
§ffi KRAJsKÝ úŘao xnÁr.,ovrrrnaoBcxnHo KRAJE

eY Odbor ekonomický - oddělení kontroly obcí a analýz

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

za rok 2018
přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 12.9.2018
- 25.2.2019

na zékladé písemné žádosti obce Synkov-Slemeno v souladu s ustanovením § 42 odst, 1

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znéni pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem
č. 420/2004 Sb., o přezkoumávrání hospodaření územnlch samosprávných celků a
dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů.
Zahájeno bylo dne 02. 07.2018 doručením Oznámeni o zahájerlt přezkoumání hospodaření
vsouladus§5odst,3zákonač.420/2004Sb.as§5odst.2písm,b)zákonač.25512012Sb.,
o kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

Místoprovedenípřezkoumání: ObecSynkov-Slemeno
Synkov-Slemeno 48
516 01 Rychnov nad Kněžnou

Zástupci za Obec:
- Vítězslav Kapěuk - starosta
- Radka Filingerová - účetní

l&

Přezkoumání rykonaly:
- kontrolor pověřený řízením piezkoumiiní:

Markéta Fejková
- kontroloři:

Ing. Kateřina Krčková

Pověřeníkpřezkoumánívesmyslu§5č.42012004Sb.a§4a§6zákonač.25512012Sb,
lydal Krajslcý úřad Královéhradeckého kraje dne 28, 6. 2018.

předmět přezkoumáni:

Předmětem přezkoumání hospodařeni jsou Lidaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb., posouzené
podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zikona. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno rl,ýběroqfm způsobem
s ohledem na yýmamnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování
jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečněni tohoto úkonu.

Poslední kontrolní úkon (např. ukončení kontroly na místě nebo wáceni lyžáďaných podkladů, ukončení
prověření nlíLínitek uplatněných ve stanovisku k NáWhu zpráVy o lýsledku přezkoumáni hospodaření apod.) byl
učiněn dne 25. 02. 2019. . 

-
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A. Přezkoumané písemnosti

Při přezkoumání hospodaření obce Synkov-Slemeno byly přezkoumány následující
písemnosti:

Bankovní výpis
Ve vazbě na jednotlivé prvotní účetní doklady a správnost zaúótoviní byly položkově
kontrolovány bankovní l"ýpisy u účtů vedeqých u:

Komerční banka, a.s. č. ú. 23429571l0I00
čNs e. ,j. 94-811457110710

za období červen a řijen 2018 a nebyly zjištěny nedostatky,

Darovací smloury
Obec předložila tiarovací smloulrr ze dne 2. 11. 2018 se ŠKODA Auto a,s., Mladá Boleslav
na finanční dar ve ýši 900 000,-- Kč za účelem lybudování dětského hřiště.

I)okumentace k veřejným zalcizkám
Byla provedena konhola dodržování zak. č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách. Y roce
2018 byly realizovány veřejné zakazl<y malého rozsahu. Obec má Směmici pro zadáváni
veřejných zakázek malého rozsahu. Předmětem kontroly byla níže lvedená zakévka;

"Výstavba přístupoqfch ploch u školy Synkov - Slemeno"

Zadávací dokumentace zpracována - VZ malého rozsahu.
Předmět VŘ bude spoluflnancován z IROPu.
Hodnotící kritérium - nejnižší nabídková cena včetně DPH.
Výzva k podání nabídek - osloveno 7 konkíétních dodavatelů - předloženy dodejky.
HÓdnotící komise v počtu 5 členů, podepsáno Čestné prohlrášení ke střetu zájmů ze dne
12- 3.20|8.
Doručeny byly 3 nabídky.
Zpracovén Protokol o otevírání obálek s nabídkami ze dne 12. 3. 2018, Protokol o jednání

komise ze dne 12. 3. 2018 a Zptáva o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 12.3.2018.
Nejnižší nabídková cena byla přeložena uchazeěem STAVITELSTVÍ DS s.r.o., Mírová 1446,

Rychnov nad Kněžnou ve výši 850 807,87 Kě (703 147 ,-- Kč bez DPH).
Rozhodnutí o výběru dodavatele schváleno v ZO dne 11. 4. 2018,
Oznámení o qfběru nejvhodněj ší nabídky odesláno dne lZ. 4.2018 - předloženy dodejky.
Smlouva o dílo - cena ve smlouvě souhlasí s přeloženou nabídkou, oboustranně podepsána
dne 9. 5. 2018, na proíilu zadavatele řádně zveŤejněna dne 16. 5, 2018.
Uzavřen Dodatek ě. 1 Smlouvy o dílo ze dne 26. 7. 20|8, ZO schválilo dne 25. 7.2018, ve
kterém se nalyšuje cena díla na 908 639,46 Kč (750 94I,70 Kč bez DPH), na profilu
zadavatele řádně zveřejněn dne 6. 8. 2018.
Předloženo plnění ze smlouvy:
daňoqý doklad č. 18017 ve výši 694 196,- a daňový doklad č. daňový doklad č. 18019 ve

wši 2I4 443,46 Kč. Zveřejněno na proťtlu zadavatele dne 24.9.2018.
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Faktura
Byly kontroloviiny přijaté a lydané faktury, věetně správnosti jejich předpisu, vztahujíci se
svou úhradou k bankovním výpisům za měsíc červen a říjen 2018. Nedostatky zjištěny
nebyly.

Inventurní soupis majetku a závazků
Inventurní soupisy majetku a závazkíl obsahují všechny předepsané náležitosti, řádně
dokladují zjištěné skutečné starry. Inventarizovány byly řádně všechny účty, včetně
podrozvahových a rozvahoqý,ch účtů s nulor,,ým konečným zůstatkem použit}ch v pruběhu
účetního období, zjištěné skutečné sta\y souhlasí se zůstatky příslušných účtů v rozvaze. Plán
inventur byl předložen, rovněž inventarizační zpráva byla řádně vyhotovena.
Vzhledem k tomu, že ověřovatelé neměli možnost zúčastnit se provádění inventarizace u
hmotného majetku obce, nemohou se lyjádřit k možnosti vzniku inventurních rozdílů v této
oblasti.

Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu obce na rok 2018 byl vhodným způsobem zveřejněn na úřední desce nejméně
po dobu 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu obce a to i způsobem umožňujícim
dálkoqfpřístupod 16. 1.2018 do 31. 1.2018.

Odměňování členů zastupiteIstva
Byla provedena kontrola stanovení výše odměn za qikon fuŇce členů zastupitelstva a nebyly
zj ištěny nedostatky. Výplata odměn za měsíc leden až prosinec 2018, dle předložených
mzdoqý,ch listů, odpovídá jejich stanovení.

pokladní dokIad
Pokladni doklady za obdobi červen a říjen 2018 ma.ií patřičné náležitosti, jsou doloženy
paragony a jsou shodné se zápisem v pokladní knize. Přijmy v hotovosti probíhají pokladní
evidencí. V zakladním účetnicwí je o pokladně řádně účtováno.

Pokladní kniha (deník)
Bylo kontrolováno období červen a říjen 2018 a nebyly zjištěny nedostatky. Kniha je vedena
písemně.

Pravidla rozpočtového provizoria
Do doby schválení rozpočtu na rok 2018 se hospodaření obce řídilo pravidly rozpočtového
provizoria schválenými v zastupitelstw obce dne 13. 12. 2017. Na úředních deskách
zveřejněno v souladu s platným zákonem dne 19. 12. 2017 .

Příloha rozvahy
Byl předložen výkaz příloha rozvahy sestavený k 3 I. 7 . 2018 a 31. 12.2018.

Bozpočtová opatření
Cerpání rozpočtu obec pruběžně sleduje a kontroluje, případné nutné změny jsou řešeny
rozpočtovými opatřeními řádně schvalovanými zastupitelstvem obce nebo starostou ve své
delegované pravomoci. K31.12.2018 bylo schváleno a pTovedeno 15 rozpočto1,lých opatření,
tato jsou řádně chronologicky evidována, číslována a dle platných právnich předpisů
zveřejňována po jejich schválení na intemetol"ých stráŇách obce a současně i na frzické
úřední desce.
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Rozvaha
Byl předložen výk az rozvahy sestavený k 31. 7.2018 a3I. 12.2018.
Kontrolou obratů účtů 40I a 403 nebyly zjištěny nedostatky, účetní operace zde proúčtované
jsou v souladu s jejich obsahovým určením a stanovenými účetrrími postupy.

Schvá|ený rozpočet
Ro?oěet na rok 2018 byl schválen ZO dne 31. 1, 2018 jako schodkoqf ve výši příjmů
6I48 512,- Kč, výdajů 9 454 974,- Kč, financování ve qfši 3 306 462,-. Schodek rozpoětuje
krY't z přebytku hospodaření minulých let. Zastupitelstvo současně stanovilo za Lávazné
ukazatele rozpočtu - paragrafy, provozní příspěvek pro PO ve Ýši 425 000,- Kč. Rozpočet
byl pořízen do l"ýkazu FIN 2-12 v souladu se schválením. Na uředních deskách zveřejněno v
souladu s platrrým znénim zákona dne 31. 1. 2018.

Smlouly a další materiály k poskytnufým účelovým dotacím
obec v roce 2018 poskytuje úěelové dotace ze svého rozpočtu na zék|adé veřejnoprávních
smluv. Předmětem kontroly byly níže uvedené smlouly:

- veřejnoprár.ní smlouva o poskytnutí doíace z rozpočtu obce synkov - slemeno spolku
SySleZije, z.s., Synkov ze dne 19. 2.20|8, jejimž pŤedmětem je poskytnutí neinveitiční
dotace ve úši 5 000,- Kč, v Zo schváleno dne 31. 1. 2018, účelem smlouvy je realizace
lyžařských qfiezdů s dětmi z obce, ples sysležije, doba realizace byla itanovena do
31.12.2018, dotace podléhá rTričtování do 31. 1. 2019. v souvislosti s uvedenou dotací byla
předložena Žádost, na obecní uřad doručena dne 31. 1. 2018. Žádost obsahuje zákorné
náležitosti a bylo lyhověno v plné výši. Předloženo rŤričtovrání ze dne 31. 1. 2019, Dotace
byla zúčtována.

- Veřejnoprávní smlouva o poslgtnutí dotace z rozpočtu obce Slmkov - Slemeno
Mysliveckému spolku Synkov ze dne 14. 2. 2018, jejímž předmětem je poskltnutí
neinvestiční dotace ve \^ýši 5 000,- Ké, v ZO schvá]eno dne 31. 1. 2018, účelem dotace je
čirrrrost spolku v roce 2018, doba realizace byla stanovena do 31. 12. 2018, dotace podléhá
rlriČtování do 30. 1. 2019.Y souvislosti s uvedenou dotací byla předložena Žádost, na obecní
uřad doručena dne 24. I.2OI8, Žádosí obsahuje zékorné náležitosti a bylo lyhověno v plné
v.ýši. Předloženo qričtování ze dne 30, 1. 2019. Dotace byla zúětována.

Smloury a dalši materiály k přijarým účeIovým dotacím
V kontrolovaném období obec obdržela následující dotace:

- prostřednicwím KÚ KHK zálohu neinvestiční dotace ve ýši 22 981,-- Kč, ÚZ 9goo8 na
volby Prezidenta ČR, čerpano 14 437,-- Kč,
- prosďednictvím KÚ KHK zalohu neinvestiční dotace ve qýši 30 000,-- Kč, ÚZ gai'fi. na
volby do Zastupitelstev obcí, čerpráno 15 073,-- Kč.

- Průtokovou dotaci z rozpočtu MŠMT pod ÚZ SlOaZ ve l}ši 1 016 133,40 Kě na projekt
"Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primámímu a sekundámímu vzdéIávžni,
Operační program Výzkum, l.Iuoj a vzdéláváni na projekty qnůivajici zjednodušené
lrykazovéní nákladů" pro Základní školu a Mateřskou školu Synkov - Slemeno. Prostředky
byly obratem polkázány pŤíjemci dotace.

- Smlouvu o poslqtnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č, 17RGI02-0340
mezi Krrálovéhradeckým krajem a Základní školu a Mateřskou školu Synkov - Slemeno na
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projekt s názvem "Modemizace počííačového lybavení p:o žáky zŠ Synkov Slemeno'' na
nrákup šesti repasovaných přenosných počítačů pro žél<y ZŠ ve výši 43 200,-- Kč. Prostředky
byly obratem poukázrány příjemci dotace.

- Smlouva o poskltnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č, 18POVU1-0147
ze dne 11. 7. 2018 na projekt "Rekonstrukce místní komunikace Synkov" na účel
a. 18pov12 komplexní úprava veřejných prostranství a místních komunikací a poíízeni,
oprava a údržba místní technické a dopravní infrastruktury, ve l}ši 1 350 000,-- Kč.
Maximální procentuální podíl dotace na ýdajích projektu 50 yo. Doba rcalizace projektu do
30. 1I. 2019. Vyúčtovrání projektu stanoveno smluvně d,o 30. 12.2019. Příjem dotace je
účtovrán ve prospécb úěfu 472.

- Obec PředloŽila Registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace z Ministerstva pro místní
rozvoj č. 117D03o000324 ze dne 4. 7. 2018 z programu Integrovaný regionalní operační
program, název projektu Výstavba přístupol}ch ploch u školy Synkov - Slemeno ve výši
I I92 900,75 Ké. Závérečné lyhodnocení akce dne 31. 8. 2019. obec obdržela finanční
prostředky ve ÝYši 1 003 837,22Kč. Dotace byla zúčtovrána,

Smlouvy nájemní
V roce 2018 obec uzavřela Nájemní smlouvu s fuzickou osobou ze dne 20. 4.20i 8 za účelem
vlastního uživéní a údržby na dobu určitou od 1. 5. 2018, roční nájemné je stanoveno ve qýši
1,- Kč za m2, tj. celkem 301,- Kč, hrazeno vždy do 31.1. příslušného roku. V ZO schváleno
dne 1 1. 4. 2018, zámér zveŤejnén9.2.2018 do 26.2.2018.

Smlouly o převodu majetku (koupěo prodej, směna, převod)
Obec v roce 2018 vzavíela Kupní smlouvu s Szickou osobou na nákup pozemku p.é.77/7 o
uýměře 1 457 m2 za dohodnutou kupní cenu 300 000,- Kč a stavby bez ě. p. za dohodnutou
kupní cenu 260 000,-- Kč ze dne 27. 6.2018, v ZO schváleno dne 13. 6, 2018, právní účinky
vkladu vznikly dne 28. 6, 2018.

Smlouly o věcných břemenech
Obec uzaťela (ako povinná) v roce 2018 Smlouw o zíizení služebnosti inženlýrské sítě ze
dne 10. 8, 2018 se společností Správa železniční dopravní sítě , s.o. za účelem vést přes
služebný pozemek inžen;hskou síť a tuto provozovat a udržovat, na pozemcích p. é.3064,
p. č. 3115, p. č.3232, p. č. 3341 v k. ú. Synkov a pozemků p. é.3224 a p. č. 3536 v k. ú.
Slemeno u Rychnova nad Krrěžnou za jednorézovolt úplatu ve \úši 2 375,50 Kč. Y ZO
schváleno dne 25. 7 . 2018.

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím
ZO schválilo příspěvek na provoz své příspěvkové organizaci ve výši 425 000,- Kč dne
31. 1. 2018 (v námci schválení rozpočtu obce), Předložena korespondence o oznámení qy'še
příspěvku ze dne 8. 2. 2018.

Střednědobý výhled rozpočtu
Střednědobý výhled rozpočtu byl sestaven na období 2019 - 2022, v ZO schválen dne
31. 1 . 2018. Na uředních deskách obce zveřejněno v souladu se zákonem dne 16. 2. 2018,
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účetní doklad
Byly kontrolovany účetní doklady k uvedeným bankovním výpisům za měsíc ěerven a říjen
2018. Doklady byly kontrolovány z hlediska nrá,ležitostí úěetních dokladů, ěasové a věcné
souvislosti, zaúčtování a zaršděn podle rozpočtové skladby. Účetní doklady mají pařičné
nráležitosti. Nebyly shledriny nedostatky.

Výkaz pro hodnocení plněni rozpočtu
Byl předložen VýkazFin2-l2M sestavený k 31. 7.2018 a31.12.2018.

Výkaz zisku a ztráty
Byl předložen výkaz zisku a ztráty sestavený k 31. 7 .2018 a31. 12. 2018.
Kontrolou vazby na výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu bylo zjištěno, že zůstatky
vybraných nrikladovtých a výnosových úětů odpovídají sumárn příslušných položek RS z
vykanlFin-2-12, rozpočtová skladba byla tedy řádně dodržována,

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
K dokladování kontrolovaných agend a zjištění skutečností nutných pro naplnění jednotliv,ých
předmětů a hledisek přezkoumání byly při kontrole podpůmě vynňity zápisy ZO ze dne
3l. 1,2018, 11.4.2018, 13.6.2018,25.7.2018,22.8.2018,|4.9.2018,31, 10.2018 a
12. 12.20|8.

Závérečný úěet
Závěrečný účet obce za rok 2017 byl sestaven v zákonem požadovaném rozsahu, schválen na
veřejném zasedéní ZO dne 13.6. 2018 s qýrokem "bez výhrad" plně v souladu s příslušným
ustanovením odst.6 § 17 zék.25012000 Sb., o rozpočtoqých pravidlech územních rozpočtů,
před schváLlením byl řádně zveřejněn na uřední desce a to i způsobem umožňujícím dálkový
přístup od 3, 5. 2018 a po schválení byl závěrečný :úěet též zveíejněn v zákonem stanoveném
termínu a obsahu.
Současně byla v ZO schválena jako samostatný bod účetrú ávěrka obce za rok 2017 a účetni
závěrka příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Synkov-Slemeno. Předložen Protokol o schválení
účetní závěrky. ,*
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B. Zjištění ze závěrečného přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření obce Synkov-Slemeno

nebylv ziištěnv chvbv a nedostatkv.

C. PInění opatření

Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

a) při přezkoumání hospodaření úaemniho celku za předchozí roky

nebv|v ziištěny chybv a nedostat|ry.

b) při dilčím přezkoumání

nebylv ziištěnv chvby a nedostatky.
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D. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření obce Synkov-Slemeno za rok2018

II. Při přezkoumání hospodaření obce Synkov-Slemeno za rok 2018

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

III. Při přezkoumání hospodaření - obce Synkov-Slemeno - za rok 2018
Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:

a) podil pohledávek na rozpočtu územního celku

b) podí1 závazki na rczpočtu územního celku

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

0114 oÁ

1,01, Vo

0.Á

Iv, ověření poměru dluhu obce syqkov-slemeno k průměru jeho příjmů za poslední 4roky

ověřili jsme poměr dluhu obce,synkov-slemeno k pruměru jeho příjmů za poslední 4rozpočtové roky podle. právního předpisu up.uuulí"ího ró"pooiorro,, oáfo"cáno.t.
ověřeni poměru dluhu k pruměru jeho piíjmů za poslední +'.oaooto"J .ity poar"právního předpisu upravujj9íh9 rozpočtóvóu odpovednost jsme provedli 

. rnýu'"rá..Ďr.
způsobem, tak abychom_ získali pŤiměřenou jistotu, k vyslovení 

"a.i"J":i.iť" ža"c.r.Zpíedložených podkladů vyplýná, že dluh nepřekrotit áo N p--o- j3r,"-prr;.,r 
""poslední 4 rozpočtové roky

v}počet poměru dluhu k. pruměru pííjmů za poslední 4 rozpočtové roky je uveden
v Příloze č. 1, kteráje nedílnou součástí této Zprlíly.
úsc^ prohlašuje, že úéetni výkazy předložené jako podklad pro ověření poměru dluhuk pruměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky jsou a"nritir"i,lprrJ-" ,p.*.e
a nebudou již měněny.

V. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek

Pivovarské nám. 1245
500 03 Hťadec Kfálové



Synkov-Slemeno, dne 25. 02.2019

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání

Markéta Fejková
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

-3- Kraj§ký úřad
Královéhradeckého kraje

odDor ekon.] rn c](ý
oddě eni l,cntroly obc a ana yz

Ing. Kateřina Krčková

kontrolor

Pokud zde chybí některé podpisy kontroloíů uvedených na straně 1 této Zprály, kteři se

podíleli na rnýkonu přezkoumání, tak nebyli v době konání závěrečného přezkoumani již členy
kontrolní skupiny a jejich podpis je uveden pouze v Zápise z dílčího přezkoumání
hospodaření obce SyŇov-Slemeno.

Tato zpráva o Trýsledku přezkoumání:

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

tento návrh okamžikem mamého uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. i písm, d) zákona
č.42012004 Sb., k podaní písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením
přezkoumání. Kontrolor pověřený řízením přezkoum áni m:ůže v odůvodněném případě

itanovit lhůtu delší,
- s obsahem zprávy o r,"ýsledku přezkoumání hospodaření obce Synkov-Slemeno o počtu

1 1 stran byl seznámen ajejí stejnopis převzal Vítězslav Kapčuk,

V kontrolovaném období územní celek dle prohlášení statutámího zástupce

neprovozoval žádnou hospodářskou činnost, nemá zíizeny peněžní fondy, nevložil
žádné penéžité či nepeněžité vklady do právnických osob, neobdržel žádné dotace
z národního fondu, nehospodařil s majetkem státu, neručil za závazky jiných osob,
neuzavřel směnnou, pachtovní, zásíavni smlouvu, smlouvu o sdružení peněžních
prostředlďl a majetkoqích hodnot, smlouw o úvěru ani nehospodařil s jinými cizími
zdroji, nerealizoval žádnou akci, která by měla povahu veřejné zakěuky ve smyslu
zékona č. 13412016 Sb., nepořídil ani neprodal žádný finanční majetek,

Pivovar§ké nám. l245
500 03 Hradec Králové



Poučení:

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zékona é. 42012004 Sb.,
povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatkŮ uvedených v této zprávě
o výsledku přezkoumáni hospodaření a podat o tom písemnou informaci
přezkoumávajícímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů po projednáni této zprávy
spolu se závěrečným účtem v orgiá,nech územního celku.
Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona ó. 420/2004 Sb.,

povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést
lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu
o plnění přijafých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu
uvedenou zprávu zaslat.
Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí přestupku podle ustanovení

§ 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č, 42012004 Sb. a za to se uloží územnímu celku
podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona ó.42012004 Sb. pokuta do ryše 50.000,00 Kč.

Převzal dne: 25. 02,2019

Vítězslav Kapčuk

staro§ta

8YNxov sLENEiio
tl6 01 p. Rychnov nad l(něžnou

otíaa\rchnov n.d Knrlnou

Rozdělovnik :

Steinopis počet vÝtisků Předáno Převzal

1 l svnkov-slemeno Vítězslav Kapěuk

2 1 Královéhradeclcý kraj Markéta Fejková

KONTAKTY:
Markéta Fejková

Ing. Kateřina Krěková

Pivoviř§ké nám. l245
500 03 Hradec Králové

72,7956092

734481687

mfej kova@k-kralovehradecky. cz

kkrckova@k-kralovehradecky.cz

l0



l
Příloha č. l

Vzorec rlýpočtu ověření poměru dluhu obce Synkov-Slemeno k průměru jeho příjmů za
poslední 4 roky

Název účtu sU
krátkodobé úvěrv 28l 0,00 Kč

Eskontované krátkodobé dluhooisv (směnkv) 282 0,00 Kč

Krátkodobé závazky z wdaných dluhopisů 283 0,00 Kč

Jiné krátkodobé oůičkv 289 0,00 Kč

směnkv k úhradě 322 0,00 Kč

Přiiaté návratné furanční výpomoci krátkodobé 326 0,00 Kč

krátkodobé áv azkv z ručení 362 0,00 Kč

Dlouhodobé úvěrv 451 0,00 Kč
přiiaté návratné ťrnanční výpomoci dlouhodobé 452 0,00 Kč

Dlouhodobé závazky z wdaných dluhopisů 453 0,00 Kč

Dlouhodobé Ávazkv z ručeni 456 0,00 Kč

Dlouhodobé směnkv k úhradě 457 0,00 Kč

0,00 Kč

Příjem V roce 2018 11 304 487,85 Kč

Přúem V roce 2017 6 596 646,89 Kč

Příiem V roce 2016 6 459 446,00 Kč

Příiem v roce 2015 5 455 255,00 Kč

00%

Překročení v částce .. 0,00 Kč
překročení v procentech o%

Pivovárské nóm. l245
500 03 Hredec Křálové


