KRAJSKÝ ÚŘao xnÁlovÉHRADECKÉuoxnarn
odbor ekonomický _ oddělení kontroly obcí a analýz

SpZn:
CJ:

Zpráva o výsIedku přezkoumání hospodaření
obec Chudeřice, IČ: 00268887
za rok 2011
Přezkoumání se uskutečnilo ve dncch:

-

29,11.2011
10.4.2012

na základě písernnéŽádosti oboe v souladu s ustanovením $ 42 odst. 1' zákona č. 128/2000
Sb.. ve znění pozdějších předpisů. Předmět přezkoumání je určen zákonem č. 42012004 Sb..
o přezkoumár'ár-rí hospodaření územníchsamosprávných ce1kťr a dobrovolných svazků obcí.

Místo provedení přezkoumání: obec Chudeřice
Chudeřice

3l

503 51 Chlumec nad Cidlinou

Zástupci za Obec:

-

lng. Miloš Veselý

_

starosta

Jitka Svobodová - účetní

Přezkoumání zahrnovalo ověření provedené výběrovým způsobem s přihlédnutím
k významnosti:

-

_
-

dodržovánípovinností uloŽených zákonem č. 250/2000 Sb.. o rozpočtových
pravidlech a dalšímiprávními předpisy upravujícími finančníhospodatcni ÚSC.
souladu lrospodaření s finančnímiprostředky ve srovnání s rozpočtem,
doclrŽení účeluposkýnuté dotace nebo návratné finančnívýpomoci a podrnínek
jejich použití.
věcné a formální správnosti dokladů o přezkoun-rávaných operacích.

Přezkoumání lakonali:

-

kontrolor pověřený řízením přezkournání:
Bc. Lenka Sedláčková

-

Lontroloři:
Radka Dušková

Pilov^rské nám' l2,{5
500 03 Hr'dtc Kr}lo\'é

ttl.:137 997 799
601 37s 639

c-mail: lscdlackovaa@kr-kralovehradccky.cz
rduskoYaaOkr-kra lovehradeckv.rz

A' P řezkou

ma

né písem n osti

Při přezkoumání hospodaření

Druh písemnosti
Návrh rozpočtu

Pravidla rozpočtového
provizoria
Rozpočtová opatření
Rozpočtový výh1ed
Schválený rozpočet

Závěrečný účet

Evidence poplatků
Inventurní soupis rnajetku a
závazků

Kniha došlÝch faktur
Kniha odes1aných faktur
odměňování členů
zastupitclstva
Pokladní doklad

_

obec Chudeřice - byly přezkoumány následující písemnostt:

Popis rrísemnosti
Návrlr rozpočtu obce na rok 2011 byl v souladu s ustanovenim
$ 11 zákona č' 25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech
Ítzemních rozpočtůvhodným zpťlsobem a po dobu Stanovenou
zákonem zveřejněn.
Do doby schválení rozpočtu se řídírozpočtové hospodaření
pravidly rozpočtovéhoprovizoria, která byla stanovena v Zo
dne I i.l 2.201 0.
Rozpočtovézměny byly prováděny rozpočtovými opatřentmt
č. 1 _ 4' v Zo schváleny dne 16.05.201l a26.09.2011.
Rozpočtový výhled byl sestaven na období 2 let (20l 2-201]).
Rozpočet byl schválen Z() až dne 28.02.201 1 jako přebytkový
ve výši příjmů 2 290 330,- Kč a výdajů 2 050 330 .- Kč'
Financováni 240 000'_ Kč.
Závěrečný učet za rok 2010 byl projednrin a schválen
\' Zastupitelstvu obce s vyslovením souhlasu s celoročním
hospodařením bez výhrad dne 16.05.2011, před projednánim
byl po dobu stanovenou zákonenr vhodným způsobem
zveřeiněn.
Místnípoplatky jsou vedeny v seznamech.
Inventarizace majetku a závazkit byla provedena k 31.12.201 1.
Dále byly ověřeny dílčíinventury na výkaz Uč ot]Po 3-02
Rozvaha územníchsamosprávných celků a vykazované
zůstatky souhlasí na tyto dílčíiltventury. Inventarizace je
doloŽena řádnou inventarizačnízprávou.
Vzhledem k tomu' Že ověřovatelé r-reměIi moŽnost zúčastnitse
provádění inventarizace u hmotného rnaietku obce, nemohou se
vvjádřit k moŽnosti vzniku inventumích rozdílův této oblasti.
Kniha došlých faktur ie řádně vedena.
Kniha odeslaných faktur je řádně vedena.
Byla provedena kontrola stanovení vÝše odměn za výkon
funkce do zastupitelstva obce. Vyplacení odměn odpovídá
ieiímu stanovení.
Namátkově byly kontrolovány pokladní doklady za období
duben a listopad 201 1. Doklady byly kontrolovány z hlediska
náleŽitostí účetníchdokladů' časovéa věcné souvislosti'
zaÍlčtovánía zatřídění podle rozpočtové skladby.

Pokladní doklady mají patřičné náleŽitosti, jsou doloŽeny
palagony a jsou shodné se zápisem v pokladní knize'
V účetnictvíje o příjmech a výdajích hotovosti účtováno
Pokladní kníha (deník)
Rozvaha
|'ivorarské nám. l2{5

500 03 Hradec Kťálové

v souladu se stanovenými účetnímipostupy a metodami.
Pokladní kniha ie řádně vedena.
Z'ávěrka byla přezkoušena na stavy účtůý Íozyaze sestavené
k-31.12.2011. Byl ověřen soulad stavů účtůvykazovaných
Íel,:131 991 799
60t 375 639

e-máil: lsedlackovaaokr-kIaIovehradeck]".cz
rduskova@kr-kralovchradccky.(z

V RoZvaZe územních samosprávných celků (Uč oUPo 3-02) se

Stavy majetku, pohledávek

a závazki dle

výsledku

inventarizace a nebyly zjištěny nedostatky.

Počátečnístav účtu403 - Dotace na poÍizeníinvestičního
majetku činil 20 058 801,- Kč. Konečný stav účtu403
k31.12.2011 čini192l2 317.20 Kč.
Korekce účtů018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
a 028 - drobný dlouhodobý hmotný majetek byla vytvořena

L]četnídoklad

Výkaz pro hodnocení plnění
roZpočtu

ve správné výŠi.
Korekce d1ouhodobého hmotnóho a nehmotného majetku byla
provedena.
Výsledek hospodaření na rozvahovénr účtu493 vykazuje zisk
ve výši 600 893,26 Kč.
Namá1kově byly kontrolovány účetnídok1ady za období duben
a listopad 201l. Doklady byly kontrolovány z hlediska
náleŽitostí účetníchdokladů. časovéa věcné souvislosti.
zaúčtovánía zaÍÍiděnipodle roZpočtovéskladby.

Byl
a

k

předloŽen výkaz Fin 2 - 12 ke dni 3 1.10.201 1
31.'l2.20l1. Kontrolou výkazu bylo zjištěno, že nebyla

provedena rozpočtová opatření.

Výkaz zisku

a ztráty

Smlouvy a dalšímateriály k
přij atým úče1ovýmdotacím

Byl
ak

předloŽen výkaz zisku

31 .12.2011

a ztáty ke dni

31.10.2011

.

Příjmy obce byly v roce 201l posíleny o dalšíúčelovédotace:

- z KÚ na sčítánílidu, domů a bytů ve výši 1 133,- Kč'
Úz qgoos' dotace byla vyčerpana v plné výši
- z KU z Poy 20|11405/HK'NEINV neinvestičnídotaci ve
výši 58 800'- Kč na úroky z úvěru na akci ''Výstavba čističky
odpadních vod a inŽenýrskýclr sítív obci Chudeřice''' dotace
nesmí překročiÍ 50 oÁ ročnísplátky úrokůz úvěru,
předpokládané ročnísplátky činí1l7 789'- Kč, dotace
vyčerpána v plné výši a v souladu s podmínkami smlouvy o
poskytnutí dotace

- z KHK investičnídotaci ve výši 400

000'_ Kč na akci
''Chodník mezi obcemi Chudeřice a Káranice", čerpánídotace
j e stanoveno do 23. 12.201 1 . dotace vyčerpána v plné výši

Byla předložena Dohoda o poskytnutí dotace Z

Programu

rozvoje venkova CR uzavřena se SZIF na projekt ''Zvonička -

Chudeřice". Celkové výdaje proj ektu činí178 260'- Kč.
Celkové zpťrsobilé výdaje projektu činí148 550,- Kč. Celková
výše dotace činí126 261'- Kč' z toho příspěvek z EU činíl 01
013.- Kč (UZ 89518). tj. 80 % a příspěvek z národních zdrojů
člní25 254,- Kč (UZ 89517)' tj. 20 %. Konečná výše dotace se
určína základě skutečně vynaložených. odťlvodněných a řádně
prokazaných způsobilých výdajů. Termín předloŽení žádosti o
proplacení výdajů je Stanoven na den 30.09.2011. Byl
předloŽen protokol o provedené kontrole ze dne 2l.1l.2011'
Dotace byla' vyčerpána v plné výši, ve výdajíclr nebylo
účtovánona I -]Z.
Pivovarské nám. l245

500 03 1lÍadec

Králové

Íelj 131 991 199
60t 375 639

e

maili ls€dlackova@kr-kralovehradecky.cz

rduskova(!)kr-kralovchradecky.cz

Smlouvy nájemní

V roce

fyzickou osobou
prostor
provozování
na nebytový
v čp. 59 za účelcm
hostinské
čir-rnosti - Iestaurace. Cena nájmu činí1 7 000,- Kč ročně se
splatností do 15. dne měsíce předcházejícího. Dále se nájemce
zavazuje platit nájenrné ve výši 1 000'- kč Za Soubor movitých
věcí. Náiemné jc uzavřeno na dobu neurčitou. Záměr
Z\'eřejněn.
201 1 obec uzavřela nájemní smlouvu s

obec uzavřela v roce 2009 nájemní smlouvu s Úřaclem pro
zastupování Státu ve věoech majetkových na pronáiem části
pozemku č. 136 o výnrěře 677 m2 za účelemstavby chodníku
rnezi obcemi Chudeřice a Káranice. Nájemné činí3 385,_ Kč
ročně.

Smlouvy o převodu maj etku
(koupě' prodej, směna,
převod)
Smlouvy o přijetí úvěru

SrTrlouvy o přistoupení k

závazkl

Smlouvy o půjčce

Pivovarské nám. l245
IIradcc KráloYé

500 03

Dále obec pronaiímá nebl.tové prostory a pozemky.
Pokud se týká působnosti Zastupitelstva obce v majetkové
oblasti' v Íoce 2011 nedošlo k prodeji pozemků, došlo pouze k
nákr"lpu p. č. 1413 ve výši 45 000._ Kč' schváleno v Zo.
CS uzavřela 29.12.2006 úvěrovou smlouvu ve výši 8 151 tis.
Kč na refinancování závazků vůčispolečnosti Stavoka Kosice
4 550 000'- Kč, refinancování závazkit vůčispol. IZOMAT
Káranice ve výši 340 000,- Kč a na financování výstavby ČoV
a inženýrských sítí,první splátka 20.06.2007, poslední splátka
20.1 1 .2030 dle splátkového kalendáře. Kromě výše uvedenýclr
splátek.je klient povinen nejpozději do 3l.12.2008 splatit úvěr
mimořádnou splátkou ve výši 863 000'- Kč' dodatkem byl
prodlouŽen termín Splatnosti do 30.0ó.2009' dodatkem č. 3 byl
prodlouŽen termín splatnosti do 31.12.2009, dodatkem č. 4 byl
procllouŽen tctmin splarnosli do 3l.0].20I0' Úroková sazba.|c
proměnná sazba. PeněŽní závazek 1e zajištěn zástavnim právem
k budově čp. 59 rra pozemku parcely č. 5414 a pozemkem
parc.č. 54l4 a k pohledávkám vyplývajícím z pojištění
k nemovitosti ve výši 1 289 986'- Kč. Zůstatek účtu451
k 31.12.201 1 činí6 137 93l.- Kč'
obec uzavřela snrlouvu o úpravě vzájemných vztahťt mezt
ručitelem a bankou k Zajištěnípohledávek z úvěru, který ČS
poskytla občanskému sdruŽení Společná cidlina. Úver byl
poskytnut ve výši 9 216 359,- Kč' ručeníobec poskytuje až do
výše 0'53 % nesplaceného zůstatku úvěru vč. příslušenství
(úroky' poplatky). V Zo schváleno dne l2.12.2008.
obec uzavřela smlouvu o půjčcefinančníchprostředků ve výši
560 000'- Kč s firrnou STAVOKA' a's. s ročníúrokovou
sazbou ve výši 6 %. Pťtj čka je poskytnuta na dobu maximálně
jednoho roku. Půjčkasplacena dne 04.03.2010. Na účtu
378 .isou zachyceny úroky vyplývajícíz uvedené smlouvy'
které je obec povinna uhradit uvedené firmě ve výši
16 281 ,- Kč a dále je na účtuuvedena částka úrokůve výši
80 000'- Kč vyplývající z přerlchozích smluv s ročníúrokovou
sazbou 3 %. Učet 378 - ostatní krátkodobé závazky vykazuje
zůstatek ve výši 46 281 .- Kč.
tcl.i 737 991 799
601

J7s 639

e-mailr lsedlackova@kr-kralovehradecky.cz

rduskova@kr-kÍff lovehrádecky.cz

Byla provedena kontrola dodrŽování zák.

Dokumentace k veřejným
z'akáz'kám

č' 13712006 Sb.'

o zadávání veřejných zakázek. V roce 201 1 byla lealizována
veřejná zakázka nralélro rozsahu na akci ''Zvonička".
obec má zpracovány vnitrooťganizačnísměmice. Předmětem
kontroly byl směrnice na časovérozlišení, inventarizaci
a odpisový plán.
Byl předložen plotokol o provedené veřejnoprávní kontrole
příspěvkové organizace ze dne 16.12.2011. Provedenou
kontrolou bylo zjištěno, Že v některých případech došlo
k porušení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictvía k porušení
CI]S.
Byly předloŽeny záp|sy ze Zastupitels1va obce včetně usneseni
ze dne 28.02.2011, 16.05.2011, 08.07.2011 26.09.2011
a14.11.2011.

Vnitřní předpis a směmice
Výsledky kontrol zřízených
organizací

Zápisy z jednání
Zastupitelstva vče1ně
usnesení

,

B' Zjištěníze závěrečného (jednorázového) přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření

_

obec Chudeřice

nebyly zjištěny méně závaŽné chyby a nedostatky.
byly zjištěny následujici závažné chyby a nedostatky:

Přcdmět: Zákon č.42012004 Sb. $ 2 odst. 1 písm. a) plnění přijrnů a výdajů rozpočtu včetně
peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků
* Právní pŤcdpls] Zákon č. 25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějšíchpředpisů
. 5\ ]6 odst.2 - Rozpočtová opatření nebyla evidována podle časovó posloupnosti.
o Nebyly schváleny a provedeny rozpočtovézměny rozpočtu (napÍ. par. 232l.
pol. 5154 - překročení o 25,4 Y,^ pol. 5169 _ překročení o l8'7 oÁ, par. 3l13
pol. 5 l69 - překročenío 169,4%adalší).

C' Plnění opatření
Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
a)

při přezkoumání hospodaření územníhocelku za předchozí roky

nebvly ziištěny chybv a nedostatky.
b) při dílčímpřezkoumání

.

netlyly ziištěny chyby a nedostatky.

Pilovarské nám. l2,{5
Hládec Králové

500 0J

tlťl':731997 799
60| J75 6J9

c-nail: lscdlackova@kr-kralovchradccky.cz

rduskovaú]kr-kraloYehrad.ckv.(7

D'Závěr
I.

Při přezkoumání hospodaření - Obec Chudeřice

-

za rok 201l

byly zjištěny závažné chyby a nedostatky ($10 odst. 3 písm. c) zákona č. 42012004 sb.):
c4)

o

překročenípůsobnosti
Rozpočtová opatření nebyla evidována podle časovéposloupnosti.

o

II. Při přezkoumáním hospodaření - obec Chudeřice - za rok 2011
se neuvádí

žádná rizika dle $ 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 42012004 sb'

III. Při přezkoumání hospodaření - obec Chudeřice

Byly
a)

zj

- za rok2011

ištěny dle $ 10 odst.4 písm. b) následující ukazatele:

podíl pohledávek na rozpočtu územního celku

2,61 "
43,94 oÁ

b) podíl závazků na rozpočtu územníhocelku
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

Pivovárské nám. l245

500 03 Hradcc

Králové

tel,,731 997 199
60t 375 6J9

3,95 oÁ

e-mriI: lscdlackova@kr-kralovehřadecky.cz

rduskova(Okr-kraloveh radecky.cz

Královéhradecký kraj dne
Podpisy

11

.5.2012

,i

:

kontrolorů: i
|

/i,

"'.

Krajsky úÍ.irl

Kr;iiovéhradeckélro kra jc
odýJ ekonc.lr]cký

.rdělen

\

i

kont'.lY

Dl]{:í 'r

afliriýz

Bc. Lenka Sedláčková
kontro1or pověřený řízeníu]' přezkoumání

',

//

',1

...............a.1...'..............

.

Radka Dušková
kontrolor

V korrtro]ovanéln období úzcmrrícelek dle prohlášení S1a1tltárního zástupoe nemá
zřízelr-v peněŽní fondy' nevloŽil Žádné peněŽitó či ncpeněŽité vklady do právnických osob.
neobdrŽel žádnédotace z tlároc1nílro 1bndu nehospodařil s maietkem státu, neuzavřel
směnnou. clarovací. zástavní smlouvu, smlouvu o sc]ruŽení peněŽníclr prostředků
a mrrietkových hodnot. stnlouvu o zřízetlí věclrého břemene, smlouvl-l o úr'čruani
nehospodařil s jinýrli cizínri zdroji. nepořídil ani rreprodal Žádn'v' 1inarrčnímajetek.
S obsahem návrhu zprár'y o výsledku přezkoumání hospodaření -

obec Chudeřice -

o

počtu 8 stran byl seznámer-r ajeho stejnopis číslo1 obdržel

Ir
/ 11
/

Ing.

Miloš Ve;élj

oBEC cHUDEŘICE
Chudeiice

ll

^-.2't

Dne

V

lČo::rlrlr

,4í.r./04L

starosta

Rozdělovník :
Steinopis

Počet výtisků

Předáno

Převzal

I

I

Clrudeřice

lng. Miloš Veselý

2

I

Královéhradecký kraj

Bc. Lenka SedláČková

Tato zpráva o výs1edku přezkoumání hospodaření je návrhem zprávy o výsledku přezkoumánt
hospodaření, přičemŽ konečným zněním zprávy se stává okamŽikem marného uplynutí lhůty

Stanovené v $ ó odst. 3 písm. 1) zákona

č' 42012004

Sb., k podaní písemného stanoviska

kontrolorovi pověřenému řízenímpřezkoumání

na adresu Krajského úřadu

Královéhradeckého kaj e.
Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuj e
dilČíhopřezkoumání

l2,l5
Králové

PiYovarské nám.
500 03

llradec

(r)

503 51 Chluniec nad Cidlinou

tel'i 137 991199
ó0I J75 ó39

i

výsledky konečného

c mail: lsedlatko}á(0kr-kralovehradecky.cz

rd skova@kr-kralovehradecky.cz

Poznámka:

Úzerrrni celek.je ve smyslu ustanovení $ l3 odst. 1 písm. b) zákona č. 42ol2OO4 sb.,
povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou inlormaci příslušnémpřezkoumávajícímu
orgánu (KÍálovéhradecký kraj. Pivovarské nániěstí 1245/, 500 03 Hradec Králové), a to
nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se zár'ěrečným účtemv 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 písm. b) téhožzákona uvést lhůtu' ve
které podá příslušnémupřezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých
opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávaj ícímuorgánu uvedenou zprávu zaslat.

Za nesplnění těchto povinností \ze uložil územnímu celku dle ustanovení $ 14 písm. |'
Sb., pořádkové pokuty aŽ do výše 50 000 Kč vjednom případě.

g), h) zákona č.42012004
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