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Zpráva o výsledku přezkoum_aní hospodaření
obce Synkov-Slemeno, lG: 00579289

za rok 2019

přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 11 .09.2019
- 24.02.2020

na zékladě písemné žádosti obce Synkov_Slemeno v souladu s ustanovením § 42 odst. 1

zákona č. I28;2OO0 Sb., o obcích, ve znění pozdčjšich předpisŮ, a v souladu sc zákonem Č.

42012004 Sb., o přezkoumávání hospodaíenituemních samosprávných celkŮ a dobrovolných

svazků obcí, ve znénipozďějších předpisů.

Zahájeno bylo dne zk.oe .žo].9 áoručením Oznámeni o zahž4eni přezkoumání hosPodaření

u rouludu ri s odrt. 3 zákonač.42012004 Sb. a s § 5 odst,2písm. b) zákona č.25512012Sb.,

o kontrole, ve znéni pozdějších předpisů,

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

Zástupci za Obec:
- Vítězslav Kapčuk - starosta

- Radka Filingerová - účetní

Přezkoumání vykonaly:
- kontrolor pověřený íizenim přezkoumání:

Markéta Fejková
- kontroloři:

Ing, Kateřina Krčková

Poslední korrtrolní úkon (papř ukončení kontroly na místě nebo vrácení vyžáďatých podkladů,

prověření námitek uplatněných ve stanovisku kNávrhu zprávy o výsledku

učiněn dne24.02,2020

pověřeníkpřezkoumánívesmyslu§5č,42012004Sb.a§4a§6zákOnaČ,255l20lZSb.
vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 19.6.2019

předmět přezkoumáni:

předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. l a 2 zákona Č. 42012004 Sb., Posouzené

podle hledisck uvedených r, §3 tohoto zákona. Přczkoumání hospodařcní bylo provedeno výbČrovým zPŮsobem

s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumánÍ. Při Posuzování
jeclnotlivých právních úkonďse vychiní zc znělíprávních předpisů platných kc dni uskutcČnění tohoto Úkonu,

.l. ,], ] :
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A, Přezkoumané písem nosti

Při přezkoumání hospodaření obce Synkóv-Slemeno byly přezkoumány následující
pisemnosti:

Rozpočtová opatření
Čerpání rozpočtu obec průběžně sleduje a kontroluje, případné nutné změny jsou řešeny
rozpočtovými opatřeními řádně schvalovanými zastupitelstvem obce nebo starostou ve své
delcgované pravomoci. V roce 2019 bylo schváleno a provedeno 12 rozpočtoúch opatření,
tato jsou řádně chronologicky evidována, číslována a dle platných právních předpisů
zveřejňována po jejich schválení na internetových stránkách obce a současně s odkazem
oznámeni na úřední desce. kdejsou zveřejněna.

Pravidla rozpočtového provizoria
Do doby schválení rozpočtu na rok 2019 se hospodaření obce řídilo pravidly rozpočtového
provizoria schválenými v zastupitelstvu obce dne 12. 12. 2018. Na úředních deskách
zveřejněno v souladu s platným zákonem dne 4. l,2019,

Schválený rozpočet
Návrh rozpočtu obce na rok2019 byl vhodným zpťrsobem zveřejněn na úřední desce nejméně
po dobu 15 dnů před jeho projednáním v zasfupitelstvu obce a to i způsobem umožňujícím
dálkový přístup od 21, 1. 2019 do 7. 2. 2019.
Rozpočet na rok 2019 byl schválen Zastupitelstvem obce dne 6. 2,2019 jako schodkový ve
výši příjmů 6747 950,-- Kč, výdajů 11 409 695,-- Kč, financování ve výši 4 661 745,--Kč.
Schodek rozpočtu je kryt přebytkem hospodaření minulých let. Zastlpitelstvo současně
stanovilo za závazné ukazatele rozpočtu - paragrafy, provozní příspěvek pro PO ve výši
533 500,-- Kč. Rozpočet byl poíizen do výkazu FTN 2-12 v souladu se schválením. Na
úředních deskách zveřejněno v souladu s platným znénim zákona ďne 22.2. 2019.

Střednědobý výhled rozpočtu
Střednědobý výhled rozpočtu byl sestaven na obdobi 2019 - 2022, v zastupitelstvu obce
schválen dne 3I. I.2018. Na úředních deskách zveřejněn návrh střednědobého výhledu a
schválený střednědobý výhled v souladu se zákonem.

Stan ovení záv azný ch u kazatelů zřízený m o rganizacím
Zastupitelstvo obce schválilo příspěvek na provoz své příspěvkové organizaci ve výši
533 500,-- Kč dne 6.2.2019 (v rámci schválení rozpočtu obce). Předložena korespondence o
oznámeni výše příspěvku ze dne 12.2.2019.

Závěrečný účet
Závěrečný účet obce zarok 2018 byl sestaven v zákonempožadovaném rozsahu, schválen na
veřejném zaseďáni Zastupitelstvem obce dne 24. 4. 2019 s výrokem "bez výhtad" plně v
souladu s příslušným ustanovením odst. 6 § 17 zák.25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtu, před schválením byl řádně zveřejněn Návrh závěrečného účtu na úřední
desce a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup od 8. 4, 2019 do 24. 4. 2019 a po
schválcní byl Závérečný účet též zveřejněn v zákonem stanoveném tetmínu a obsahu dne
14. 5,2019,
Současně byla v Zastupitelstvu obce schválena jako samostatný bod účetní závěrka obce za
rok 2018 a účetní závěrka příspěvkové organizace ZŠ a tvtŠ Synkov-Slemeno. Předložen
protokol o schválení účetní závérkv.
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Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
Bý preátoz en Yýkaz Ftn 2_I2 M sestavený k 3 1. 8. 2oL9 a 3 L. 12. 2ol9

Příloha rozvahy
Byl předlož 

"n 
igku, Příloha rozvahy sestavený k 3 1 . 8. 2019 a 3I. 12. 2019,

Rozvaha
Byl předlož en výkaz Rozvaha sestavený k 3 1 . 8. 2019 a 3L,IL.20I9 _

Kontrolou obratu účtu 401 a 403 ncbyiy zjištěny nedostatky, účetní operace zde proúčtované

jsou v souladu s jejich obsahovým určením a stanovenými účetními postupy,

Yýkazzisku aztráty
nýt preotoz en Y ýkaz zisku a ztráty sestavený k 3 1. 8. 2019 a 3 I. 12. 2019.

Klnirolou vazby na yýkaz pró hodrrocení plnění rozpočtu bylo zjištěno, že zůstatky

vybraných nákladovýcť a v-ýrrosových účtu odpovídají sumám příslušných položek

rózpočiové skladby , rykuruFin 2-12 M, rozpočtová skladba byla tedy řádně dodrŽována,

Odměňování členů zastupitelstva
Byla provedena kontrola sianovení výše odměn zavýkon funkce ČlenŮ zastuPitelstva a nebYlY

,1istcny nedostatky. yýplata odměnza měsíc leden až prosinec 2019, dle Mzdových listŮ,

odpovídá jejich stanovení.

Pokladní kniha (deník)
Bylo kontrolováno období bŤezen a listopad 2019 a nebyly zjištěny nedostatky. Kniha je

veclena písemně.

Faktura
Byly kontrolovány přijaté a vydané faktury, včetně správnosti jejich předpisu, vztahující se

suou,itrudou k bankóvním výpisimza měsíc břczen a listopad 2019. NedostatkY zjiŠtěnY

nebyly.

účetní doklad
Byly kontrolovány účetní doklady k uvedeným bankovním výpisům za měsic bŤezen a

listópad 2019, pofuady byly kontrolovány z hlediska náležitostí účetních dokladŮ, Časovó a

věcné souvislosti, ,uiětoráni a zatíídění podle rozpočtové skladby, ÚČetní doklady mají

patřičné náležitosti. Nebyly shledány nedostatky,

Inventurní soupis majetku a závazktt
Inventurní ,o.rpiry majetku a závazki obsahují všechny předepsané náležitosti, řádně

dokladují zjištěné skutečné stavy. Inventarizovány byly řádně všechny účty, včetnč

podro"vaho.ri,.t, u rozvahových účiů s nulovým konečným zůstatkem použitých v pruběhu

úč.t.rího obdóbí, zjištěné skutečné stavy souhlasí se zůstatky příslušných úČtŮ v rozvaze.PIin

inventur byl předložen, rovněž inventarizačni zpráva byla řádně vyhotovena,

Vzhledem k tomu, že ověřovatelé neměli možnost zúěastnit se provádění inventarizace u

hmotného majetku obce, nemohou se vyjádřit k možnosti vzniku inventumich rozdílŮ v této

oblasti.
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pokladní doklad
Pokladní doklady za období březen a listopad 2.019 mají patřičné náležitosti, jsou doloženy
paragony a jsou shodné se zápisem v pokladní knize. Příjmy v hotovosti probíhají pokladní
cvidcncí. V základním účetnictví jc o pokladně řádně účtováno.

Bankovní úpis
Ve vazbě ná 1eanottivé prvotní účetní doklady a správnos t zaúčtování byly položkově
kontrolovány bankovní výpisy u účtů vedených u:

Komerční banka, a.s. č. ú. 23429571/0100
čNB e. t, 94-811457 1107 1,0

zaobdobí březen a listopad 2019 a nebyly zjištěny nedostatky

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směnao převod)
Obec (kupující) předložila Kupní smlouvu se Zemědělským družstvem Mostek na nákup
pozemku p.č. 3393 v k.ú. Synkov o výměře 506 m2 za dohodnutou k-upní cenu 6 000,-- Kč ze
dne 26. 4. 2019, v ZO schváleno ďne 24. 4. 2019, právní účinky vkladu do katastru
nemovitostí vznikly dne 30. 7.2019,

Darovací smlouvy
Obec (obdarovaná) předložila Darovací smlouvu ze dne 5. 8. 2019 se SKODA AUTO a.s.,
Mladá Boleslav na finanční dar ve výši 365 000,-- Kč za účelem sportu a volného času.

Obec (dárce) lzavŤela dne 6. 9.2019 Darovací smlouvu se Správa silnic Královéhradeckého
kraje. Předmětem smlouvy je bezúplatný převod vlastnického práva k pozemku p. č, 316412,
ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměŤe 17 m2 v k.ú. Sleme.ro. Účetní hodnota
předmětu daru je ve výši 118,-- Kč. Záměr bezúplatně předat pozemek zveřejněn od
24, 6. 2019 do 24. 7. 20|9. ZO schválilo darování pozemku dne 23.7, 2019. Právní účinky
vkladu nastaly dne 20. 9.2019.

Smlouvy o věcných břemenech
Obec (povinná) uzavřela Smlour,u o zíizeni věcného břemene - služcbnosti ze dne 24.1 .2019
se společností ČBZ Distribuce, a. s., zastoupené na základě plné moci společností
Energomontáže Yotroubek s. í. o. za účelem umístit, provozovat, opfavovat a udržovat
zaíizeni distribuční soustavy na pozemcích p. č. 61114 a 324I v k. ú. Spkov - Slemeno za
jednorázovou úplafu ve výši 1 000,- Kč. V ZO schváleno dne 23,7.2019.

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím
Obec předložila Veřejnoprávní smloulu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Synkov -
Slemeno spolku SySleŽije, z.s., Synkov ze dne 13.3.2019, jejimž předmětem je poskytnutí
neinvestiční dotace ve výši 5 000,- Kč,v ZO schváleno dne 6. 2.2019, účelem smlouvy je
realizace lýařských výjezdi s dětmi z obce, ples SySleŽije, příjemce je povinnen předložit
vyúčtování do 31 . 1. 2020. V souvislosti s uvedenou dotací byla předlo žena Žádost, na obecni
úřad doručena dne 31. 1. 2019. Žáďost obsahuje zákonné náležitosti a bylo vyhověno v plné
výši.

Pivovarské nám,1245
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obec předložlla veřejnoprávní smloulrr o poskytnutí dotace z rozpočít obce synkov _

Slemeno spolku zA VÉNKoV, z.s. ze dr..e 25, 2. 2019, jejírnž předrnětem je PoskYtnutí

neinvestiční dotace ve výši 5 oóo,- I(č, v Zo schváleno dne 6, 2, 2oI9, rlěelern dotace je

pořádání společenskJ uř"á pro veřejnost, příjemce je povinen předložit vlrčtování do

31, L 2020. V souvislosti s uvedenou áotací bylá předlo žena žádost, na obecni .6Ťad doručena

il; 
'ď 

1. 2019. žáďostobsahuje zákowÉnáležitosti a bylo vyhověno v plné výši,

obec předložlra Veřejnoprávní smloulrr o p9lkť"t_dotace z rozpoěta obce Synkov _

Slemeno spolku ZA ÝENKoV, z.s. ze dne 25,-2,2019, jejimŽ předmětem je PoskYtnutí

neinvestiční dotace ve výši 7 500,_ Kč, v Zo schváleno dne 6,2,2019, účelem dotace je

tňržbazeleně a úklid pástor, pŤíjemce je povinenpředložit vyúětování do 3], L 2020,y

souvislosti s uvedenou dotací byla přediožena Žádast, na obecní úřad doručena dne

\ď |."íďig, žáÁostobsahuje zákonnénáležitosti a bylo vyhověno v plné výši,

obec předložíIa Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Synkov -

Slemeno Mysliveckému spolku Synkov ze dne 18.2,2019, jejimž předmětem,je poskytnutí

neinvestiční dotace ,u. ,riti 5 00ó,_ Kč, v ZQ schváIeno dne 6. 2, 2OI9, účelem dotace je

činnost spolku v rocc zos, pniemce je povinen pŤedložit vyúčtování do 31,, L 2020, Y

souvislosti s uvedenou dotaií 
-uya 

preá|ožena žádost, na obecní úřad doručena dne

iz-.' t. zstg. žádostobsahuje zákonnénáležitosti a bylo vyhověno v plné výši,

Smlouvy a další materiály k přijafým účelovým dotacím

V kontrólovaném období obec obdržela následující dotace:

_ prostřednictvím Kú KHK zálohu neinvestiční dotace ve výši 29 O00,__ Kč, úZ 98348 na

uótty do Evropského parlamentu, čerpáno 15 679,-- Kč,

Dokumentace k veřej ný m zakázkám
Předmětem kontroly bylaniže uvedená zakázka"

"Dětské hřiště Synkov"

vzMR byla zadánav souladu se směrnicí pro zadáváni veŤejných zakázekmalého rozsahu v

souladu s § 6 a § 2I9 zák.13412016 Sb., o Žadávániveřejných zakázek- NejvhodnějŠÍ nabídku

podala firma Ťn ANTOŠ, S.r.o. Nad Perchtou 163l, Turnov s nabídkovou cenou

862 886,-- Kč včetně DPH. Smlouva o dílo oboustranně podepsána dne 2I:2,.2019 byla na

proíilu iadavatelezveřejněna dne 27.2. 2019. Cena ve Smlouvě o dÍlo souhlasí s nabídkovou

ccnou i s fakturouurro,., částkou. skutečně uhrazená výšc ceny byla zveŤejněna na profilu

zadavatele dne 15. 7.2019.

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

K dokladování kontrolovaných agend a zjištění skutečností nutných pro naPlněníjednotlivých

předmětů a hledisek přezkóumáňí byly pri kontrole podpůrrrě využity zápísy Zastupitelstva

Lb". r. dne 6. 2. 2OI9, 24. 4. 2019, 23. 7. 2019,24. 9. 2019 a 18. 12. 2019,

Pivovarské nám. 1245
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B, Zjištění ze závěrečného přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření obce Synkov-Slemeno

nebyly ziištěnv chvbv a nedostatky.

C, Plnění opatření

Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky

nebylv ziištěnv chytlv a nedostatkv.

b) při dílčím přezkoumání

nebvly ziištěnv chvbv a nedostatkv.

Plvovarské ním. l245
500 03 Hradec Králové
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D. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření obce Synkov-Slemeno za rok2oI9

nebvlv ziiŠtěny chvbv a nedostatkv (§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 42ol200í
sb.).

il. při přezkoumání hospodaření obce synkov-slemeno za rok2019

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

ilI. Při přezkoumání hospodaření - obce Synkov-Slemeno - za rok2019
Byly zjištěny dle § l0 odst, 4 písm. b) následují ci ukazatele:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku

b) podíl závazki na rozpočtu územního celku

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

0,48 o^

1,47 oÁ

0oÁ

IV. Ověření Poměru dluhu obce Synkov-Slemeno k průměru jeho příjmů za poslední 4
roky

Ověřili jsme Poměr dluhu obce Synkov-Slemeno k pruměru jeho příjmů za poslední 4
rozPoČtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.
Ověření Poměru dluhu k pruměru jeho příjmů za posle dni 4 rozpočtové roky podle
Právního Předpisu uprawjícího rozpočtovou odpovědnost jsme provedli výběróvým
zPŮsobem, tak abychom získali přiměřenou jistotu, k vyslovení ,ra.t.du3i.it o závěru.
ZPředloŽených podkladŮ vyplývá, že dluh nepřekročil 60 % prtměru jáho příjmů za
poslední 4 rozpočtové roky,

VýPoČet Poměru dluhu k průměru příjmů za posledni 4 rozpoětové roky je uveden
v Přiloze č. l, která je nedílnou součástí této Zprávy.

ÚSC ProhlaŠuje, že úČetní výkazy předložené jako podklad pro ověření poměru dluhu
k Pruměru jeho příjmŮ za poslední 4 rozpočtové roky jsou difrnitivní, úplné a správné
a nebudou již měněny.

V. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek

Pivovarskó nám, 1245
500 03 Hradec Králové
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I

Synkov-Slemeno, dne 24.02.2020

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

Markéta Fejková
kontrolor pověřený íízenim přezkoumání

Plvovgrské nám. 1245
50o 03 Ílrrdec l(rÁlové

Markéta il:lEl];§i;ť'
Fejková ?i:;ig'-%:'"11

Ing. Kateřina Krčková

kontrolor

.,- Dioilálná úódéosal
lng. Katerlna rnó, xateirna xrtlova

:::::: :}lí::::,,

Pokud zde chybí některé podpisy kontroloru uvedených na straně 1 této Zprávy, kteří se
podíleli na výkonu přezkoumání, tak nebyli v době konání závěrečného přezkoumáni již členy
kontrolní skupiny a jcjich podpis je uveden pouze v Zétpise z dílčího přezkoumání
hospodaření obce Synkov-Slemeno.

Tato zpráva o vÝsledku přezkoumání:

- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, a .je možno ke zjištění v ní
uvedené podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předáni zprávy
kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Konečným zněnim zprávy se stává,
tento návrh okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst, 1 písm, d) záú<ona

č.42012004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi povčřenému řízením
přezkoumání. Kontrolor pověřený íizenim přezkoumáni mtže v odůvodněném případě
stanovit lhůtu delší,

- s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Synkov-Slemeno o počtu
10 stran byl seznámen a její stejnopis píevzal Vítězslav Kapčuk.

V kontrolovaném období izemni celek dlc prohlášení statutámího zástupce
neprovozoval žádnou bospodářskou činnost, nemá zíizeny peněžní fondy, nevložil
žádné peněžité či nepeněžité vklady do právnických osob, neobdržel žádné dotace
z národního fondu či ostatních veřejných rozpočtu, nehospodařil s majetkem státu,

neručil za závazky jiných osob, neuzavřel směnnou, nájemní, pachtovni, zástavni
smloulu, smloulu o sdružení peněžních prostředků a majetkových hodnot. smloulu o

úvěru ani nehospodařil s jinými ctzimi zdroji, nepořídil ani neprodal žádný finanční
majetek.
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Pouěení:

územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č,42o/2oo4 sb,
poyinen přijmout opaiření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zpíávé

; výsledku- přezko^umání hospódaření a podat o tom písemnou informaci

pr"rřo.rrnar,a.lici-u orgánu, a tó nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy

spolo se závěrečným účtem v orgánech územního celku,

ór"Ái celek je dále ve .-yúr, ustanovení § 13 odst. 2 zikona ě. 42012004 Sb,,

povinen v infoimacích podle ustanovení § 13 odsí 1 písm, b) téhož zákona uvést

it ůtu, ve které poae piístušnému přezkóumávajícímu orgánu písemnou zpráva

o plnlní přijatých opaiření a v této tt,itU příslušnému přezkoumávajícímu orgánu

uvedenou zprávu zaslat.
_ Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí přestupku podle u_stanovení
' 

s i1-oo.t. 1 písm. b) a c) zákona č. 42012004 Sb. a za to se uloŽÍ Územnímu celku

iodle ustano-vení 5 ín oa.t. 2 zákonač.42012004 Sb. pokuta do výše 50.000,00 Kč,

Převzal dne: 24.02.2020

Vítězslav Kapčuk

starosta

Rozdělovník:

KONTAKTY:
Markéta Fejková 727 956 092 mfej kova@kr-kralovehradecky. cz

Ing, Kateřina Krčková 734 48I687

Pivovarské nám.1245
500 03 Hraděc Králové

§LEMEř,{o

.-,J ri * 6..3
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Steinopis Počet výtisků Předáno Převzal

1 1 Synkov-Slemejno Vítězslav Kapčuk

2 i Královéhradecký kraj Markéta Fejková

kkrckova@kr-kralovehradecky- cz

podpis
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PříIoha č.1

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

0,00 K

0,00 K

0,00 K

0,00 K

0,00 K

K

0,00 K

K

0,00 K

0,00 K

0,00 K

0,00 K

7 98L 20K
1,I3o4 488,00 K

6 596 647,oo K

6 459 446,00 K

věrykrátkodobé ú 28I
Eskontované kíátkodobé 282
krátkodobé 283
Jiné krátkodobé půjčky 289

k úhradě 322
krátkodobéaté návratné finanční 326

krátkodobé zručeni 362

45I
dlouhodobé 452

bé 453
ZrucenlD bé 456
k úhraděDlouhodobé 457

Příjem v roce 2018
Příjem v roce 2017
Příjem v roce 2016

8 085 434,80 K

0,00 K

Pivovarské nám, 1245
500 03 Hradec Králové
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K

Název účtu sU

zvydaných dluhopisů

Dlouhodobé úvěry
Přťaté návratné ťrnanční výpomoci

zvydaných dluhopisů
t

Příjem v roce 2019

0,009


