
KRAJsKÝ úŘao xnÁr,ovnrrn q,nBcKÉ,Ho KRAJE
Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly

čl: rUKHr_3zgzz,,pxlzol r

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Synkov-Slemeno, lČ: 00579289

za rok2016
přezkoumáni s€ u§kutečnilo \ e dnech:

- 5.10.2016
- I3.2.20I,7

na základě písenné žádosti obce v souladu s ustanovením § 42 odst. 1, zákona č. l28l20)0
Sb,, ve znění pozdějších předpisů. Předmět přezkoumání je ulčen zíkonem č, 4201200,1 Sb.
,o přezkoumáviiní hospodaření úZemních samosprávných celků a dobrovolnýclr svazků obcí.
Místoproyedenípřezkoumání: ObecSynkoy-Slem€no

Synkov-Slemeno 48

516 01 Rychnov nad Kněžnou
Zástupci za Obec:

- VitěZslav Kapčuk - stalosta
- Radka Filingerová - účetní

Přezkoumání vykonali:
- kontrolor pověřený iízeíín piezkoumání|

Danuše součková
- kontroloři:

Richard Holenda
Renata Lorencová

Pověř€níkpřezkoumánívesmyslu§5č.42012004Sb.a§4a§6zákonač.255/2012§b,
lydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 28. 6. 2016

Předmět Dřezkoumánl:

Ptedmětem pŤezkoumáni hospodařenijsou úda,je uvedené v § 2 odst. ] a 2 Zákona č, 420/2004 Sb, Přezkoumáni
hospodaleni bylo provedeno \"ýběroqlrn ?ůsobem s ohledem na Výalamnost jednollilr/ch skuiečnosti
podle!ředmětu a obsa]ru přezkoumání. Při posuzování jednotlj\.ých pávnich úko;ů s€ vych&i ze Zrěni
píáVních předpisů platných ke dni u§kutečnění tohoto úkonu,



A. Přezkou mané písemnosti

Při přezkoumání hospodaření obce Syn}ov-Slemeno
písemnosti:

byly piezkorrmany nasledujici

Bankovní výpi§
Obec má zřízeny své bankovní účty|
, u 5B, č.ú, 23429571 /0100, zůstatek účtu k 3 l, 12.201 6 čini 2 668 332,1 9 Kč,
- u CNB č.ú. 94_81i4571/07 ]0, Zůstatek účtu k 31.12.2016 čini 437 039.55 Ki.
Uvedené zůstatky souhlasí s účtem 23] - Zál]adnl béžnj učet uzemnich samosprávných celků
uvedeného v rozvaze sestavené ke dni 31.12.2016,

Darovací §mloutT
obec (dárce) předložila darovací smlouvu ze dne 16,5.2016 na peněžitý dar ve výši3 000,-.Kč k zŤizováli a provozu schlánek pro odložené děti, pódpoie všech činnostispojeni+ i poskytovánim pomoci, předevšim k provozu azylového domu Babyboxu
pro odložené děti - STATIM, z,s, (obdarovaný), v zo s;hváleno dn; 1 l,5,2016.

Dokumentac€ k veřej Dým zakážkám
Byla provedena kontrola dodržování zak. č. 13712006 Sb., o veřejných zakrázkách. V roce
2016 byly realizovány veřejné zakrizky malého rozsahu. Zpncována směrnice pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu. Předmětem kontroly býly níže uvedené zakázkY malého
roZcahU,

stavební úDrarT č.p.36 s|emeno

Zadávací 
_ 
dokumentace zpracovína _ VZ ma]ého rozsahu, předpokládaná hodnota

VZ 530 000,- Kč bez DPH, hodnotící krité um nejnižší nabidková cena.
- llLva k podání nabídek osloveno 12 uchazečů - doloženo poštovním archem s temínem
dodání nabídky do 30.03.2016,
- doručerry byly ,l nabídky,
- jmenor,ána hodnotící komise dne 14.03,2016 včetně prohlášení členů o nepodjatosti,
- zpracoviin protokol o otvírání obálek dne 30,03,2016.
- doplneni dokladůjednoho z uchazečů
- zpláva o posouzení a hodnocení nabídek zpÉcována ze dne 06.04.2016.- nejnižší nabídková cena byla předLožena uchazeiem REMINC. s,,r.o,. Rvchrrov
nad Knéžnou 420 000,- Kc bez DPH
- [iběI schválen v Zo dne 1 1,05.20] 6.
- oznámeíí o qýběru uchazečům odesiá.to dne l2.04,2016 poštou,
- smlouva o dí1o - áotovitel díla fa. REMING, s,r.o., Rychlov nad Kněžnou, cena díla -souh]así s předloženou nabídkou, oboustlanně podepscna ine 3 ] ,05.20] ó. součástí smlouw
o dilo r\oji piiloha č. 1 položko\) rolpočel. na prolilu zadaratele rádne zreiejnená
dne 03,06.2016,

1) "Rekonstrukce komunikace U mlÝna II. etanal'

-.VZMR na stavebni práce, akce je spoluťrnancovilna z rozpočtu Kíálovéhadeckého kraje -
viz Smlouva o posk},tnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kaje č. 16Pov02-
0066RK/INV, oboustramě podepsiina dne 20.6.2016,l"ýše posbfuuté dotace - 374 500,_
Kč, investice, Dodatek č, 1 - oboustranně podepsán rlne 30, 9. 2016, je pod kontroloLl
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posk},tovatele, a proto byla zvolena pouze Damátková kontola, se zaměřením zejména
na plnění povinností zadavate]e dle ustanoveni § 6 ztlkona č, 13712006 Sb., o ve;Ělnlích
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (d ále též i ,,ZYZ'') - minimalizace případných rizik _
viz odkaz zejména na ustanovení § 3, § 10 odst. 4 ziikona č, 420/2004 Si., o přezkoumání
hospodařeni územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcl. ve znění
poZdqišich piedpisů (dale le., i ..,/oP-l. pro pie,,koumá\dnj ,.u,l"tr ui, pi,p.a"e'r,a"""i
dotace; porušení lozpočtové kázně apod., což může mit pro obec zásadní dopad na výstedek
hospodařeni; předmětem kontroly nejsou specilické podmínky programu či jiné progiamové
dokumenty _ gesce posk}tovatele,
- obec má zpracovanou a schvalenou (starostou) Směmici pro zadávrání veiejných zakázek
malťho ro7sa\u. plJlnosL od ., l 20l1.
- rlýzva k podái nabídek - zpracována, podepsrina, ze dne 12. 5. 2016, předmětem VZ je
rekonstrukce místní tomunikace, projektová dokumentace zp.acována, piedpokládaná
hodnota vZ _ 1 238 689,- Kč bez DPH. lhůta pro podriní nabídek-- do 30. 5, 2016 do 16, 00
hodin, otevíráaí obáek - dne 30. 5, 2016 od 16, 00 hodin, náwh smlouvy o dílo zpracován,
hodnotrir Lritéria - nejnižši nabídková cena bez DPH;
- zadavate] oslovil 4 dodavate]e - viz dodejky, qízva k podání nabídek byla vwěšena na
Jřednidescedne l5, 5, 201o. sejmulodne ó, b, 20ló,
- žádost o dodatečné informace, odpověď na dodatečnou infomaci č. 1 zpracována, odeslána
osloveným - viz email korespondence + dodejky,
- žádost o dodatečné informace, odpověď na dodatečnou informaci č. 2 zp.acována, odesláú
osloveným - viz email korespondence + dodejky,
- jmenování členů komi§e plo otevírání obáek a posouzení. hodnocení nabidek - zpracováno,
podepsáno, ze dne 26.5.2016,
- korespondgnce Ze dne 3, 6. 2016 - neúčast (omluva) uchazeče Chládek a Tintěra. Pardubice
a. s.,
- seznam doručených nabídek - zpřacován. podepsán, evidováno je celkem 6 doručených
nabídek,
- protokol o oteviráni obálek s nabídkami - zpracoviin, podepsán, ze dne 6, června 2016.
oLe\ řeno bylo ó doručenjch nabidek,
- pIohlášení o nepodjatosti a Zachováni mlčenlivosti člena hodnotící komise - zpracoliiLrro,
podepsrino, Ze dne 6, 6,2016.
- protokolo posouzeni kvalifikace - zpracován, podepsán, ze dne 6, 6.2016.
- prolokol o jednani hodnotrcí komise - zpracor jn. podepsán, ze dne b, o, 20l b.
- žádost o piedložení dokladů - uchazec stavitelst\,i EU s, r, o,, ze dne 8, 6, 2016 (doplnění
krycího listu, rekapitulace, souhrniého listu), odesláno - viz dodejka,
- plotokol o jednání hodnotící komise - zpracoviin, podepsán, z€ dne 15. 6, 201ó,
- prohlášeni o nepodjatosti a zachování mlčenlivosti člena hodnotící komise - zpracoláno,
podepsáno, Ze dne 15, 6. 2016.
- zpíáýa o posouzení a hodnoceni nabidek - Zpracována, podepsána, ze dne 15. 6. 2016,
nejnižší nabídkovou cenu předloži] uchazeč Stavitelství EU s, r, o. _ nabídko\,á cena 996
9,12,25 Kč bez DPH.
- rozhodnutí zadavatele o qfběru nejvhodnější nabídky - zpracováno, podepsráno, ze dne 30.
6.2016.
- oznámení o výběru nejvhodnějši nabídky - Zplacoviino, podepsáno. ze dne 30.6.2016,
odesláno všem - viz email korespondence, dodejky,
- smlouva o dilo - oboustranně podepsána dne 14. 7, 2016 (datum podpisu u zhotovitele díla
není uveden), áotovitel díla Stavitelství EU s, r, o., Vamberk, IČ: 2'752t'll1, cena di]a - l
206 300,12 Kč s DPH, bez DPH 996 9,12,245 Kč (část A - 49'7 740,97 Kč bezDPH; část B _

499 20I,28 Kč bez DPH); doporučení| ověiovatelé doporučují zadavateli ve smlouvě o <lílo
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uvést odkaz_ na právní předpis, dle kterého byla smlouva o dílo uzavřena - viz odkaz naustanovení § 2586 a násl. zékona č. 89l20l2 Sb,, občanský ziikoník, ve zněni poždějšíchpředpisů,
- dodatek ke smlouvě o dílo nebyl uzavien,
-_ pinění povinností zadavatele dle ustanovení § I41a ZYZ - smlouva o dílo podepsánadrc14,7.2016,naprofiluzadavatele-věstnji<uVZzveiejněnaa."-lĚ,}.2016-vlz:
httpsJ/wv,wprofiJzadavateJe,czJprofiJ-zadavut"l"lou""-.ynto'r-'.l"-"rri'-l ňlr"t on.t ut""-Konun lkácť-u-m l)ma- ii-etapa I1142 sod-na-§ld!cbni_place.8,1057 - ,/\eřcjnéno r za],nnem
stanoveném termínu,
- plnění ze smlouly o dílo - faktura č. 201ó/103, datun \,ystavení dne 5, 10. 20i6,faLtfovaná částka ve Ýýši 602 266j7 Kč s DPH; Ňura o. zottlro+, áatr rystavení dne5. 10. 2016, fakturovaná částka ve vÝši 604 033,55 Kč s DPH, *lté-',t 

"au 
čini 1 206

300,12 Kč s DPH.

Touto kontolou není dotčena případná kontrola ze
tj. kálovéfuadeckého kraje,

§trany poskytovateIe,

. ,YrYl,:: sta\ ební p].ace. akce je spolufinancována z rozpočtu Královéhradeckého kaje -\IZ_ 
_ 
§mlou\a o poskytnutj dotace z dotačního fondu Královéhradeckého Éaječ ]6RG_102-0080, oboustranně podepsána dne 31. 10. 2016, vlS. postltnL,te dotace - 300000,- Kě, investice, je pod kontrolou poskíovate]e, a p.oro byL,uot"ná |ou"" namátková

|"*:]:,:: Zaměřením Zejména na pinéfu povittosti zadavatéle die ustanáveni § 6 zákonač. 137D006 sb.. o veiejných Zaklikách, ve znění pozdějších piedpisů (dáie též i ,ZyZ*) -

T+lr_nťlzace piípadných rlztk - viz orlkaz zejména na ustanovení'§ 3.'§ ió oast. + zrlkona
č, 4202004 sb., o přezkoumání hospodařenj_územních samo§právný;h cáků a dobrovolných

:]:_l :?.| ve znení pozcJejšLch piedpisů (dáe též i.,zor..;, pro piezkoumávaný §ubjekt
vLz prlpaone \Iacenj dotace; poí!šenl rozpočtové kázně apod.. což může mít pro obec zásarlní
dopad na r,iisledek hospodaiení; předměiem kontroly nejsou speciíické podilinky programu
čijiné programové doktm]enty - gesce posk}tovatele,
- aizva k podriní nabídky a k prokázání kvaliťrkace a zad,áyací dokumentace - zplacoviina.

?:tp.á":. ze dne 29. 3,.2016. předmětem VZ jsou stavební práce dle projektovj
ooKunenlace. pro|ekto!,á dokumentace.je součástí výzva k podání nabídek, lhůta pro podání
nabídek - dne ]4. 9. 20l6 do 16. 00 hor]in, otevírlilí obáiek -'dne 11.9.201á od l6, OO hoain,
návrhová smlouva o dílo zpracována, hodnotící kitéria - ne.jnižší nabídková cena bez DPH,
zadavatel oslovil 6 dodavatelů - viz dodejky
- dodatečná,iníormace č, 1 - zpracováno, odes]iino emailem všem osloveným + dodejky,
- imenovací listina pro členy komise pro otevírání obálek, posouzení a Áodnocerri nabídek -
zpracována. podepsána, ze dne 7.9.2016,
- omluva uchazeče STR.{BAG a, s.. Stavitelství DS s, r. o,, z úěasti - ýiz korespondence
ze dne l3, 9. 2016. dne 14. 9. 2016,
- seznamioručených nabídek - zpracován, podepsan. evidoványjsou 3 doručené nabídky,
- protokol o otevírání obálek s nabídkami - zpracován, podepsin, ze dne i,l, 9. 2016, otévřeny
byly 3 doručené nabídky,
- prohlášení o nepodjatosti a zachoviini mlčen]ivosti člena hodnotící komise - zpracovano,
podepsáno, ze dne 14.9.2016,
- plotokoi o posotrz€ní kvalifikace - zpracován, podepsán, ze dne 14. 9. 2016.
- protokol o.iednání hodnotící komise - zpracovan. podepsán, ze dne 14, q, 2016, uchazeč
č. 2 _ Stavitelství EU s, l, o,, qzván k piedložení písemného \,ysvětleDí nabídky,
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:d"t : jrj§eínné \,Tsvětlení (stavitel§tví EU s. r. o.) - Zpracováno, podepsáno,
ze dne 16. 9. 2016, odeslrino viz dodejka,
- protokol o jednání hodnotící komise ze dne 21.9.2016 - zpracován, podepsán,
ze dne 2l, 9. 2016, oslovený uchazeč požadované doložil,- protokol o posouzení kvalifikace ze dne 21. 9. 2016 - zpracován, podepsiin,
ze dne 2l, 9, 20]6,
- záznan o posouzení a hodnocení nabidek - zpracovrin, podepsiin, ze dne 21. 9. 2016,
nejnižší nabídkovou cenu předložil uchazeč Vodní zdroje 

'Ekomoniio. 
s, r, o,, Chrudim,

nabídková cena 526 072,- Kč bez DPH,
- rozhodnutí zadavatele o rýběru nejvhodnější nabídky -
ze dĎe 22.9.2016, nejvhodnějši nabídku předložil uchazeč v;dní
Chrudim, nabídková cena 526 072,- Kč bez DPH,
- oznámeni o \iíběru nejvhodnějši nabídky - zpncováno,
odesláno viz dodejky,

podepsáno, ze drc 22. 9. 2016_

zpracováno, podepsáno,
Zdloje Ekomonitor s, r, o,.

- smlouva o dílo - oboustranně podepsiána dne 18, l0. 2016, áotovitel díIa - Vodní zdroje
Ekomonito. s. r. o., chrudim, cena dila - 526 072,- Kč bez DPH, s DPH 6.]6 547,12 Kč,
- plíění povinnosti zadavatele dle ustanovení § 147a zyz - smlouva o dílo oboustranně
podepsána dne 18, 10. 2016, na ploíilu zadavate]e - věstníku VZ zveiejněna dn e 19. 10. 2()16
- . yiz: https://www,plofilzadavate]e,cžlprofil-Z;davatele/obec_s}.nkov-
slemeno_ 183 3/prodlouzeni-destove-kanalizace-k-u-slemeno 1j5l2lsmlouva-o-diio-na_
sla\ebni-prace_ao28J, -,/!eiejnéno v žákonem stanoreném řrmrnu.
- dodalek ke 5mlouvé o diIo neb} l u7a! ien.
- plnění ze smlour,y o dílo - faktua č,20160969, daturn vy§tavení 14. 12_ 2016. fakturovaná
čájlla ve !)š: - o1o 5,r?,- Kč 5 DlH,

Touto kontrolou není dotčena případná konfuo]a Ze strany posk}tovateie.
tj. Kráovéhradeckého kraj e,

Inventurní §oupis majetku a závazků
Inventa.iizace majetku a závazků byla provedena k 3I.12,2016. Dále byly ověieny dílčí
inveltury na výkaz Rozvaha úZemních samosplávných celků a r,ykazované zůstatlT souhlasí
na q{o dílčí inventury, Inventarizace je do]ožena inventarizační zprávou.
Váledem k tomu, že ověiovateié neměli možnost zúčastnit ie plovádění inventarizace
u hmotného majetku obce, nemohou se r,yjádřit k možnosti vznikLr inventurnich rozdílů v této
oblasti.

Návrh rozpočtu
Náwh rozpočtu obce na rok 20] 6 byl v souladu s ustanovením § 11 zákona č. 250/2000 Sb,.
o rozpočtových pravidlech územnich rozpočtů vhodným způsobem a po dobu §tanovenou

Ťkgl9T _ 
Zveřejněn a to i Způsoben unoáujicím dilkový piísiup od 26.01.20l6

do 24.02.2016.

odnrěňování č|enů za§tupitel§fva
Byla provedena konto]a stanovení rliše odměn za rlíkon fu <ce členům zastupitelstva
za období ]eden - prosinec 2016. Kontrolou odměn bylo zjištěno, že za měsíce červen - srpen
byla neuvolněnému členovi zastupitelstva !:iše měsíční odměny stanovena V rOZpoIu se
stanovenými limity, tento nedostatek byl napraven ve vyplacení odměn v následujícim
období. K 31.12,2016 lyplacení odměn odpovídájejich stanovení.



pokladní doklad
Byly kontrolovány pokiadní doklady za obdobi červenec a iíjen 2016, Doklady byly
kontrolovány z hlediska náležitostí účetnich dokladů, časové a věcni souvislosti, zaúčtóvání a
zaťídění pod]e rozpočtové skladby.

Pokladní doklady mají patřičné náležitosti, jsou doloženy paragony a jsou sho<1né se zápisem
v pokladní knize.

Pokladní kniha (deník)
Pokladní krrihaje řádně vedena,

PrrvidIa řozpočtovóho provizoria
Do doby schválení rozpočtu obec hospodařila die pravidel rozpočtového provizoria, která
b5,ia schváena v Zo dne l6,12.2015,

Rozpočtoyá opatření
ceryání rozpočtu obec pruběžně sleduje a kontloluje, piípadné nutné změny jsou iešeny
rozpočtovými opaťeními řádně schvalovarrými zastupitelstvem obce, případně starostouve své delegované pravomoci. Během roku 2016 bylo schváleno a plovedeno 18
rozpočtoqich opatření, tato jsou řádně chonologicl1 evidována a číslována.

Rozpočtový vÝhled
Rozpočtový \"ýhled byi sestaven na období 20l6 - 2018. schváleno y Zo dne24.02.2016.

Rozvaha
Rozvaha byla kontrolovrina k 31.8.2016 a 31.12,2016, nedostatky Zjištěny nebyly, skutečnosti

_zlhlc9né v Zůstatcích jednotliťch účtů jsou v souladu s jejich Óbsaho,""i,m urtením.
Kontrolou ročních oblatů účtů 401 a 403 nebyly zjištěny nedoitatky, účetní operace zde
pťoúčtované j sot] v souladu sje.jich obsalrovým určením a stanovenYmi účetními poitirp1.

S€hYálený rozpočeú
Rozpočet na rok 2016 byl schválen v ZO dne 21.02,.2016 jako lryrovnaný ve r,}ši přijmů
4 976 596,- Kč a r.]dajů 4 9'16 596,- Kč. Závaznlimi ukazateli jsou položky.

smlou}T a další materiály k po§kytnu{ím účelovým dotacím
obec v roce 2016 posk}tuje účelové dotace ze svého rozpočtu na základě Veřejnoprávních
smluv. Piednětem kontroly byly níže uvedené smloury:
- Veiejnoprávní smlouva o posk}tnutí dotace z lozpočtu obce synkov - Slemeno občanskému
sdružení "ZA vENKoV", z.s., Rychltov nad Kněžnou ze dne 04.03.2016, jejímž přeclmětem
je posk},tnutí neinvestiční dotace ve \,"ýši 5 000,- Kč, v Zo schváleno dne 24.'02,2016. úče]em
smlo$T je_?ajištění činnosti spolku, pokr],tí nákladů na kultumí a společenské akce pořádanév obci, doba realizace byia stano\enc do j1,12.20l6, dotáce podlehá vaúčtování
Jo J0,0',,)0l", V qour;,losLi 5 u\edel]ou rlotaciblla přcdlo7ena ,/aáo"t na obicnr úrad
doručena dne 27.0I.2016, doplnění žádosti doručeno clne 07.03.2016. Žádost obsahtje
zákomé náležitosti a bylo \lůověno v plné výši,
- Veřejnoprávní smlouva o poslq,tnutí dotace z řozpočtu obce synkov - Slemeno
Mysliveckému spolku Synlov ze dne 04,03,2016, jejímž předmětem.ie posk}tnutí
neinvestiční dotace ve \ií,ši 5 000,- Kč, v Zo schváeno dtte 24.02.2016, úče]em smlouw ie
provoz a opnvy mysliveckého zaiízeni ý r, 20l6, doba realizace byla stanovena
do 31.12.2016, dotace podléhá vyúčtování do 30,01.2017, V souvislosti s uvedenou dotací
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byla předložena Žádost na obecní uřad doručena dne 10.02,2016, Žádost obsahuje zákonné
naležitosii a b1l9 vl hq\ éno V plné visi,

smloulT a další materiály k přijafým účeloúm dotacím
K 31.12.2016 byly příjmy obce posíIeny o účelové dotace:
- z KHK dle SmloulT č. 16POV02_0066/RK/INY ze dne 20.6.2016 investiční dotaci
na projekt s fuizvem "Rekonstrukce komunikace U mlýna IL etapa - část a)'' ve \,"ýši 374 500,_
Kč. dodatkem č. 1 ze dne 30.09,2016 se méni název a znéni úč;lu dotace na '' Rekonstrukce
komunikace U mlýna lL etapa - část a) + část b)'' procentuání podíl dotace na celkor,"ich
uznatelných {ídajích nesmí piesáhnout 49,99 yo, '*ríníí rcalizace akce stanoven o.l I.1,2ó1;
do 30.11,2016. doložena závěŤečná zpráva o čeIpání dotace Ze dne 14.11.2016 a její
akcep1o_váníze dne 25,01.2017, o příjmu dotace účtováno v sou]adu s účetními postupy,
- z KHK dle Smlouvy č, 16RGl02-0080 ze dne 31,10,2016 investični dotaci na-projekt
s názvem "Plodiouženi stávající kanalizace ve Slemeně'' ve výši 300 000,- Kč. procenúhí
podíl dotace na celkových uznatelných výdajích nesmí přesáhout 90 o/o, temin lealizace
akce stanoven od 1.1.20l6 do 31.12,2016, doložena závěričná zpráva o čerpání dotace ze dne
21.12.2016 a její akceplování ze dne 04.0t.2017, o příjmu dotace účiováno v sor.rladu
s účetními postupy,

]_|:o:|ř:!rytyírn KÚ KHK zálohu na volby do kajských zastupiteistev ve \li,ši 21 000,- Kč
(UZ 93193), dotace byla čerpána ve r1|,ši ] 1 592,- Kč, vratka ve \iiši 9 408,- ťč byla odeslána
dne l8,01.20l7.

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, srrěna, převod)
Pokud se týká působnosti zastupitelstva obce v maj etkové' oblasti nedošlo v roce 2016
k piíjmům z prodeje nemovitosti ani k nákupu nemovitosti,

stanoyení záyazných ukazatelů zřízeným organizacírn
Příspěvkové organizaci byl dae 24.02.2016 schváen v rámci lozpočtu finanční přispěvek
na rok 2016 ve \"ýši 390 600,- Kč, Po sděleno dopisem dne 1 l,03.2016,

účetní doklad
Byly kontrolovány účetní doklady za měsíc čel1enec a říjen 20l6. Doklady byly
kontrolovrfuy z hlediska náležitostí účetních doklar]ů, časové a věcné souvis]osti. Zaúčtování á
zatřidění podle rozpočtové skladby.

Výkaz pťo hodnocení plnění rozpočtu
Byl předložen \"ýkaz FIN 2 - 12 sestavený ke dni31.8.2016 a31.I2.2016.

výkaz zi§ku a ztťáty
Byl předložen r"ýkaz zisku a ztráty sestavený ke dni 31,8.2016 a 31.12.2016, Kontrolou vazby
na_výkaz_plo hodnocení plnění rozpočtu sestaveného k 31.12.2016 bylo zjištěno, že zůstatk'
vybraných. nákladových a výnosových účtů odpovídají sumám přislušných položek RŠ
z výkazu Fin-2-12, rozpočtová skladba byla tedy řádně dodržována.

Ví§ledkf Lontrol /řizených organizaci
obec provedla kontolu zřízené piíspěvkové orgaíizace Základní škola a Mateřská škola
Syntov - Slemeno. Kontrola byla provedena dne 22.II.-2016, z kontroly vypracován
Pmtoko] o výsledu veřejnosprávní kontrol), KontroIo\,ané obclobi od 0a01.2016
do 31.10.2016. DIe protokolu ze dne 22.1I.2016 byly Zjištěny drobné nedostatky, jejich
oprava bude předložena k další kontrole,
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Zápi§y z jednání zastupiteI§tva včetně usne§ení
K, dokladování kontrolovaných agend a zjištěni skltečností nutných pro naplnění jednotlir,ii,ch
]]ld."l 

" ||.q,:i\9rj.lk9lT1li b}Iy pii kontrole podpůme vluzity zápisy ze zastupitelstva
obce ze dne 16.12.2Ol5, 24.02.2016, 1I.D5.2016,29.06.2016,21.09.2O16 a'}"I.I2.201i.

závěřečný účet
Závěrečný účet byl projednrán y Zo a úzayŤeĎ s \,Tjádřením souhlasu § ce]oločním
l9:e_olalenin obce a to bez výhrad dne 11.05.2016, Návrh závěrečného účtu obce za rok
2015 byl, vhodným způsobem zveřejněn nejrnéně po dobu 15 <]nů před jeho projednriním

do 1 1.05,2016, Téhož dne byla schváena i účetní závěrka obce a přírpi.,koué o.g*,ru"",



B. Zjištění ze závěrečného přezkoumání

Pii přezkoumání hospodaření obce Syn]<ov-Slemeno

ttcb:tly ziištěny chvbv a Dedostatkv_

C. PInění opatření

Plnění opatření k od§tranění nedo§tatků zjištěných

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky

nebylv ziištěnv chyby a nedostatky.

b) při dilčím přezkoumáni

byly zjištěny náďedující méně závažné chyby a nedostatkyi

.} Právní předpis: Nařízení vlády č. 3712003 Sb,, o odměnách za r,"ýkon ťlrnkce členům
zastupitelstev, ve znění pozdějšich piedpisů

. § 2 odst. J - Neulolněnému č]enovi zastupitelstva byla wýše měsiční odměny
stanovena v lozpolu se stanovenýni limity.

o Neuvolněnému členovi zastupitelstva byla výše měsíční odměny stanovena v
rozporu se stanorenjmi limil) /a mésic óer\en - srpen,

Kontroiou chyby z dílčího piezkoLrmálj by1o Zjištěno, že k 31.12.2016 již bylo
stanovení a \yplacení odměn neuvolněným zastupitelům řádně napraveno a tím i
ch) ba naprarena,

(napraveno)

Nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky.



D. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření obce Synkov-Slemen o z^ íok2016

nebv.ly ziištěnv chybv a nedostatky (§10 odst.3 písm. b) zákona č.42012004
sb.) krolně qhvb a_ nedostatků uvedenÝch y textu této zpnivy od pí§m, b).
odstraněnÝch v průběhu přezkoumání.

II. Při přezkoumání hospodaření obce Synkov-Slemen o za rok2016

se neuyádi žádná rizika dle § l0 odst. 4 písm. a) zákona č. 42012004 Sb.

III. Při přezkoumání ho§podaření - obec synkov-slemeno - za íok2016
Byly Zjištěny dle § 10 odst. 4 písm, b) následující ukazatele:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního ceiku 0,37 ./"

b) podíl závazků na rozpočtu územniho celk! 1,40 oÁ

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0 yo
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Iv. ostatní §dělení pro přezkoumávanÝ územni celek

synkov-slemeno, dn e 13.2.2017

Jména a podpisy kontloloru zúčastněných ía přezkoun áni hospodaiení:

Danuše součková

Klálo!éhřadeckehú hri:,]
o oiiL]ol ellnumřl\
od(lěen nrPL. Ll .l l

y'r,ť^,2

ú,,/ úu
"/

Tato zpráya o yýsledku přezkoumáni:

- je návrhem zprár,1 o rli,sledku přezkoumání hospodaření, a je možno ke zjištění v ní
uvedené podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání zprávy
kontrolorovi pověienému řízením přezkoumání, Konečným zněním zprár,y se itává.
tento návrh okamžikem mamého uplynuti lhůty stanovené v § 6 odst, 1 písm. d) zákona
č.1202001 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému iíZením
přezkoumiiní. Kontrolor pověiený řízením piezkoumáni může v odůvodněném připadě
stanovit ]hůtu delší,

- s obsahem zprár,y o výsledku piezkoumání hospodaření Synkov-Slemeno o počtu 12
stran byl seznámen ajejí stejnopis převzal Vítězslav Kapčuk

v kontťo]ovaném obdobi územní celek dlc plohlášcti statutárního Zástupce
neprovozoval žádnou hospodáisko! činnost. nemá Ziizeny peněžní fond}, nev]Óžil
žád1lé pcněžité či nepeněžité vklady do právnických osob, neobdržel žádné dotace
z národniho fondu, nehospodařil s majetkem státu, neiučil za závazky.jiných osob,
neuzavřel kupní, směnnou, ájelnní, zástavní urrlouvu, smlouw o sdružení peněžních
plostiedkú a majetkových hodnot, §m]ouvu o ziízení věcného biemene. sm]ouvu o
úvěru ali nehospodařil s jinjnri cizírli zdroji, nepořidil anj ieprodal žádný finanční
maj ete k,

Poučeníl

Územní celek je ve smy§lu ustanovení § 13 odst. l písm, b) zákona č. 42012004 sb.,
poYiDen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedeDých v této zplávě o
\:ýsledku přezkounání hospodaření a podat o tom písemnou informaci
piezkoumávajícímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy
spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku,

kontrolol povčřený říZenim přczko!úáni

Renata Lor€ncováRichard HoIenda

nódpi5 kontroltúa po\ éi(neho rizenlm plťZl.Uumáni



Uzemní celek je dáe ve smyslll u§tanoveni § 13 odst. 2 zékona č. 420/2001 Sb._povinen v informacích podle ustanovení § 13 od§t, 1 písm. b) téhož zákona uvést
Ihůtu, ve_které podá příslušnému přezkounávajícímu o.gánú píse-nou zprenu oplnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnérru přěkouirávajícímu orgánu
uYedenou zpfávu za§lat.

Nesplněním těchto poyinno§tí se územni cel€k
ustanoveni § 14 odst. l písm. b) a c) zákona
územnimu celku podle uslanoveíi § l4 od§|. 2
do r.ýše 50.000,00 Kč.

dopu§tí správního deliktu podle
č, 420/2004 Sb. a za to se uloží
zákona č, 42012004 Sb, pokuta

Vítězslav Kapčuk

KONTAKTY:

Danuše součková
dsouckova@kr-křalov€hradecky.cz

Richard llolenda
72,1325l70; rlrolcrrdtíri]kr-kralove}rrrtecky.cz

§YNK LEMÉNo

'!a 
', 1: ťr,

tel|736521914

Renaúa Lorencová
řlorencova@kř-kralovehřadecky.cz
te| 725766131


