odbor kontroly

č.;., rr-oo48/l9Atos

ZPRÁv.t

o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Holenice, IČOOZ75727,za rok 2019

Přezkoumání hospodaření obce Holeníce za rok 2019 ve smyslu ustanovení §

č.12812000 Sb., o obcích, ve zněru pozdějších předpisů a

v

42

zákona

souladu se zákonem
č.42012004 Sb., o přezkoumávání hospodaření izemních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějšíchpředpisů, bylo zahájeno doručením
oznámeni o zahájení přezkoumání hospodaření dne 7.8.2019.
Přezkoumané období od 1. 1. 2019

do3I.12.2019.

1. Dílčípřezkoumání bylo vykonáno

2.

na obecním úřadu dne 1 I. l1.2019.
Závérečnépřezkoumání bylo vykonáno na obecním uřadu dne ] . 5.2020.

*

Přezkoumání vykonala:

Mgr. Ivana Nosková, kontrolor pověřený íizením přezkoumání.
Pověření k výkonu přezkoumání podle § 5 zákona č. 42012004 Sb., ve znění pozdějších
předpisů a § 4 zákona č.25512012 Sb., o kontrole, ve zněni pozdějšíchpředpisů, vydal
Mgr. René Havlík, ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje, pod č. j.: LK-0048/19A.{os dne
2.8.2019.
Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.
Poslední kontrolní úkon před vyhotovením zprávy byl proveden dne
Popis úkonu: seznámení starosty obce s výsledky kontroly.

Při přezkoumání byli přítomni: Pavel Beran
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5. 2020.

- starosta,

Drahomíra Beranová - účetrrí,
Petr Vojtíšek - ekonom.

předmět přezkoumání:
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst.
zákona č, 42012004 Sb., posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zékona.

l

a

2

Oblasti, které byly předmětem přezkoumtíní hospodaření v členěnípodle § 2 odst.

l

a

2

uvedeného zákona:

-

ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních
Krajský úřad Libereckého kraie
U Jezg 642l2a. 461 80 Liberec 2 . tel : + 420 485 226 618 . fax: + 420 485 226 362
e-mail: ivana.noskova@kajJbc.cz . www.kaj-lbc.cz . lČ: 70891 508 . DIČ: CZ70891508
Datová schránka : c5kbvkw

-

operací, týkaj ícíchse rozpočtových prostředků,
ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) ťrnančníoperace, týkajici se tvorby apotůiti peněŽních
fondů,
územního
ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské
celku,
ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkajici se sdružených prostředkŮ
vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územnímicelky, anebo na
zékladě smlouvy s jinými právnickými nebo fizickými osobami,
ustanovení § 2 odst, 1 písm. e) finančníoperace, §kající se cizích zdrojŮ ve smyslu
prármích předpisů o účetnictví,
ustanovení § 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z
Národního fondu a s dalšímiprostředky ze zahtartičíposkýnutými na základě

mezinárodních smluv,
ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) vyúčtovánía vypořádání finančníchvztahŮ ke státrnímu
rozpočtu, k rozpočtůmkrajů, k rozpočtůmobcí, k jiným rozpočtŮm, ke státním
fondům a k dalšímosobám,
ustanovení § 2 odst. 2 písm, a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví
územníhocelku
ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládaní a hospodaření s majetkem státu, s nímž
{t"
hospodaří í;zemnícelek,
"ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s
výjimkou úkonůa postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního
právního předpisu,
ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek azávazkttanak|ádání s nimi,
ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručenízazávazky fyzických a právnických osob,
ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movit}ch a nemovitých věcí ve prospěch
třetích osob,
ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zíizovaní věcných břemen k majetku územníhocelku,
ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictvívedené uzemnim celkem.

Při posuzovaní jednotlivých právních úkonůse vycházi ze znéni právních předpisŮ platn}ch
ke dni uskutečněnítohoto úkonu.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona ě. 42012004 Sb. nebyly předmětem přezkoumáni idaje,
na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

A.

A.I.

VÝsledek dílčíchpřezkoumání
Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčíchpřezkoumáníza rok 2019

Nebyly zjištěny chyby

A.II.

a nedostatky.

Ostatní zjištěnéa nenapravenó chyby a nedostatky v prŮběhu přezkoum ání za
rok 2019

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby

v předchozích letech

B.I.

a nedostatky.

odstranění

Při přezkoumání hospodaření územníhocelku v předchozích letech

-2-

Byty zjištěny následující chyby a nedostatky, které byly napraveny:
Charalderistika zjištěnéchvby a nedostatku:
Rozpočtová opaření nebyla evidována podle časovéposloupnosti,
Popis zjištěné chyb}z a nedostatku:
Obec přijala finančníprostředky na "výdaje spojené s volbou prezídenta ČR" ve výši 22 000
Kč v období ll20l8, avšak rozpočtovéopatření bylo provedeno až v měsíci 5l20l8
rozpočtovým opatřením č.2l20I8, schváleném ZO dne 30. 5. 2018, usnesením ě. 5118, což
není v souladu s výše uvedeným zákonem.
1.7 .2019
Opatření splněno dne:
Popis přijatého opatření: Obec přijala opatření k zamezení opakování zjištěných chyb a
závad.
Napraveno.

C.

Závěr z přezkoumání hospodařeníza rok 2019

C.I.

Při přezkoumání
č. 42012004

Nebyly zjištěny chyby

C.il.

hospodaření obce

Sb.
a

za rok 2019 podle § 2 a § 3

zákona

nedostatky
sL

Upozornění na případná rwika, která lze dovodit ze zjištěn/ch chyb
a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územníhocelku

v budoucnu:

Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít
negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

CJII.

Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
...... 0 %
....., I,0I oÁ
b) podíl závazki na rozpočtu územního celku
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku úzernního celku .....,..... 0 %
a)

C.N.
-

Ověření poměru dluhu územníhocelku k průměru jeho příjmů za poslední
4 rozpočtové roky (§ 10 odst. 4 písm. c) zákona č. 42012004 Sb.)

Dluh obce nepřekročil 60% prttrrtěru jeho příjmůza poslední 4 rozpočtovéroky ve
smyslu zákona ě.23l20I7 Sb., o pravidlech rozpočtovéodpovědnosti.

V Liberci,

dne 22. 5. 2020.

Jméno a podpis kontrolora provádějícího

Mgr. Ivana Nosková
kontrolor pověřený řízením přezkoumáni

ll
Pfi přezkoumání hospodaření b},ly přezkoumány písemnosti

:

Návrh rozpočtu
Návrh vyrovnaného rozpočtu obce na rok 20 l 9 byl zveřejněný od 30.

11

. 20 l 8.

Pravidla rozpočtového provizoria
Obec na rok2019 nepřijala pravidla rozpočtového provizoria vzhledem ke schválení rozpočtu
na rok 2019 do 3l. 12.2018.
Rozpočtová opatření
Za kontrolované období do 31. 12.2019 zastupitelstvo obce (dále ZO) schválilo 4 rozpočtová
opatření (dále RO):
č. 1/l9, bod 2zeZO dne 30. I.2079, zveřejněno 1.2.2019
č. 3ll9,bod5 zeZO dne27.3.2olg,zveřejněno t.4.ŇI9
č. 9lI9,bod 5 ze ZO dne 25.9.2019, zveřejněno 27.9,2019
č. 1IlI9, bod 9 zeZO dne 28, 11.2019, zveřejněno 28,1I.2019
č. I2l79, bod 5 ze ZO dne 27. 12.2019, zveřejněno 28, 12.2019

RO
RO
RO
RO
RO

č. 1 bylo
č. 2 bylo
č. 3 bylo
č.4 bylo
č. 5 bylo

RO

se od vývoje rozpočtu promítla takto (v Kč):

Schválený
Ro č. I

schváleno
schváleno
schváleno
schváleno
schváleno

usn.
usn.
usn.
usn.
usn.

rozpočet

2
3
Ro č.4
Ro č. 5
Celkem
Ro

č.
RO č.

Příjmy
1 167 500,00
28 689,00
43 400,00

Výdaje
1 167 500,00
28 689,00
43 400,00

Financování
0

0
0

přesun mezi položkami bez vlivu na rozpočet
55 000,00
55 000,00
0
347 000,00
347 000,00
0

1641

589,00

1641

589,00

0

Celkový objem upraveného a schváleného rozpočtu za rok 2019 navazuje na hodnoty
vykázané ve výkazlFlN 2-12 M k 3 I. 12, 2019.
Schválený rozpočet
Předložený návrh rozpočtu obce na rok 2019 byl beze změn schválen na zasedáni ZO dne
27. 12.2018, usn. č. 72lI8, bod č. 2 jako "vyrovnaný". Schválený rczpočet obce na rok 2019
byl zveřejněn dne 30.12.2018,
Příjmy celkem
Výdaje celkem

1 167 500
1 167 500

Kč
Kč

Střednědobý výhled rozpočtu
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2019 - 2024byl schválen ZO nazaseďání dne27.
2017, usn. č. I2ll7, bod.č. 2 v těchto výšíchv tis, Kč:

5

12.

Příjmy
Výdaje

2019
1 000
1 000

202l

2020
l 000
1 000

1 000

2022
1 000

1 000

1

000

2023

2024
1 000
l 000

000
1 000
1

Návrh střednědobého v'ýhledu byl zveřejněn od I. 12.2OI7, Schválený střednědobý výlrled
byl zveřejněn dne 28. 12.2017.
Závěrečný účet
ZávěreČný ÚČet obce za rok 2018 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodařenl za rok 2018
bYlY schváleny ZO dne 24. 4.2019, usn. č. 4lt9 bod č. 2 "s výhradou". Návrh závěrečného
ÚČtu za rok 201 8 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaře ní za rok 20 1 8 byly zveřejněny
od 3. 4. 2019.
Schválený Závěrečný účetobce za rok 2018 a Zprávu o výsledku přezkoumtíní hospodaření
za rok201 8 obec zveřejnila 30. 4. 2019.

Bankovní výpis
Ke svému hospodaření má obec zíizenénásledující bankovní účty,které vykazovaly k3I.12.
2019 tyto

zůstatky:

č. účtu10828581/0100
č. účtu94-17 1808 1 /071 0

Celkem

§
l

791 088,52
596 371,08
2 387 459,60

Kč
Kč
Kč

Celkový stav finančních prostředků souhlasil s údajem na účtu231 v Rozvaze a s údajem
v řádku 6010 ve výkaze FIN 2-12 M sestavených k 31.12.2Ot9. Ověřeno inventarizací,
Dohoda o hmotné odpovědnosti
Dohoda o odpovědnosti za peněžní hotovost byla s pokladní obce uzavřena dne 2. 1.2013.
Pokladní limit nebyl stanoven. V kontrolovaném období nebyla provedena žádnázměna.

Inventurní soupis majetku a záv azků
K inventari zaci majetku obec předložila:
-Plán inventur na rok 2019 ze dne 27 . lI.2019. Součástí bylo stanovení termínůinventarizace
a jmenovtíníinventarizační komise. Inventarizačnízpráva měla bý vypracována do 25. l.

2020.
-ZáPis o proŠkoleníČlenŮ inventaizačníkomise ze dne 27. II.2019. Součástí byla prezenční
listina s podpisy členůinventarizační komise.
-Inventariz aěni zprávl ze dne 20 . I . 2020 . Inventaňzační rozdíly nebyly shledány,
- K ÚČtu dlouhodobého hmotného majetku 031 - Pozemky, byl předložen aktuální qýpis
z katastru nemovitostí.
- ztstatky na bankovních účtechdoloženy kopiemi bankovních výpisů.

Kniha došlých faktur
V kontrolovaném období do 31. 12. 2019 bylo přijato a zaičtováno celkem l32 fakfur.
Kniha doŠlýchfaktur je vedena v ručnípodobě a za ďané období byly všechny faktury
uhrazeny. Kontrola prověřila přijaté faktury č. 85 s7 (BV ě.37),89
- 91 (BV č, 39), 100 l02 (BV č. 42), 103 _ 105 (BV č. 43), 129 _ 132 (BV č. 51).
6

KaŽdá Pfijaá fakfura má vyplněný ,,Likvidačni lístek" a následně je měsíčnětištěna sestava
,,Opis deníkť'se zaúčtováním.

Kniha odeslaných faktur
Kniha faktur vydaných je vedena

V

v

ručnípodobě

a

sloužíjako kniha pohledávek.

kontrolovaném období do 31. 12. 2019 byly vystaveny celkem 4 faktury frrmě
a.s. (č. 2019001 - 2019004). Za dané období byly všechny faktury uhrazeny.

EKo KoM,

Odměňování členůzastupitelstva
Na ustavujícím ZO dne 27. 10. 2018 byly usn. č. 10/18 bod 4 schváleny odměny pro
neuvolněného místostarostu a neuvolněné členy ZO s platností od 1. II. 20t8 v souládu
s nařizením vlády č.3l8/20l7 Sb,, o výši odměn členůzastupitelstev ÚSC.
V kontrolovaném období byly odměny poskýovány u funkcí - neuvolněný starosta nazékladě
naÍizení vlády č. 20212018 Sb., o výši odměn členůzastupitelstev ÚSC (minimální výše)
a funkcí neuvolněný místostarosta a neuvolnění zastupitelé obce.
Kontrola prověřila výše odměn u neuvolněného starosty, místostarosty a členůzo za l 12l20I9, vyplácené odměny byly v souladu se stanovenou hranicí výše uvedeného naŤizeni
vlády i schválenou výší.
§
Počet obyvatel k 1. 1 .2018 činil 89.

pokladní kniha
Pokladní kniha obce je vedena ručně, příjmové a výdajové pokladní doklady mají svoji
ČÍselnouřadu,. Zajednotlivý měsíc je ručně vfiořen předkontační doklad se zaúčtováním.
V kontrolovaném období do 31 . 12.2019 bylo vystaveno celkem 17 příjmov}ch pokladních
dokladŮ (PPD lN - 17N) a 124 výdajových pokladních dokladů (VPD t _ t24). Zistatek
Pokladní knihy ve výši 2 552 Kč byl shodný s údajem ve výkaze Rozvaha - účetč. 26I,
ověřeno invettaizaci.
Kontrola prověřila pokladní doklady za měsíc březen 2019 (č. 5N, 6N, 22 _ 34), září
-9I) aprosinec 2019 (č.l7N, l 15 - l24).

(

1

2N,

8

1

Rozvaha
Yýkaz Rozvaha byl předložen sestavený k 3I. 12. 2019. Sálá aktiva činila po proúčtované
korekci 7 409 481,86 Kč. V kontrolovaném období obec neevidovala žádné dlouhodobé
Pohledávky a ani dlouhodobé závazky. Kontrolou stanovených vazeb nebyly zjištěny
nedostatky.

Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
Yýkaz FIN 2-12 M byl předložený k31,12.2019
schv. rozpočet

Příjmy 1 167 500,00
Výdaje 1 167 500,00
Financování 0,00

s těmito hodnotami po

uprav. rozpočet
1 641 589,00
1 641 589,00

0,00

Hospodaření obce za kontrolované období do
a výdajů ve výši 27 644,96Kč.

skutečnost %RU
I708 423,45 104,07
I 680 778,49 102,39
- 27 644,96
x

. 12.2019 skončilo s kladným saldem příjmů
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konsolidaci v Kč:

-

Yýkaz zisku aztráty
Kontrolou ýkazu, Zisku a ztráty k 3I. 12.2019 bylo zjištěno, že výsledek běžnéhoÚČetního
období je zisk ve výši 4O2 345,86 Kč a souhlasí se zůstatkem účtuvýsledek hospodaření
běžnéhoúčetníhoobdobí vykázaným ve výkazu Rozvaha k 3I. 12. 2019. Yýkaz ziskŮ a ztrát
za kontrolované období byl předložen s následujícími hodnotami v Kč:

I215

Náklady celkem
Výnosy celkem
Výsledek hospodaření běžnéhoúčetníhoobdobi

605,79

I 677 95I,65
402 345,86

Obec nemá zŤizenu hospodářskou činnost.

Darovací smlouvy
Zo dne 30. 10. 2019 schválilo usn. č. 10/19 bodem č. 5 přijetí daru ve výŠi5 000 KČ.
předložena Darovací smlouva ze dne 6. 1 1. 2OI9 lzavřená mezi obcí (obdarovaný) a Slavoj
Buchar, IČ15634604. Finančnídar na obnovu hasičskénádrže na Holenicích ve výši 5 000
Kč. Přijato dne 6. lI.2019, pokladní doklad č, 15N.

Smlouly a dalšímateriály k poskytnufým účelovýmdotacím
V kontrolovaném období obec poskytlanazákladě žádosti účelovoudotaci. Byla předloŽena
Smlouva o poskýnutí dotace uzavřená mezi obcí (poskýovatel) a Mikroregib\rem Tábor
(příjemce) dne 25. 8. 2019 na akci ,,Nákup techniky pro společnévyužitiobcemi MR TABOR
ve výši 180 705 Kč, Smlouva byla schválena ZO ďne 25, 8.2079, usn. Č. 8/19 bod 3
a zveřejněna 25, 8. 2019.

Smlouly a dalšímateriály k přijatým účeloýmdotacím

Za kontrolované období do

31 .

12.2019 obec obdržela následující účelovédotace:

pol.4111

Liberecký kraj na "Výdaje spojené s volbou do
Evropského parlamentu" ve výši 33 000 Kč. Vyčerpáno 15 092Kč a vratka ve výŠi17 908 KČ
byla součástífinančníhovypořád áni za r ok 20 I 9
- dotu"e z Ministerstva ťrnancí poskytnutá přes

.

pol.4112
_

dotace ze státního rozpočtu na výkon státní správy ve výši 65 400

Kč.

pol..4122
- dotu.. z Krajského úřadu Libereckého kraje ve výši 150 000 Kč, smlouva OLPl276512019,
na akci ,,Oprava mostu v obci Holenice". Obec obdržela v roce 2019 záIohu ve výši 135 000

Kč.

Smlouvy o dílo
návaznosti na veřejnou zakiaku byla předložena Smlouva o dílo ,,Oprava mostu v obci
Holenice" ze dne I.7.2019 mezi obcí Holenice a firmou ZEPOS RS s.r.o., Libuň,
IČ 26002671, Termín plnění díla byl stanoven k 30. 1I.2019 s částkou za zhotovení díla ve
výši 305 277 Kě bez DPH (369 385 Kč s DPH). Smlouva byla schváIenaZO dne 26.6.2019,
usn. č. 6119bod2.
Finančníplnění: faktura přijatá č. 130 ve výši 369 385 Kč, úhrada dne 19. 12. 2010 (BV

V

č,51).

8

Smlouv1,o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)

Byla předloŽena Kupní smlouva ze dne l0, 1. 2019 na prodej ppč. 23,,,l - 11]- rnl ze
sjednanou cenu 4 880 KČ. Záměr prodeje bylzveřejněn od 30.5, 2018. Prodej pozemku byl
schválen ZO současně se zveřejněním záměru o prodeji. Smlouvu na prodej pozemku
schválilo ZO dne28. I1.2018, usn. č. 11/18 bod 6, Uvedená cena byla .uplac"nadne 9. 1.
20I9,PPD Č. 2N. Návrh na vklad byl dne 31. 1. 2019 s právními účinkyk 10, 1 . 2019.
Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem
Záměr obce převést, prodat nebo pronajmout pozemky a majetek byl zveřejněn na úřední
desce obce a internetových stránkách obce v souladu s § 39, zákona 12812000 Sb., o obcích,
ve zněni PozdějŠÍchpředpisů. Vyvěšeníjednotlivých záměri prodeje pozemků bylo
schvalováno

zo.

Dokumentace k veřejným zakázkám
Byla předložena dokumentace k veřejné zakázce:
,rOprava mostu v obci Holenice"
-Yýzva k podání nabídek včetně zadávaci dokumentace ze dne l7. 6.2019 s termínem oodání
do 26.6.2019,18:00 hod., kritériem byla ekonomická výhodnost.
l7
- osloveny byly 3 fi^y - doloženo e-maily.
- Protokol o otevírání, hodnocení a posouzení nabídek ze dne 26. 6. 2019.
- nabídky byly hodnoceny v rámci zasedání ZO dne 26. 6,2O7g, součástí Zápisu se schůze
obecního zastupitelstva ě. 6119 ze dne 26. 6.2019 bylo i čestnéprohlášení zastupitelů

o nepodjatosti.

- Oznámení o výsledku výběrového řízení ze dne 27. 6.2019. Oznámeni bylo firmám zasláno
e-mailem. Byla vybrána ťtrma ZEPOS RS s.r.o., Libuň, IČ26002671 s nabídkovou cenou
305 277 Kč bez DPH (369 385 Kč s DPH).

Informace o přijafých opatřeních (zák.42012004 Sb., 320t2001Sb., apod.)
Obec zaslala dne 12. 4, 2019 informaci o tom, že přijala opatření k zamezení opakování
zjištěných chyb a závad.

Vnitřní předpis a směrnice
Obec ke svému hospodaření vydala soubor vnitřních směrnic upravující účetnictvíobce.
V kontrolovaném období byla dne 29. 5. 2OI9 vydaná směrnice ,,Spolek pro občanské
záležitosti v obci Holenice".

Výsledky externích kontrol
Za kontrolované období do 31. 12.2019 nebyla dle sdělení v obci provedena žádná kontrola
externími subjekty.

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

ZasedániZOsevkontrolovanémobdobíuskutečnilovednech30. 1.,2'7.2.,27.3.,24,4.,

29. 5., 24. 7 .,28. 8., 25. 9., 30. 10., 27 . 11., 27 . 72. 20t9. Z těchto zasedání byly předloženy
zápisy vČ.usnesení. Současně byly předloženy dokumenty ze zasedáni konaného dne 27. 12.
2018 (rozpočet obce na rok 2019).
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Činnost kontrolního a íinančníhoqýboru

K zajištění ustanovení § l19 zák. č. 12812000 Sb., o obcích, ve znění pozdějšíchpředpisů, má
obec Holeniceňizen kontrolní výbor a finančnívýbor. Kontrole byly předloženy 4 zápisy
z kontrolního výboru, který se zabýval kontrolou usnesení zastupitelstva, kontrolou

archivace, kontrolou plnění bezpečnosti práce, kontrolou technických zařizeni. Dále byly
předloženy 4 zápisy z jednání finančního výboru, kteý prováděl kontrolu plnění rozpočtu,
kontrolu pokladny, kontrolu vyplácení odměn zastupitelům.

Schvalování účetnízávěrky
Úeetni závěrkuobce k 3t. 12.2018 schválilo ZO na zasedání dne 24.4., usn. č. 4lI9 bod 2.
Kontrole byl předložen Protokol o schválení účetnízávěrky.

*,
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