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Zpráva o výsledku přezkoum.ání hospodaření
obce Synkov-Slemeno, lC: 00579289

za rok2017
přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 13.9.2017
- 26.2.2018

na základě pisemné žádosti obce v souladu s ustanovením § 42 odst. l, zákona č. 12812000
Sb., ve znění pozdějších předpisů. Předmět přezkoumání je určen zákonem č. 42012004 Sb..
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

lrlístoprovedenípřezkoumání: ObecSynkov-Slemeno

Synkov-Slemeno 48

516 01 Rychnov nad Kněžtou
Zásíupci za Obec:

- Vítězslav Kapčuk - starosta
- Radka Filingerová - účetní

Přezkoumání lykonali:
- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:

Markéta Fejková
- kontroloři:

Bc. Kateřina Krčková
Renata Lorencová

Pověřeníkpřezkoumánívesmyslu§5č.42012004Sb.a§4a§6zákonač.255/2012Sb.
rydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 21. 6. 2017

!]ředmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodařeníjsou údaje uvedené v § 2 odst. l a2 zákona ě. 42012004 Sb. Přezkoumáni
hospodařeni bylo provedeno lryběroqim způsobem s ohledem na výZnarínost jednotlivých Skutečností
podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlirych právnich úkonů se rychází ze znění
právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu,
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A. P řezko u m a né p í i.:em nosti

Při přezkoumání hospodlrřL:ní obce Synkov-Slemeno byly přezkoumány následují<;í
písemnosti:

Bankovní výpis
Ve vazbě na jednotlivé prvotní účetni doklady a správnost zaúčIováni byly položkove
kontrolovány bankovní rrypisy u účtů vedených u:

Komerční banka. a.s. č. ú.23429571/0100
čNg e. ú. 94-811457l/0710

za období duben a listopad 2017 a nebyly zjištěny nedostatky.

Dokumentace k veřejným zakázkám
Obec má zpracovanou Slirěmici pro zadávání veřejných zakrizek malého rozsahu ze dne
02.01.2013- ověřovatelé doporučují upravit dle stávajících platných právních předpisil.
K 31.12.2011 nebyla realizována žádná větši zakrizka, pouze zakáuky spadající do
I. kategorie.

Faktura
Byly kontrolovány přijaté a vydané l'aktury, včetně správnosti jejich předpisu, vztahrrjíci se
svou úhradou k bankovním výpisům za měsíc duben a listopad 2017. Nedostatky zjištěny
nebyl1.

Inventurní soupis majetku a závazkú
Inventurní soupisy majetku a závazkú obsahují všechny předepsané náležitosti. řádně
dokladují zjištěné skutečné stavy, Inventarizovány byly řádně všechny úěty. věetně
podrozvahových a rozvahtrvých účtů s nulovým konečným zůstatkem použitých v průběhu
účetniho období, zjištěné skutečné stavy souhlasi se zůstatky přislušných účtů v rozvaze. Plán
inventur byl předložen, ro\ něž inventari zační zpráva byla řádně vyhotovena.
Vzhledem k tomu, že ov4řovatelé neměli možnost zúčastnit se provádění inventarizace .t

hmotného majetku obce. llemohou se vyjádřit k možnosti vzniku inventumích rozdilů v tétc
oblasti.

Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu obce na rc,< 2017 byl vhodným způsobem zveřejněn na úřední desce nejméně
po dobu 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu obce a to i způsobem umožňujícír,l
dálkový přístup od 23.01 .2017 do O8.02.2017 .

Odměňováni členů zastupitelstva
Byla provedena kontrola stanovení výše odměn za výkon funkce členů zastupitelstva a nebyly
zjištěny nedostatky. Výplata odměn za měsíc leden až prosinec 2017. dle přeložených
mzdových listů, byla provedena dle stanovení.

pokladní doklad
Bylo kontrolováno obdobr duben a listopad 2017 a nebyly zjištěny nedostatky. Kniha je
vedena písemně.
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Pokladní kniha (deník)
Pokladní doklady za období duben a listopad 2017 mďli patřičné náležitosti. jsou doloženy
paragony a jsou shodné se zápisem v pokladní knize. Příjmy v hotovosti probíhají pokladní
evidencí. V základním úěetnictví ie o pokladně řádně účtováno.

PravidIa rozpočtového provizoria
Do doby schválení rozpočtu na rok 20l7 se hospodaření obce řidilo pravidly rozpočtového
provizoria schválenými v zastupitelstvu obce dne 0'7 .12.20l'6.

|lříloha rozvahy
I}yl předložen výkaz příloha rozvahy sestavený k 31. 8, 20l7 a31.12.2017.

llozpočtová opatřeni
Čerpáni rozpočtu obec průběžně sleduje a kontroluje, případné nutné změny jsou řešen),

rozpočtovými opatřeními řádně schvalovanými zastupitelstvem obce nebo starostou ve své
delegované pravomoci. K 3 l . 1 2. 20l 7 bylo schváleno a provedenc l 7 rozpočtových opatření.
tato jsou řádně chronologicky evidována. čislována a dle piatných právních předpisů
zveřejňována po .|ejich schválení na intemetových stránkách obce a současně i na fyzické
úřední desce.

Rozpočtoť ťhled
Rozpočtový výhled byl sestaven na období 2017 ,2019, v ZO schválen dne 08.02.2017. Na
írředních deskách obce zveřej něno.

ltozvaha
Iiozvaha za měsíc prosinec 20i 7 je sestavena.
Závérka k 31. 12. 2017 byla přezkoušena v plném rozsahu. By} ověřen soulad stavu účtů
.,ykazovaných v Rozvaze územních samosprávných celků (přec konečným uzavřením) se
stavy majetku, pohledávek a závazků, dle l^ýsledku inventi:rizace a nebyly zjištěny
riedostatky.
Výsledek hospodaření běžného účetního obdobi na účtu 493 vykazuje po zdanění zisk ve výši
2 249 076.38 Kč.
Kontrolou obratů účtů 401, a 403 nebyly zjištěny nedostatky, účetllí operace zde proúčtované
jsou v souladu s jejich obsahovým určením a stanovenými účetními postupy.

Schválený rozpočet
Rozpočet na rok 2017 byl schválen ZO dne 08.02.2017 jako 1lřebytkový ve výši příjmů
5 456 572,- Kč. výdajů 4 787 099,- Kč, přebytek ve výši 669 473,- Kč. Zastupitelstvo
současně stanovilo za závazné ukazatele rozpočtu - položky. pro,iozni příspěvek pro PO ve
.,ýši 400 000.- Kč. Rozpočet byl pořízen do výkazu FIN 2-12 v souladu se schválenim. Na
írřednich deskách zveřejněno v řádných lhůtách v souladu s platnýrlr zněním zákona.

Smlouvy a dalši materiály k poskytnu|ým účelovým dotacím
()bec v roce 20l7 posk},tuje účelové dotace ze svého rozpočtu ň:r základě Veřejnoprávních
smluv. Předmětem kontroly byly níže uvedené smlouvy:
- Veře.jnoprávni smlouva o poskytnutí dotace Z rozpočtu obce Sydtov - Slemeno občanskému
sdružení "ZA VENKOV", z.s., Rychnov nad Kněžnou ze dne 22:)2.2Ol7 , jejimž předmětenr
je poskytnutí neinvestiění dotace ve výši 7 500,- Kč. v ZO schváleno dne 08.02.20l7, účelem
smlouvy je údržba zeleně a úklid prostor Ovocnářské stezky Synkov - Slemeno. doba
realizace byla stanovena do 31.12.201'/, dotace podléhá vyúartování do 31.01.20l8. V
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souvislosti s uvedenou rlotaci byla předložena Žádost na obecní úŤad doručena dne

30.01.2OI7 . Žádost obsahuje zákonné náležitosti a bylo vyhověno v plné výši,
- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Synkov - Slemeno Centru
orion, z.s. ze dne 22.02.2017, jejimž pŤedmětem je poskltnuti neinvestiční dotace ve výši
20 000,- Kč, v Zo schvá]eno dne 08.02.2017, účelem dotace je spolufinancování sociální
služby v roce 2017 pro klienta který je oběanem obce, doba rea|izace byla stanovena do

3I.1,2.2017, dotace podléhá vyúčtování do 30.01.2018, V souvislosti s uvedenou dotací byla
předložena žádost na obecní úřad doručena dne 16.09.2016, žádost obsahuje zákonné

;áležitosti a bylo l,yhovělro v plné výši. předloženo lyúčtování poskytnuté dotace a její

zúčtováni. ;,

Smlouly a dalši materiálv k přijatýnr účeloqým dotacím
Rozpočet obce byl v kontri,ilovaném období posílen o §rto účelové dotace:

- prostřednictvim KÚ KHK zálohu neinvestiční dotace ve výši 18 467,-- Kč,ÚZ 9807t na

volby do Poslanecké snemovny Parlamentu CR, čerpano celkem 10 793,- Kč, rozd;|

nevyčerpané dotace ve ýš,7 674,,- Kč byl vrácen posk}tovateli dne 19. 1. 2018. 
,

Průtokovou dotaci z rozpočtu MŠvt pod uZ 33063 ve výši 287 100,60 Kč na projekt
,,Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primámímu a sekundámímu vzdéláváti,
Operační program Výzkum, l"ývoj a vzdéláváni na projekty vylůívajíci zjednoduŠené

výkazování niikladů,, pro Zák\adni školu a Mateřskou školu Synkov-Slemeno. Prostředky

byly obratem poukázány příjemci dotace.

Smloury nájemni
obec uzavřela Nájemní snrloulu (pronajímatel ze dne 27. 10,20I,1 s fyzickými osobami na

pronájem pozemku p.č. 3395, o výměŤe 467 m2, k. ú. Synkov _ Slemeno. Nájem se sjednává

na dobu neurčitou od 
,l 
. 1. 2018, ve výši ročního nájmu 1,_ Kč za 1 m2, tj. celkem 467,__ Ki,,_

Záměr pronájmu zveíejnút,2. 10.201r'7, ZO schválilo 25.10-201-1- 1

Smlouly o převodu majelku (koupě, prodej, směna, převod)
obec v rocé 2017 pŤevzai:a rnajetek do vlastnictví a prodala pozemky. Předmětem kontroly
byly níže uvedené dokumeaty:
protokol o předání a pígvzeíi "polní cesty v k.ú. synkov, slemeno a řešení odtokových
poměrů v k.ú. Synkov,, s ČR _ Státní pozemkový úřad ze dne 22.06.20I,1 převzala majetek v
hodnotě 11 006 401,_ Kč, který se sestává Ze 7 Staveb. o navýšení majetku účtováno v
souladu s účetními předpisy.

Kupní smlouva s fyzickými osobami na prodej pozemku p.č.33411 o qýměře 66 m2 ze dne

04.09.2017, v ZO schválenc dne21.06.2011. Právní účinky vkladu 5. 9. 2017.

Smlouly o věcných břemr:nech
obec uzavřela (ako poviriná) v roce 2017 smlourry o ňizeni věcného břemene. Předmětem
kontroly byly níže uvedené smlouvy:
_ ze dne 22.06.2017 Se írpolečností ČEZ Distribuce a.s. za účelem zřizeni a provozování
zařízení distribuční sousta-r.y na pozemku p. č. 3180 k.ú. Synkov za jednorázovou úplatu ve

výši 1 000,- Kč.Y ZO schláleno dne21.06.2017"
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Stanovení závazných ukazatel ů zíízeným organizacím
ZO schválilo příspěvek na provoz své příspěvkové organizaci ve výši 400 000,- Kč dne
08.02.201'1 (v rámci schválení rozpočtu obce). Předložena korespondence o oznámení výše
příspěvku ze dne 18,02.2017. ZO navýšllo příspěvek na provoz své příspěvkové organizaci o
40 000,-- K č dne 25. 10. 2017. Předloženo ozíámeni o navýšení příspěvku PO ze dne
77. 10.2017 .

ljčetní dokla<l
Byly kontrolovany účetní doklady k uvedeným bankovním v,ipisům za měsíc duben a
Jistopad 20l7. Doklady byly kontrolovány z hlediska náležitostí ;_lčetnich dokladů, časové a
r,ěcné souvislosti, zaúčtování a zatíidéní podle rozpočtové sklaJby. Úeetni doklady mají
patřičné náležitosti. Nebyly shledány nedostatky.

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
Byl předložen Výkaz Fin 2-12M sestavený k 31. 8. 2017 a 31.12.2í11'7.

Výkaz zisku a ztráty
Byl předložen výkaz ziskl a zíráty sestavený k 3\. 8.2017 a31. 12.2011.
Kontrolou vazby na ýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu llylo zjištěno, že zůstatky
r,ybraných nákladových a výnosov.ých účtů odpovídají sumám příslušných položek RS z
\|ýkazu Fin-2-12, rozpočtová skladba byla tedy řádně dodržována.

ílápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
li dokladováni kontrolovaných agend a zjištění skutečností nutn):,c],l pro naplnění jednotlivých
předmětů a hledisek přezkoumání byly při kontrole podpůrně ,tyužity zápisy Z() ze dne
07 .12.2016,08.02.2017 ,26,04,2017 ,21.06,2017 , 16.08.2017, 25. ia. 2017 a 13. 12.2017 .

,//-averecnv ucet
Závérečný účet obce za rok 2016 byl sestaven v zákonem požadovaném rozsahu, schválen na
veřejném zasedání ZO dne 26.04.2017 s výrokem "bez rýhrad" plně v souladu s příslušným
ustanovením odst.6 § 17 zák.25012000 Sb., o rozpočtových pra.,idlech územních rozpočtů,
pŤed schválenim byl řádně zveřejněn na úřední desce a to i způsobem umožňujícím dálkový
přístup od 01 .04.2017 do 26.04.2017. Po schválení byl závěrečný účet zveřejněn v zákonem
sl,anoveném terminu a obsahu.
Současně by\a v ZO schválenajako samostatný bod účetní závěrka obce zarck2016 a účetní
závěrka příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Synkov-Slemeno.
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nebvlv ziištěnv chvbv a nbdostatkv.
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D. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření obce Synkov-Slemeno za rok2017

tI. Při přezkoumání hospodaření obce Synkov-S|emeno za rok 2017

se neuvádi žádn á rlzika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 42012004 Sb.

III. Při přezkoumání hospodaření - obce Synkov-Slemeno - za rok2017

Byly zjištěny dle § 10 odst.4 písm. b) následující ukazatele:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku

c) podíl zastaveného maj etku na celkovém majetku územního celku

0,28 "/"

1,36 "/"

0 "/"

IV. Ověřeni poměru dluhu obce Synkov-Slemeno k průměru jeho příjmů za poslední 4
roky

Ověřili jsme poměr dluhu obce Synkov-Slemeno k průměru jeho příjmů za poslední 4
rozpočtové roky podle právního předpisu uprar,,ujiciho rozpočtovou odpovědnost.
Ověření poměru dluhu k pruměru jeho příjmů za posledni 4 rozpočtové roky podle
právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost jsme provedli výběrovým
způsobem, tak abychom získali přiměienou jistotu, k vyslovení následujícího závěru.

Z předložených podkladů vyplývá, že dluh nepřekročl| 60 % průměru jeho příjmů za
poslední 4 rozpočtové roky.

Výpočet poměru dluhu k pruměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky je uveden
v PŤíloze č. 1, která je nedílnou součástí této Zprávy.

ÚSC prohlašuje, že účetní výkazy před|ožené jako podklad pro ověření poměru dluhu
k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky jsou definitivní, úplné a správné
a nebudou již měněny.

Pokud by přesto z nějakého závažného relevantního důvodu muselo dojít k jejich změně
nebo úpravě, ÚSC se zavazuje podat o této skutečnosti neprodleně informaci
přezkoumávající kontrolní skupině a spolu s ní zaslat (stačí v elektronické podobě) nové
změněné výkazy, aby íak mohlo dojít k dodatečné úpravě zálěru Zprávy a Přílohy č. 1 .
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Y
V. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územni celek

Synkov-Slemeno, dne 2ó. 2. 2018

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání

podpis

- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, a je možno ke zj ištění v ní
uvedené podat pisemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání zprávy
kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Konečným znéním zprávy se stává,

tento návrh okamžikem mamého uplynuti lhůty stanovené v § 6 odst. l písm. d) zákona
č.42012004 Sb,, k podaní písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením
přezkoumání. Kontrolor pověřený řízením přezkoumání může v odůvodněném případě
stanovit lhůtu delší.

- s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodařeni obce Synkov-Slemeno o počtu
10 stran byl seznámen ajejí stejnopis převzal Vítězslav Kapčuk

V kontrolovaném období územní celek dle prohlášeni statutámího zástupce
neprovozoval ádnou hospodářskou činnost, nemá zíízeny peněžní tbndy, nevložil
žádné peněžité či nepeněžité vklady do právnických osob, neobdržel žádné dotace
z národního lbndu. nehospodařil s majetkem státu, neručil 7a záýazky jiných osob.
neuzavřel směnnou. darovací, pachtovní, zásíayni smlouvu, smlouvu o sdružení
peněžnich prostředků a majetkových hodnot. smlour.u o úvěru ani nehospodařil s jinými
cizími zdroji, nerealizoval žádnou akci, která by měla povahu veřej né zakázky ve
smyslu zákona č. 13712006 Sb.. nepořídil ani neprodal žádný íinančni majetek.

Poučeni:

Územni celek je ve smyslu ustanovení § l3 odst. 1 písm. b) zákola č. 42012004 Sb..
povinen přijmout opatřeni k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě
o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom pisemnou informaci
přezkoumávajícímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprál"y
spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.

Územni celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 42012004 Sb..
povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést
lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajicímu orgánu písemnou zprávu
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konlrolor potóřťnj řílcntm pře7koumáni

Bc. Kateřina Krčková

lontrolor



o plnění přijafých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu
uvedenou zprávl zaslat.

Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí správniho deliktu podle
ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona ě. 42U2a04 Sb. a za to se uloži
územnímu celku podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 42012004 Sb. pokuta do
ťše 50.000,00 Kč.

Vítězs|av Kapčuk

§t2rosta

KONTAKTY:

Markéta Fejková mfejkova@kr-kralovehradecky.cz

}3c. Kateřina Krčková kkrckova@kr-kralovehradecky.cz

Příloha č. 1

Pivovárské nám. l245
500 03 Hrad€c Kfálové

te|z 727 956 092

tx|z 725575485



Přiloha č. 1

vzorec výpočtu ověřeni poměru dluhu obce synkov_slemeno k průměru jeho přijmů za
poslední 4 roky

Příiem V roce 2017 6 596 646,89 Kč

Příiem V roce 2016 6 459 446,00 Kč

PříiPm V roce 2015 5 465 265,00 Kč

Příiem V roce 2014 5 129 284,00 Kč

příimv celkem 23 650 641,89 Kč

překročenív částce -3 547 596,28 Kč

Překročení v procentech Oo/o

Pirovar§ké nám. l245
500 03 Hradec Křálové

lp.ůrrĚ, oříjr^] ,a čtvři l.okv l 5 9l2 060.47 5!]

lPodíl dluhu k oříimům za 4 r.lky l U,U 3

FO"/", pď,rě", příJ,",l ," 4." K'|

Název účtu SU
kíátkodobé úvěrv 281 0,00 Kč

Eskontované krátkodobé dluhopisy (sm@)_ 282 0,00 Kč

Krátkodobé závazky z rryCaných dluhopisů 283 0,00 Kč

Jiné krátkodobé půičky 289 0,00 Kč

Směnky k úhradě 322 0,00 Kč

Přiiaté návratné finanční v,i,pomoci krátkodobe 326 0,00 Kč

Krátkodobé závazky z rlči:ní 362 0,00 Kč

Dlouhodobé úvěry 451 0,00lKč

Přiiaté návratné finanční l,ýpomoci dlouhodobé 452 0,00 Kč

Dlouhodobé závazky z lrydaných dluhopisů 453 0,00 Kč

Dlouhodobé závazky z ručeni 456 0,00 Kč

Dlouhodobé směnky k ú}uadě 457 0,00 Kč

Dluh Celkem 0,00 Kč


