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zPRÁvn
o Výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2oL4

obce Svojšice lČo oo27 438L

Fřezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
od 7. listopadu 20L4 do 7. listopaďlZo1'4jako dílčí přezkoúrrrání
od L6. března 2015 do ]"6. března 2015 jako konečné přezkoumání

Přezkoumání hospodďení za rok ve smyslu ustanovení $ 42' $ 53 (týká se DSo) zěkona
ě.I28l20a0 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a V souladu se zákonem
ě.420/2004 sb., o přezkoumávéni hospodďeď územních samosprávných celku
a dobrovolných svazku obcí, ve zněnt pozdějších předpisů a bylo zahájeno dne 30. 9.2014
kraj slcým úřadem dopisem.

Přezkoumané období od 1.1.2014 do 3l.12.2014.

1. Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce od 7. 11.2014 do 7. 11.2014.
2. Konečné přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce od 16.3.2015 do 16.3.2015

Přezkoumání vykonali:

- kontrolorpověřený Yuenímpřezkourniáď: Věra Loužilová

- kontroloři:
- Flelena Lacušová

Ing. Bc. Jan Slavík

Pověřeníkpřezkoumáníve smyslu $ 5 č. 42012004 Sb. a $ a a $ó zákona č.25512012
Sb. vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne21'.7.20Í4.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsob em.

Při přezkoumání byli přítomni: I4g' Petr Jošt - starosta obce,

Ing. Lada Horáčková - účetní obce,
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Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v $ 2 odst. 1

a2 zákona č. 420Da04 Sb., posouzené podle hledisek uvedených v $ 3 tohoto zákona.

Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychrízí ze znění právních předpisů

Podle ustanovení $ 2 odst. 3 zžkona č. 42012004 Sb. nebyly předmětern přezkournání
údaje, na které se váahuje povinnost mlčen]ivosti podle daňového řádu.

Poslední korÚrolní úkol byl učiněn dne 16. 3.2015.
A. VÝsledek dílčích přezkoumání
A.I. Chyby a nedostatlry napravené v průběhu dílčích přezkoumáníza2al4

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

A.II. Ostatní chyby a nedostatky

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny -chyby a nedostatky uvedené v
ustanovení $ 10 odst. 3 písm. c) zákona č.42ana04 sb.

ustanovení 8 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 42012004 Sb. (v členění podle ustanovení $ 2
odst. tr a2 zékonaě.420/2004 Sb.):

1. Ustarrovení Q 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpoětu včetně peněŽních operací.
týkajících se rozpočtoqých prostředlď

P oruš ení pr óvního př e dp i s u :

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějšíchpředpisů

Ustanovení: $ 75 odst. I a 2

Znéní ustanovení:

$7s
, Charaheristika zjištěné chyby a ňedostatku:

odměna při skončenífunkčního období byla chybně Stanovena, příp. vyplacena.
Popis zjištěné chyby a nedostatku:

odměna při skončenífunkčního období byla chybně typlacena

. Chvba nebvla do ukončení přezkoumání hospodaření odstraněna: neodstraněn

B. oblasti přezkoumání. u kterÝch nebylv ziištěnv chybv a nedostatkv
podle ustanoveď $ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 42012004 Sb.' které jsou uvedeny v

členění podle ustanovení $ 2 odst. L a 2 uvedeného zákonaz

1. Ustanovení $ 2 odst. 1 písm. b) finanční operace. týkající se tvorby a pouŽití peněžních
fondů

- přezkoumán: Ano
2. Ustanovení $ 2 odst. 1 písrn. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celktl

přezkoumán: Ano
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3. Ustarrovení $ 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace. tvkající se sdruženÝch prostředků
ravnak]ádaných na základě smlour|r mezi dvěma a více územními celky. anebo na základě
smtrouvy s jinými právnick:ými nebo tvzickÝmi osobami

- přezkournán: Ano

4. Ustanovení $ 2 odst. 1 písm. e) finarrční operace. tvkaiící se cizích zdrojů ve smyslu
právníoh předpisů o úěetnictví

- přezkoumán: Ano

5. Ustanovení $ 2 odst. 1 písm. fl hospodďení a nakládríní s prostředkv poskytnutÝmi z
Narodního fondu a s dalšími prostředky ze zahraniěí poskytnutými na základě
rnezinrárodních smluv

- přezkournán: Ano

6. Ustanovení $ 2 odst. 1 písm. g) v.yúčtování a {vpořádání ťrnaněních váahů ke státnímu
rozpočtu. k rozpočtům klajů. k rozpočtum obcí. k jiným rozpočtum. ke státrím fondům a
k dalším osobárn

- přezkoumán: Ano

7. Ustanovení $ 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospódďeď s maietkem ve vlastnictví
územního celku

- přezkorrrnán: Ano

8. Ustanovení 8 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodďení s majetkem státu. s nímž
hospodďí územní celek

- přezkoumán: Ano

9. Ustanovení $ 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakazek. s raÍjimkou
úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu

- přezkourniín: Ano

trO. Ustanovení $ 2 odst. 2 písrn. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi

- přezkournán: Ano

11. Ustanovení $ 2 odst. 2 písm. e) ručen{ za závazky &zických a právnických osob

- přezkoumán: Ano

12. Ustarrovení $ 2 odst. 2 písm. fl zastavování movit'ých a nemoviqÍch věcí ve prospěch
třetích osob

- přezkoumán: Ano

13. Ustanovení $ 2 odst. 2 písm. g) ďizovaní věcných břernen k majetku územního celku

- přezkoumán: Ano

14. Ustanovení $ 2 odst. 2 písrn. h) účetniotví vedené územním celkem

- přezkoumán: Ano

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků ziištěnÝch v předchozích letech
C.L Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
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D'I' Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 podle $ 2 a $ 3 ziákona č.
420/2A04 Sb.

+ byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených
v $ 10 odst" 3 písm. c) zákona č.42a/20a4 Sb., a tó:

D'II. Upozornění na případná rwika, která lze dovodit )"_ 
";i$tuoy"t chyb

a nedostatkůo která mohou mít negativní dopad na hospodaření 
"územního 

celku
v budoucnu:

Při přezkournání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by rnohla mítnegativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.
D.trItr. Poněrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

a) podílpohledávek na rozpočtu územního celku .3,7I yo
b) podíl závazkůna rozpočtu územního oelku ......4,9tr ya
c) podíl zastaveného ma.jetku na celkovérn majetku územního celku ....'.....'.. a oÁ

Ve Svojšicích, dne L6.března2al5

Jrnéna a podpisy kontrotroru zúčastněných na přezkournání hospodaření:

Věra LouŽilová

kontrolor pověřený řízenímpřezkournání
podpis kontrolora pověřeného řízením

přezkournání

Helena Lacušová
*o'?ť-r,.- --_. 

'.-\

kontrolor

Ing. Bc. Jan Slavík

podpis kontrolora

kontrolor

\i
!.-./'
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Tato zpráva o vÝsledku přezkoumání:

- je návrhem Z1r:áw o ýsledku přezkoumání hospodďení, a je možno ke zjištění v ní

uvedené podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání zprávy

kontroloróvi pověřenému fizením přezkoumání. Konečnýrrn zněním zpráw se stává,

tento náwh okamžikern marného uplynutí lhůty stanovené v $ 6 odst. 1 písm. d)

zákona č,. 4zOl20O4 Sb., k podaní písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému

Íizentm přezkoumání. Kontrolor pověřený Ťízerllrn přezkournání můŽe v odůvodněném

případě stanovit lhůtu delší.
- '" vyhotol.uje ve dvou stejnopiseoh, přičernž se jeden stejnopis předává statutárnímu

zástupci koňtrolovaného zubjéktu a dnrhý stejnopis se zalrJádá do příslušného spisu

Kraj ského uřadu Pardubického kraj e.

- při Řontrolované agendě bylo zjištěno, že ve sledovarrém období bylo uplatněno celkem

b požadavlď zéů<ona ě. 10611999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, které byly
vyŤízeny v zákonné lhůtě

- 
""annou 

souěástí zprávy je SezraÍn přezkoumávaných písemností uvedených v pÍitroze.

- s obsahem zprávy b ,.y't"an' přezkoumání hospodďení obce Svojšice o počtu 9 stran

byl seznámen a její stejnopis převzal, lng. Petr Jošt 
-

V kontrolovanérn období ÚSC, dle prohlášení ÚSC, nehospodďil s majetkem státu,

neruěil svym majetkern za závaz1q fyzických a právnických osob' nezastavil movili a

nemovif majeteř, neuzavřel kupní, směnnou, darovací, nájernní smloul'u a smiouvu o

vypůjčcě t'ytá;ici se nemovitého majetku, smloulrr o přijetí nebo poslqrtnutí úvěru nebo

píjet y, srnlouvu o převzetí dtruhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupení

užav-azxu a smlouvu ó sdruŽení, nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil

majetkové vk1ady, uskutečnil pouze veřejné zakázkq malého rozsahu ($ 12 odst. 6 zék. č,.

13712006 Sb.).

Poučení:

Územní celek je ve smyslu ustanovení
povinen přijmout opatření k nápravě chyb a
přezkournání hospodďení a podat o tona písernnou

ato ne.jpozději do 15 dnů po projednání této zpráw
územního celku.

$ 13 odst. tr písm. b) zákona č,. 42012004 Sb.,

nedostatlď uvedených v této zprávé o výsledku
iďormaci přezkorrmávajícímu orgánu,

spolu se závěrečným účtem v orgánech

Územ1a cetrek je dále ve smyslu ustanovení $ t3 odst. 2 zěl<onač. 42020a4 Sb., povinen

v informacích poďe ustanovení $ 13 odst. 1 písm. b) téhož zékonauvést lhůtu, ve kÍeré podá

přísiušnému přezkournávajícímu orgánu písemnou zprálu o plnění přijabých opatření a v této

lhůtě příslušnému přezkoumávaj ícímu orgánu uvedenou zptál'u zasLat.

Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí správního deliktu podle ustanovení

$ 14 odst. 1 písm. b) a c) zěkona ě. 42ODaa4 Sb. a za to se uloŽí úzernnímu celku

podle ustanovení $ 14 odst. 2 zžů<ona č,. 420Da04 Sb. pokuta do výše 50.000,00 Kč.
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Ing. Petr Jošt

starosta obce

Ing. Lada Horáčková
-'?.*,

účotní obce podpis účetní obce

Ing. Petr Jošt

starosta obce

Ůbco svoišice
svo|ůlee 1
6&.g ffi slfisš*'oo

Komenského náměďí 125' 532 11 Pardubíce,Tel.: +420 4ffi026 535, 724 652 038' Email: ian.slavk@pardubbkvknai'cz
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Příloha ke zprávě o vÝsledku přezkoumání hospodaření za rok
014.

Při přezkournání ho spodaření byly přezkoumány písemno sti :

Komenského náměďí 125, 532 'l '1 Pardubioe 
'Tel': 

+420 46 026 535' 724 652 038, E+nail: ian.slavik@pardubidqd(rai'cz
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Návrh rozpočtu
o Návrh rozpočtu na rok 2014 by| zveřejněn na úřední desce od 28. I. 2014 do 7 . 2.

2014 také v elektronické podobě.

Pravidla rozpočtového provizoria
o ZO 1. 11.20i3
Rozpočtová opatření
o 112074 ZO 4. 4.2014
o 212014 ZO 2. 5.2014
o 312014 ZO 2.5.2014,6.6.2014
o 412014 ZO 5.9.2074
o 512014 ZO 3. 10.2014
o 612014 ZO 4. 12.2014
o 712014203I.12.2014
Rozpočtový výhled
o 201,5 - 2017

SchválenÝ rozpočet
o 2O7.2.2014
Záxérečný účet
a Náwh závěreěného účtu zarok2013 byl spolu se zprávou o přezkoumání hospodďení

zarok2al3 zveřejněn na uřední desce od 15. 3.2014 do 4. 4.2014 také v elektronické
podobě. Zo 4. 4. 2014 schvaluje závérečný účet obce za rok 2013 spolu se zprávou o
přezkoumání hospodďent za rok 2013 bez ýhrad. Zo 6. 6.2014 schvaluje účetrí
závěrku obce zarok 2013.

Bankovní výpis
o Bankovní vypisy ERA 15536579210300 v č. řadě 1 - 54 včetně úětování zazáři
o Barrkovní vypisy ČNg g+ - 1716561l07tr0 v č. řadě 1 - 35 včetně účtování zazáŤí
o Bankovní ýpisy Čs tzos++0389/0800 v č. řadě 1 - 100 včetně úětování zazéňi2014
a

o zůstatky ke dni 30. 9. 2014 odsouhlaseny na rozvahoý účet 231l k danému datu

Evidence pohledávek

o Předpis pohledávek předložen ke kontrole.

o Předpisné seznamy předloŽeny ke kontrole.

Faktura
. wdané faktuťY včetně účtoviíní předpisů

o došlé falďury v č. řadě 54 - 83 za čewen - záŤí20Í4 vč,etně účtování předpisů

Hlavní kniha



o Ke dni 30. 9.2014
Inventurní soupis majetku a zán azků
. Plán inventur na rok 2014 vč,etně jmenování IK ze dne 4. 12.2014
o Inventarizačrizprávazarok20l4 ze dne 10. 2.2015
o Proškolení IK ze dne 4. 12.2014
o lnvenfurní soupisy ke dni 3I.12.201,4
o inventarizace zahájená dne 5. I. 2014 a ukončena 10. 2- 2014
Kniha došlých faktur
o vedena programern GORDIC
Kniha odeslaných faktur
o vedenavtabulcepodě.1 - 10

odměňování členů zastupitelsfva
o změna schválená Zo dne 7 .2.2014 - odkontrolováno na mzdové listy za leden - záŤi

odměňování členů zastupitelstva
o změna schválená Zo dne 7.2.2014 - odkontrolováno na mzdové listy za leden - zélÍí

o po volbách ustavuiící Zo ze dne 6. II. 2014 - schválení odměn
o poměry odměn končících zastupitelů zaŤíjen qpiaceny v nesprármé vyši
Pokladní doklad
o Zaměsíc 09l20I4 v číselné řadě 135 -148

Pokladní kniha (denft)
a Zamésíc 09l20I4
Přiloha ronahy
o Ke dni 30. 9.2014,31.12.2014
Rozvaha
o Ke dni 30. 6. a 30. 9. 2014, 3I. L2. 20Í4 - Hospodařský výsiedek přeúčtovrín na účet

432 doIrJadern č. 800002 ze ďne 30. 6.20L4
'Účetni deník
. zazaŤi2014
Učetní doklad
o č. dokladu 200009 ze dne 30. 9. - předpis rmezdzazáŤi
o č. dokladu 1000333 ze dne 30. 9. - předpis ÚP
Yý|<az pro hodnocení plnění rozpočtu
o Ke dni 30. 9.2014,31.12.2014
Yýkazzisku aztráty
o Ke dni 30. 6. a 3a. 9. 2014, 31. 12. 2014 - Daňové přiznán DPPO za tok 2013 -

úětováno na položce II22 a 5362

Darovací smlouly
o Darovací smlouva ze dne 18. 4.2014

57, 59/2, a 58 - schváleno Zo dne 4.
- darováno spoluvlastnictvi 1136 pozemku p.č.
I0.2013 _ náwh na vklad ďne 22. 4.2014 -

Korrrenského nánrěďí 125' 53211 Padubice, Tel.: +42g 466 926 535 ,7246520#, E+nail: ian.slavk@pardubir:kvkrai'cz
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zaŤazeno do majetku dokladem č 700004 ze dne I. 5. 2014 na účet 03Il40I ve qýši
1134'- Kč

Dohodv o pracovní činnosti
. DPČ zedne31.12.2005
Dohody o provedení práce
o DPP zedne3I.I.2014
o DPP ze dne 31. 5.2014
Dohody o provedení práce
o DPP ze dne 31.1.2014
o DPP ze dne 3I.5.2014
o DPP zedne9.1.2A74
o DPP zedne4.I.2014
Pracovní smlouvy včetně platových výměrů
o Pracovní smlouva ze dne 3I.3.2014
Smlouly a další materiály k přijatym účelovým dotacím
o 98348 neinvestiční dotace na úhradu rydaiů spoiených s volbou do EP Kě tr8.000'00

o 98187 neinvestiční dotace na úhradu ýdajů spojených s volbou da Zo a 1/3 Senátu
Kč 20.000,00

. KlÚ - PoV investiční dotaoe ''Rekonstrukce veřejného osvětlení a rozhlasu - etapa 1''

- Kč 100.000,00

Smlouw náiemni
o Pachtovní smlouva ze ďne I. 10.2014 - zérrĚt vyvěšen 6.9. - 22. 9.2014
Smlouvy o převodu majetku (koupě' prodej' směna, převod)
a Kupní smlouva ze dne 9. 9. 2014 na prodej pozemku p.č. 48125 o qiměře 75 m2 -

zétmět vywěšen 2. 8- - 2. 9. 2aI4 - schváleno Zo 5. 9. 201,4 - náwh na vklad - vyřazeno
dokladerrr ě. 700010 ze dne I7.9.2014

Vnitřní předpis a směrnice
a Směrnice pro schvalování hospodrářských operací, oběh účetních dokladů, evidenci

rnajetku a r.rritřní kontrolní systérn , včetně evidence rnajetku, odepisování majetku,
cestoÝďch náhrad , vedení pokladny evidence podrozvahy , časové rozlišení, opravné
poloŽky, reálnáhodnota a odpisoý plÍán, o inventarizaci

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesenÍ

. ZO 1. 11.2073,7.2.2014,4.4.2014,2.5.2014,5.9.2014,3. 10.2014,4.12.2014.
3r. 12.2014

ozv
o OZY
Zápisv z finančniho výboru 2014

. Zápisy z finančďho ýboru 20i4
Zápisy z kontrdlnfto výboru 2014

. Zápisy z kontroiního výboru 2014
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