolor

V kontrolovaném
období územní celek dle prohlá šení statutárního zástupce
neprovozoval žádnou hospodářskou činno 1. nemá zřízeny peněžní fondy, nevložil žádné
peněžité či nepeněžité vklady do právnických o ob, nehospodařil s majetkem státu, neručil za
závazky jiných osob, neuzavřel kupní, měnnou, zástavní smlouvu smlouvu o sdružení
peněžních prostředků a majetkových hodnot nepořídil ani neprodal žádný finanční majetek.
S obsahem návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření - Obec Syrovátka - o
počtu 3 stran byl seznámen a jeho stej nopis číslo 1 obdržel

Dne

Jaroslav Žalský
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 č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska
kontrolorovi
pověřenému
řízením
přezkoumání
na
adresu
Krajského
úřadu
Královéhradeckého kraje.
Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje
výsledky konečného
dílčího přezkoumání
Pivovarské nám. 1245
50003 Hradec Králové

tel.: 737 997 799
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Poznámka:
Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písmo b) zákona Č. 420/2004 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 projednáni této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech
územniho celku.
Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona Č. 420/2004 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 pism. f),
g) h) zákona Č. 420/2004 Sb., po řádkové pokuty až do výše 50 000 Kč v jednom případě.
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