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Zápis z dílčíhopřezkoumání hospodaření
M ě s ty s

e Velký Vřešt'ov, lC

00484776

za rok 2019
DíIčípřezkoumání se uskutečnilo dne 10.10.2019

na základé písemnéádosti Městyse Vellcý Vřešťov v souladu s ustanovením § 42 odst. 1
Ákona č. 12812000 Sb., o obcích, ve zn&ú pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem ě.
42012004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územníchsamosprár,rrých celků a dobrovolných
svazků obcí, ve znénípozdějšíchpředpisů.

Zahájeno bylo dne 28.06.2019 doručenímOznámení o zahájení přezkoumání hospodaření
v souladu s § 5 odst. 3 zákonaě.42012004 Sb. a s § 5 odst.2 písm. b)zákonaě.25512012Sb.,
o kontrole, ve mění pozdějšíchpředpisů.

Místo provedení přezkoumání: Městys Velký Yřešťov
34
544

54 Velký Vřešt'ov

Přezkoumanó období od 01.01.2019 do 10.10.2019
DíIčípřezkoumání vykonaly:
- kontrolorpověřený Ťizenímpřezkoumání:
Bc. Jaroslava Machačová
- kontroloři:
Libuše vacková
Zástupci za Obec:
starostka obce - Dagmar FIrochová

účetní- JanaŘehakovrá, Dis

Pověřeníkpřezkoumánívesmyslu § 5 č. 420t2004 Sb. a §4 a § 6 zákonač.255/2012 Sb.
vydal Krajslý úřad Královéhradeckého kraje dne 19.6.2019.
předmět přezkoumání:
Předmětem přezkoumiání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst.

l a2

zákona č.42012004 Sb. Přezkoumání

hospodařenl bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na qy'zrramnost jednotlirných skutečností
podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotliqých právních úkonůse vychéaíze nléni

právních předpisů platných ke dni uskutečněnítohoto úkonu.

Pivovarské nám.1245
500 03 Hradec Králové

l

A, Přezkou mané písemnosti
Při dílčímpřezkoumání hospodaření Městyse Velk} Vřešťov byly pŤezkoumány následující
písemnosti:

Střednědobý qfhled rozpočtu
Městys má zpracován střednědobý lryhled rozpočtu do roku 2024, kteý byl schválen v
ZM dne 4.3,2019 a od tohoto data je zveřejněn na intemetoých stránkách měs§se. Návrh
střednědobého ýhledu rozpoětu byl zveřejněn od I3,2.20I9. v souladu se ztíkonem před
schválením v ZM. SRV obsahuje všechny náležitosti v souladu se zákonem.

Schválený rozpočet
Rozpočet městyse na rok 2019 byl schválen v zastupitelstvu městyse dne I7.12.2018 jako
přebytkový s příjmy ve qfši 5 625 800,- Kč ayldaji ve ýši 5 552 150,- Kč. Z přebytku
ve ýši 73 650,- Kč budou brazeny splátky dlouhodobého úvěru ve ýši 1 000 000,- Kč a
zároveň dojde k zapojení přebytků minulých období ve ýši 926 350,- Kč. Jako závazné
ukazatele rozpočtu zastupitelsWo stanovilo objem paragrafi RS. Schválený rczpočet byl v
souladu se zákonem ryvěšen na elektronické úřednídesce od I1 .12.2018 a souěasně bylo
ortámeno na fyzické úřední desce, kde je zveřejněn v elektronické podobě, a kde je
možno nahlédnout do jeho listinné podoby.
Návrh rozpočtu na r. 2019 byl před jeho schválením v zákonem stanoveném rozsahu
řádně r,yvěšen nafyzické uřední i elektronické desce v souladu se zákonem od22.11.2018
do I7.12.2018.
Rozpočtová opatření
Rozpočtové zmény byly prováděny rozpočtoými opatřeními ě. I-3, která byla schválena
ZO pfipadně starostkou městyse v rámci schválené kompetence. Rozpoětová opatření jsou
řádně v souladu se zákonem vyvěšena na elektronické úřední desce a současně bylo
zveřejněno, kdejsou k nahlédnutí na elektronické úřední desce.
Závérečnýúčet
Závěreéný účetměstyse za r. 2018 byl sestaven v zálkonem požadovaném rozsahu,
schválen byl na veřejném zasedáni ZM dne I3.5.20I9 s výrokem "bez ýbrad", plně v
souladu s příslušným ustanovením § 17 zákona o rozpočtoých pravidlech územních
rozpoětu. Před schválením byl zveřejněn na ýztcké i elektronické úřední desce ode dne
I3.5.20l9. Od data schválení je závéreěný účetvčetně zpráw o výsledku přezkoumání
hospodaření řádně v souladu se zákonem vyvěšen na elektronické uřední desce a současně
bylo oznámeno na ýzické uřední desce, kde je zveřejněn v elekkonické podobě, a kde je
možno nahlédnout do jeho listinné podoby. Y teníyžden byla také schválena účetní
závérka městyse za rok 20 1 8.

Yýkazzisku aztráty
Kontrolován byl ýkaz k 31.8.2019, nedostatky zjištěny nebyly. Kontrolou vazby na

ýkaz pro hodnocení plnění rozpoětu bylo zjištěno, že zťstatky r,ybraných nákladových a
výnosoých účtůodpovídajísumám příslušných položek RS z ýkazu Fin-2-I2,
rozpoětová skladba byla tedy řádně dodržována.

Pivovarské nám. l245

500 03 Hradec Králové

Rozvaha
Kontrolována

byla rozvúla k

31.8.2019, nedostatky zjištěny nebyly, skutečnosti
zachycené v zůstatcíchjednotliqich účtujsou v souladu s jejich obsahorným určením.
Kontrolou ročníchobratů účtu401 a 403 nebyly zjištěny nedostatky, účetníoperace zde
proúČtovanéjsou v souladu s jejich obsahoqim určeníma stanovenými účetnímipostupy

Odměňování členůzastupitelstva
Kontrolováno odměňování uvolněné starostky a neuvolněných členůzasblpitelstva za
období leden až srpen 2019. Odměna je schválena a vyplácena v souladu s NV č.
318/2017 Sb. ve zněrrí pozdějšíchpředpisů.

úč"toídoklad

Kontrolov:árry účetnídoklady k uvedeným bankovním qfpisům. Doklady byly
kontrolovány z hlediska náležitosti účetníchdokladů, ěasové a věcné souvislosti,
zaúčtovánia zatřídéru podle rozpočtovéskladby. Účetnídoklady mají patřičnénáležitosti.
Týo účetnídoklady byly kontrolovány v souvislosti s uvedenými bankovními qýpisy za

měsíc únor 2019.

pokladní doklad

Obec vede dvě pokladny: hlavní a hospodářské činnosti. Pokladní doklady hospodrářské
čirrnosti věetně pokladní knihy byly kontrolovrány za období leden až květen 2019.
Pokladní doklady hlavní činnosti včefirě pokladní knihy byly kontrolovany za období únor
2019. Pokladní doklady mají patřičnénáležitosti,jsou doloženy paragony a jsou shodné se
zápisem v pokladní knize. Příjmy v hotovosti probíhají pokladní evidencí. V úěetnictví je
o příjmech a v,ýdajích účtovránov souladu se stanovenými účetnímipostupy a metodami.

Příloha rozvahy
Předložen výkazpřílohy romatry sestavený k 31.8.2019.
Bankovní výpis

Ye vazbě na jednotlivé prvotrú účetnídoklady a správnost zaiětování byly položkově

kontrolovrány bankormí vYpisy u účtůvedených u:
- ČSoB, a.s. č. ú.273836903/0300 - ZBÚ
- ČSOB, a.s. č. ú.12493057610300 - hospodářská činnost
- čNg ě. ú.94-321060110710 - zBú
za období únor 2019 a nebyly zjištěny nedostatky

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)
Městys uzavíeI v kontrolovaném období uzavře|a dne 8.2.2019 smlouvu o prodeji
pozemkŮ p.p.č. ll49/l4 o výměře 29 m2, p.p.ě. 7l49/l5 o výměře 16 m2, p.p.ě. 1149/16
o výměře 27 m2 v k.ú. Velký Vřešťov, zakupní cenu ve úši10 800,- Kč. Záněr prodat
uvedený pozemek byl zveřejněn od 13.6.2018 do 29.6.2018. Prodej pozemku byl schválen
v ZM dne 17.12.2018. Uvedená nemovitost byla .vyřazena z majetku obce v den právních
úěinků do KN, tj.22.2.2019.

Smlouly a dalšímateriály k poskytnufým účelovýmdotacím
Obec poskytovala pouze příspěvky, které jsou smluvně podchyceny, a to Městu Dvůr
Králové za přestupky, a člensképříspěvky MAS a DSO.

Pivovarské nám. l245
500 03 Hradec Králové

Darovací smlouly
Obec v kontrolovaném období poskytla několik finančníchdarů na základé darovacích
smluv, jejichž poskytnutí bylo schváleno v ZO. Namátkově kontrolováno:
- darovací smlouva ze dne 5.3.2019 s SDH Vellcý Vřešťov ve výši 4 000,- Kč.
- darovací smlouva ze dne 18.12.2018 s ZŠa MŠCerekvice na Bystřicí ve výši 3 000,Kč.
- darovací smlouva ze dne 18.2,2018 s ZŠa MŠDubenec ve \a,rši 10 000,- Kč.
Dary byly proúčtoványnaúčeí572.
Smlouvy a dalšímateriály k přijatým účeloýmdotacím
Příjmy obce ke dni 31.8.2019 byly posíleny o tyto účelovédotace:
- účelovouneinvestičnídotaci ze SR na volby do EP podÚZ 98348 ve ýši 29 000,- Kč.
Dotace je vedena na úětu 374 a nebyla předmětem kontroly.
- účelovouneinvestiční dotaci z Ministerstva obrany viz Roáodnutí pod identifikačním
číslem107D19100I954 ze dne 25.6,2019 na opravu pomníku obětem 1. světové války
pod UZ 0700i ve ýši 96 000,- Kč. Realizace projektu byla stanovena do 30.17.2019.
Předložení dokumentace má být předloženo do 28.2.2020. Dotace je proúčtována na účtu
37 4. Dotace nebyla předmětem kontroly.
- zÚP na aktivní politiku zaměstnanosti pod UZ I3101 částku ve wýši 42 t89,- Kč, dotace
je proúětovánanaítčet672. Dotace nebyla předmětem kontroly.
Dokumentace k veřej ným zakázkám
Obec v kontrolovaném období uzavřela jednu VZMR s názvem " Velký Vřešťov - oprava
pomníku obětem 1. světové války". Na tuto akci byla poskytnuta dotace z Ministerstva
obrany viz Rozhodnutí 107D19I001954 ze dne 25.6.2019 ve ýši 96 000,- Kč. Veřejná
zakázka bude předmětem kontroly ze strany poskytovatele dotace.
Obec oslovila dva potencionální dodavatele na základé pruzkumu trhu telefonicky.
Cenové nabídky obec obdržela od dvou dodavatelů, znichž byl vybrán vítězný dodavatel
firma ARTEGRAM s.r.o. s nabídkovou cenou ve ýši 130 100,- Kč bez DPH. Smlouva o
dílo schválíIo ZO na svém zasedání dne 13.5.2019. Smlouva o dílo souhlasí s předloženou
nabídkovou cenou.
Obec při zadáváni VZMR dodržela §6 zák. 13412016 Sb., o zadávént veřejných zakžzek.
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
K dokladování kontrolovaných agend a zjlštění skutečnostínutných pro naplnění
jednotliých předmětů a hledisek přezkoumání byly při kontrole podpůrně wužity zápisy
a usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse ze dne I7,12.2018,4.3.2019, 13.5.2019,
16.8.2019.

Pivovarské nám.1245
500 03 Hradcc Králové

B. Zjištěníz díIčíhopřezkoumání
Při dílčímpřezkoumání hospodaření Městyse Velký Vřešt'ov
nebvlv ziištěnv chvbv a nedostatky.

C. PInění opatření k odstranění nedostatků zjíštěných
při přezkoumání hospodaření územníhocelku za předchozí roky
nebyly ziištěny chyby a nedostatky.

Pivovarské nám. 1245
500 03 Hradec Králové

Velký, Vřešťov dne 1 0.10.2019

Podpisy kontrolorů:

Bc. Jaroslava Machačová
kontrolor pověřený Ťízenímpřezkoumání

Libuše vacková
kontrolor
S obsahem zápisu

z

stran byl seznámen

a

dílěího přezkoumání hospodaření Městyse Velký Vřešťov - o počtu 6
jeho stejnopis číslo1 obdržel

Dne 10,10.2019
Dagmar Hrochová
starostka obce

Rozdělovník:
steinopis

počet vÝtisků

Předáno

Převzal

1

1

Velký Vřešťov

Dagmar Hrochová

2

1

Královéhradecloý kraj

Bc. Jaroslava Machačová

KONTAKTY:

Machačová
Libuše Vacková

Bc. Jaroslava

Pivovarské nám. 1245
500 03 Hradec Králové

725 30I

736 52I

865 jmachacova@kr-kralovehradecky.cz

gI3

|vackova@kr-kralovehradecky.cz

