
KRAJSKY URAD KRALOVEHRADECKEHO KRAJE
odbor ekonomickÝ - oddělení kontrolv obcí a analÝz

SpZn: V l0
Čl:

Zpráva o výsIedku přezkoumání hospodaření
obec Předměřice nad Labem, !C: 00269379

za rok 2010
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 19.7.2010
- 2.2.2011

nazžk|adě písemné žádosti obce v souladu s ustanovením $ 42 odst. 1, zákonač. 12812000
Sb., ve zněni pozdějších předpisů. Předmět přezkoumání je urěen zákonem ě. 42012004 Sb.,o
přezkoumávání hospodďení územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Místo provedení přezkoumání: obec Předměřice nad Labem

obránců míru 18

503 02 Předměřice nad Labem

Zástupci za obec:

- Stanislava Marková - starostka

- Marie Červinková - účetní

Přezkoumání zahrnovalo ověření provedené výběrovým způsobem s přihlédnutím k
významnosti:

- dodržování povinností uloŽených zákonem č. 25012000 Sb., o rozpočtoqfch
pravidlech a dalšími právními předpisy upravujícími ťrnanění hospodďení USC,

- souladu hospodaření s finaněními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
- dodrŽení účelu poskytnuté dotace nebo návratné ťrnanční výpomoci a podmínek

jejich použiti,
- věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený Ťizenim přezkoumiíní:

Lenka Sedláčková

. kontroloři:

Lucie Svrbíková

e-mail: lsedlackova@kr-kralovehradecky.cz
lsvrbikova@kr-kralovehradecky.cz

Pivovarské nám. 1245
500 03 Hradec lfuálové

rel.:495 817 227 I 563
737 997 799



Druh oísemnosti Poois písemnosti
Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu obce na rok 2010 byl v souladu s ustanovením

$ 11 zákona č.25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů vhodným způsobem a po dobu Stanovenou
zákonem zveřeiněn.

Rozpočtová opatřeni Rozpočtové zmény byly prováděny
č. l - 4, V Zo schváleny dne
30.08.201 0 a 29.11.20 1 0.

rozpočtovými opatřenímr
22.02.2010, I7 .05.2010,

Rozpočtový výhled Rozpočtový výhled byl schválen v Zo na období 3 let
Q0t0 -2012\.

Schválený rozpoěet Rozpoěet byl schválen Zo dne 14.|2.2009 jako přebykový
ve výši 17 221 340,- Kč příjmů a |6 772 840,- Kč výdajů.
Financování 448 500,- Kč.

Závěrečný účet Zastupitelstvo obce schválilo závěreěný úěet spolu se zprávou
o výsledku přezkoumání hospodďeni za uplynulý kalendrířní
rok s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením ''bez

výhrad'' ďne |7.05.2010. Před projednaním byl závěrečný účet
po dobu Stanovenou zákonem vhodným způsobem zveřeiněn.

Evidence pohledávek Na místní poplatky byl pořízen program' ve kterém je
přehledně vedena ieiich evidence.

Inventurní soupis majetku a
závazktl

Inventarizace majetku azávazki byla provedena k 3|.I2.20I0'
Dále byly ověřeny dílčí inventury na výkaz Úe oÚpo :-oz
Rozvaha územních samosprávných celků a vykazované
zůstatky souhlasí na tyto dílčí inventury. Inventarizace je
doloŽena řádným inventarizačním zápisem.
Vzhledem k tomu, Že ověřovatelé neměli moŽnost zúčastnit
se provádění inventarizace u hmotného majetku obce, nemohou
se vyjádřit k moŽnosti vzniku inventurních rozdílů v této
oblasti.

Kn ha došlÝch faktur Kniha došlÝch faktur ie řádně vedena.
Kn ha odeslanÝch faktur Kniha odeslanÝch faktur ie řádně vedena.
odměňování ělenů
zastupitelstva

Při stanovení výše odměn za výkon funkce ělenům
Zastupitelstva nebyly zi ištěny nedostatky.

Pokladní doklad Namátkově byly kontrolovány pokladní doklady za období
červen a prosinec 20l0. Doklady byly kontrolovány z hlediska
náleŽitostí účetních dokladů' časové a věcné souvislosti.
zaiětov áni a zatŤ íděni po dl e rozpo čto vé skladby.

Pokladní doklady mají patřičné náleŽitosti, jsou doloŽeny
paragonY a isou shodné se zápisem v pokladní knize.

Pokladní kniha (deník) Pokladní kniha ie řádně vedena.
Rozvaha Závérka byla přezkoušena na stavy účtů v Íozvaze sestavené

k 3|.12.2010. Byl ověřen soulad stavů účtů vykazovaných
v Rozvaze územních samosorávnÝch celků ruč oUPo 3-02) se

A. Přezkoumané písemnosti
Při přezkoumaní hospodaření - obec Předměřice nad Labem - byly přezkoumány následujíci
písemnosti:

Pivovarské nám.l245 tel.:495 8|7 227 l 563 e.mail: lsed|ackova@kr-kralovehradecky.cz
500 03 Hradec Krá|ové 737 997 799 |svrbikova@kr-kra|ovehradeckv.cz



stavy majetku. pohledávek a závazki dle ýsledku
inventarizace.
Počáteční stav účtu 403 - Dotace na pořízení investičního
majetku činil 0'- Kč. Investiční dotace byly přeúčtovány během
účetního období dokladem č. 930002 ze dne 22.02.2010
v částce 24 050 000'- Kč. Konečný Stav účtu 403 činí
24 050 000.- Kč'
opravné poloŽky k účtu 31 1 - odběratelé - byly vytvořeny
ve ýši  3 211 ' .  Kě.
Korekce účtů 0l8 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
a 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek byla vývořena
ve správné výši.

Uěetní doklad Namátkově byly kontrolovány účetní doklady za období červen
a prosinec 2010. Doklady byly kontrolovány z hlediska
náleŽitostí účetních dokladů, časové a věcné souvislosti,
zaúětování a zatÍiděni podle rozpočtové skladby.

Smloury a další materiály k
přijatým účelovým dotacím

V pruběhu roku byly přtjmy obce posíleny o úěelové dotace:

- zKÚ na volby ve výši l7 550,- Kě,ÚZ 98 071' nevyčerpaná
část dotace ve výši I 2]0,- Kč byla polskéuána na účet KU dne
06.01.201 1
- zKÚ na volby ve výši 19 000.- Kě,ÚZ 98 l87, nevyčerpaná
část dotace ve výši 2 605,- Kč byla poukrízana na účet KU dne
06.01.2011
- z KÚ na sčítání lidu ve výši 4 81l,- Kč, Úz gs 005' dotace
nebyla čerpána a částka 4 8l1,- Kč byla poukázánana účet KÚ
dne 06.01.2011

Dotace isou doloŽenY prvotními dokladv a řádně proúčtovány.
Smlouvy nájemní obec pronajímá byty, nebyové prostory a pozemky.

V souvislosti s tím byla provedena kontrola nově uzavřené
smlouvy na pozemek p.č. 2336, dále byly uzavřeny nájemní
smlouvy na pronájem pozemků za účelem drobné zahrádkářské
činnosti a nebyly zjištěny případy nedodrŽování zakonných
předpisů.

Smlouvy o převodu majetku
(koupě, prodej, směna,
ořevod)

Na základě souhlasného prohlášeni ze dne 13.09.2010 obdrŽela
obec pozemek č. 918/1 o qýměře 1 139 m2.

Smlouvy o půjěce obec na zák|adě smlouvy o půjčce poskytla a.s. VAK účelově
vázanou půjčku ve výši 899 000'- Kč. Půjčené prostředky Vak
pouŽije k zabezpečení Íinancoviíní akce ,,Vodárenská soustava
východní Čechy, dokončení vodovod Plotiště n.L.
Předměřice n.L.... Dne 30.01 .2007 byl uzavřen dodatek č.l
k uvedené půjěce' kterým se prodluŽuje doba vrácení
ťrnančních prostředků do 3|.12.20|0. Uvedené prostředky
dosud nebyly vráceny a dodatek na prodlouŽení lhůty nebyl
předloŽen. Učet 462 k 3|.|2.20|0 ěiní 899 000,- Kč.

Smlouvy o věcných
břemenech

obec uzavřela smlouvu s firmou CEZ Distibuce, a.s. Děčín
za účelem zŤizeni věcného břemene na pozemku č,. 2042, kdy
obec ie povinna strpět právo zŤídit a provozovat zařizeni
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distribuční soustavy zajednoréuovou finanční náhradu ve výši
| 200,- Kč. Smlouva uzavřena dne 04.03.2010, vklad do KN
dne 21 .4.2010. Schváleno v Ro dne 29.03.2010.

obec uzavřela smlouvu s firmou Čpz oistibuce' a.s. Děěin za
úěelem zÍízeni věcného břemene na pozemku č. 87519 a
875l|3, kdy obec je povinrra strpět právo ztidit a provozovat
zaÍ ízeni di stribuční s oustavy za j e dnor éuovou f,t nanční nahradu
ve výši 600,- Kč. Smlouva uzavřena dne 29.03.2010, vklad do
KN dne 2|.04,2010. Schváleno v Ro dne 12.04.20|0.

obec uzavřela smlouvu s firmou Čpz oistibuce, a.s. Děčín
za účelem zřízení věcného břemene na pozemku č. I04lI4,
I04lI5, 104186, 20213, 202120 a 95915, kdy obec je povinna
strpět právo zŤidit a provozovat zaiizení distribuční sousta\T
za jednoúnovou finanční náhradu ve výši 600,- Kč. Smlouva
uzavřena dne 12.04.2010, vklad do KN dne 2I.04.2010.
Schváleno v Ro dne 12.04.2010.

Smlouvy ostatní obec přijala kauci ve výši dvou měsíčních nájmů. Kauce slouží
po ukoněení nájmu na úhradu eventuálních pohledávek a škod
vzniklých na předmětu nájmu nad rámec běŽného opotřebení.
Stav účtu 454k3I.12.2010 činí 8 936.- Kč.

Dokumentace k veřejným
zakázkám

Byla provedena kontrola dodrŽování zák. ě. |3712006 sb.,
o veřejných zakiukách. Byly realizouány veřejné zakázky
malého rozsahu na akci ''Výsadba aleje Školská ulice'', na akci
''Stavební úpravy v MŠ - I.etapa, Předměřice nad Labem'', na
akci ''Zajištění poradenství k projektu zatep|eni ZŠ Předměřice
nad Labem'', na opravu chodníku a na technický dozor na
zatep|eni zŠ. Nebyly shledány závady. Zakázka v podlimitním
Ťizeni na rca|izaci stavby ,,Zatep|eni ZŠ'' nebyla předmětem
kontroly. Ta bude provedena poskýovatelem dotace na
uvedenou akci.

Zápisy z jednáni rady včetně
usnesení

Byly předloŽeny zápisy zjednáni rady obce vč. usnesenízedne
25.01 .2010, 29.03 .2010, 12.04.2010, 26.04.20 1 0, 28.06 .2010,
12.07.2010, 19.07.2010, 09.08.2010, 16.08.2010, 23.09.2010,
13.09.2010, 04.10.2010, I 1.10.2010, 25.t0.2010, 02.1 r.2010,
I 5. 1 1.2010. 22.11.201 0 a 06.12.2010.

Zápisy z jednáni
zastupitelstva včetně
usnesení

Byly předloŽeny zápisy z jednáni zastupitelstva vč. usnesení
ze dne 22.02.2010, 22.03.2010, 17.05.2010, 21.06.2010,
30.08.2010, I 1.10.2010, 08.1 1.2010, 29.11.2010 a20.12.2010.

B. zjištění ze závěrečného (jednorázového) přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření - obec Předměřice nad Labem

nebvlv ziištěnv chvbv a nedostatkv.

Pivovarské nám. 1245 tel.:495 8|7 221 / 563 e-mai|: |sedlackova@kr-kralovehradecky.cz
500 03 Hradec Králové 137 991 799 lsvrbikova@kr-kralovehradeckv.cz



C. Závěr

I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky

nebvlv ziištěnv chvbv a nedostatkv.

b) při dílčím přezkoumání

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

II. Při přezkoumáním hospodaření. obec Předměřice nad Labem . za rok 2010

nebvlv ziištěnv chvbv a nedostatky (Q10 odst. 3 písm. a) zákona č. 42012004 sb.).

III. Při přezkoumáním hospodaření. Obec Předměřice nad Labem . zarok20|0

se neuvádí Žádnárizi|<a dte $ 10 odst. 4 písm. a) zákona č.42012004 sb.

IV. Při přezkoumání hospodaření. Obec Předměřice nad Labem . za rok 2010

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

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 12,27 oÁ

b) podíl závazk:ů na rozpočtu územního celku t3,64 oÁ

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0 oÁ

Pivovarské nám. 1245 te|...4958|7 227 l s63 e-mai|: |sedlackova@kr-kralovehradccky.cz
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Královéhradecký kraj dne 2.2.2011 1 6:02:00

l Kraisky úřa! .
Královéhradeckého'kra;e

odbor ekonomtcxY
oddělení kontro|y obcí a analýz

Podpisy;"*.r*'

Lenka Sedláčková
kontrolor pověřený řízentm přezkoumríní

I
\.I

\ \

Lucie Svrbíková
Kontrolor

V komrolovanárr období iunmní celok dle prohlášení statutárního zástupce
ryrovozova| Žfitwv hospodrářskou čínnost, nemá zÍíznny penéžní fondy, nevložil žádné
Ňité či twptězité vklady do právnických osob, neobdrž€l ,žádné dotace z národního
fonfu ffhospodďil s majetkcrn státu neručil za rÁvazky jinýeh osob, neuzavřel kupnÍ,
cnněmou fuavní snrlowu smlouvu o sdruŽcní peněžníeh prostředků a majetkovýeh hodnot,
mrlomr o úvěttt aní rchospodďíl sjínýmí eizími zÁtoji, nepofidil ani neprclda| žádný
finanční twjetek*

S obsahem návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodďení - obec Předměřice
nad Labem - o počtu 7 stran byl seznámen a jeho stejnopis ěíslo 1 obdrŽel

va Marková

Pivovarské ntlm. 1245
500 03 Hradec Králové

starostka

/ \  //
/,-rU L7n

Dne2.2.2011 Obec
pŘBpvrĚfucp ďI.

c-mail: Isedlackova@kr-kralovchradecky.cz
lsvrbikova@kr-kralovehradeclry.cz

Íel.:495817 227 I 563
737 997 799

Rozdělovník:

Steinopis Počet wtisků Předáno Převzal

I I Předměřice nad
Labem Stanislava Marková

2 I Královéhradecký kraj Lenka Sedláčková



Tato zptáva o výsledku přezkoumání hospodaření je návrhem zprávy o výsledku přezkoumaní
hospodďení, přiěemž konečným zněním zprávy se stává okamŽikem marného uplynutí lhůty
stanovené v $ 6 odst. 3 písm. I) zákona ě. 42012004 Sb., k podání písemného stanoviska
kontrolorovi pověřenému Íizenim přezkoumáni na adresu Krajského uřadu
Královéhradeckého kraj e.
Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného
dílčího přezkoumání

Poznámka:
Územni celek je ve smyslu ustanovení $ 13 odst. 1 písm. b) zákonaě.42012004 Sb.,

povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávé o výsledku
přezkoumání hospodďení a podat o tom písemnou informaci příslušném přezkoumávajícímu
orgánu (Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové), a to
nejpozději do 15 dnů po projedniíní této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgiínech
územního celku.

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení $ 13 odst. 2 zÍkona č, 42012004 Sb.,
povinen vinformacích podle ustanovení $ 13 odst. l písm. b) téhoŽ zákona uvést lhůtu, ve
které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých
opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zas|at.

Za nesplnění těchto povinností |ze u|ožit územnímu celku dle ustanovení $ 14 písm. f),
g), h) zákona ě. 420/2004 Sb., pořádkové pokuty ď do výše 50 000 Kě v jednom případě.

Pivovarské nám. |245
500 03 Hradec lfuá|ové

tel.:495 817 227 I 563
137 997 799

lsedlackova@kr- kralovehradecky.cz
lsvrbi kova@kr- kralovehradecky.cz


