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Zpráva o výsledku přezkoumá.1íhospodaření
obec cerveJráTřemešná,|c: 00578291
za rok 2013
Přezkoumání se uskutečnilove dnech:
-

16.1.2014

na zák|adě písemnéžádosti obce v souladu s ustanovením$ 42 odst. 1, zákona č. 12812000
Sb., ve zněnípozdějšíchpředpisů.Předmět přezkoumáníje určenzákonem č. 42012004Sb.,o
přezkoumáváníhospodďení územníchsamosprávnýchcelkůa dobrovolných svazkůobcí.
Místo provedení přezkoumání:

obec Červená Třemešná
červená Třemešná 47
508 01 Hořice

Zástupci za Obec:
-

Stanislav Sychra - starostaobce

-

Vladimír Bruna - místostarosta

-

Marie Kvasničková - externíúčetní

-

Jana ohrádková - administrativnípracovnice

-

Ing. Milena Šolcová. externíúčetní

Přezkoumání zahmovalo ověření provedené výběrovým způsobem s přihlédnutím k
významnosti:
- dodrŽování povinností uloŽených zákonem č. 25012000 Sb., o rozpočtových
pravidlech a dalšímiprávnímipředpisy upravujícímifinančníhospodařeníUSC,
- souladu hospodařenís ťrnančními
prostředky ve srovnání s rozpočtem,
- dodrženíúčeluposkytnuté dotace nebo návratné finančnívýpomoci a podmínek
jejich použit|
- věcnéa formálnísprávnostidokladůo přezkoumávanýchoperacích.
Přezkoumání lykonali:
-

kontrolor pověřený Íizenímpřezkoumání:
Jaroslav Meliš

-

kontrolor:
Msr. Kamila Bašová

Pivovarskénám. 1245
500 03 Hradec Králové

tel.:495817.t35/ 5l8
73ó 52| 8l3 / 736 s2l 9|6

e-mail:

jmelis@kr-kralovehradecky.cz
rpavlicek@kr-kralovehradecky.cz
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A. Přezkoumané písemnosti
Při přezkoumání hospodaření- obec Červená Třemešná - byly přezkoumány následující
písemnosti:
Druh nísemnosti
Návrh rozpočtu

Pravidla rozpočtového
provizoria

Rozpočtováopatření

RozoočtovývÝhled
Schválený rozpočet
Závětečný učet

Bankovní výpis

Inventumísoupis majetku a
závazktl

Pivovarskénám. 1245
5000J Hradec Králové

Ponis nísemnosti

Návrh rozpočtunar.2073 byl před jeho schválenímv zákonem
stanoveném rozsahu řádně vyvěšen na úřední desce od
19.3.?013do 9.4.2013,ve stejnémtermínu byl zveřejněn i
způsobemumoŽňujícímdálkový přístup.V obou případechbyl
zveřejněn v úplnémpodrobném členění podle rozpočtové
skladbv.
Pravidla rozpočtovéhoprovizoria byla schválena na veřejné
schůziZo dne II.I2.20I2 s tím,Že do doby schválenírozpočtu
obce na rok 2013 se bude řídit rozpočtemr. 20|2. Porovnáním
výkazi FIN-2-I2 k31'3'2012 a k 31.3'2013bylo zjištěno,Že
stanovená pravidla rozpočtového provizoria byla řádně
dodrŽena.
Cerpánírozpočtuobec pruběŽněsleduje a kontroluje' případné
nutné změny jsou včas V předstihu řešeny rozpočtovými
opatřeními řádně schvalovanými zastupitelstvem. Za rok 2013
byla schválena a provedena 3 rozpoětová opatření,tato jsou
řádně chronolosickv evidována a číslována.
RozoočtovývÝhled ie řádně Sestavenna období2014 až20|6.

Rozpočetna r. 2073 byl schválen Zo dne 9.4.2013jako
wrovnanÝ.

Závěreěný účetobce za r,2072 byl řádně sestavenv zákonem
poŽadovanémrozsahu' schválen byl na veřejném zasedáníZo
dne I2.3.2013 s vyslovením souhlasu s celoročním
hospodařením bez výhrad plně v souladu s příslušným
ustanoveníms l7 zákona o rozpočtovýchpravidlech územních
rozpočtů.Před schválením byl řádně zveřejněn na fyzické i
elektronickéúřednídesce, a to od 19.2. do I2,3.20I3 na
fyzickéa od 26.2. 20|3 na elektronickéúřednídesce.
Účetní závěrku obce za r. 2OI2 schválilo zastupitelstvo na
svémzasedánídne 14.5.2013.
Ve vazbě na jednotlivé prvotní účetnídoklady a správnost
zaúětovánibyly poloŽkově kontrolovány předloženébankovní
výpisy za měsíckvěten, řrjen a prosinec k účtuZBU vedeného
(výpisč,.20-22,41 - 44,50 - 53), ZBÚ vedeného
u
t KB a.s.
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ziištěnvnedostatkv.
Inventumí soupisy majetku a závazki obsahují všechny
předepsanénáleŽitosti,řádně dokladujízjištěnéskutečné
stavy.
všechny účty, včetně
Inventarizovány byly
řádně
podrozvahových a rozvahových účtůs nulovým konečným
zůstatkem pouŽitých V pruběhu účetníhoobdobí, zjištěné
v rozvaze.
skutečné
stavv souhlasíse zůstatkvpříslušnýchúčtů
tel.:4958l7 435/ 5l8
736 52t 8l3 l 736 s2l 9|6
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Pokladnídoklad
Pokladníkniha (deník)
Příloha rozvahy
Rozvaha

Učetnídeník
Učetnídoklad

Plán inventur byl předloŽen,rovněŽ inventarizaěnizpráva byl'a
řádně vyhotovena.
Pokladní doklady byly kontrolovány s pokladní knihou za
obdobíkvěten a říien 2013 a nebyly ziištěnynedostatky.
Předložena pokladní kniha za měsíc říjen a květen 2013 v
oísemnéoodobě.
Kontrolována byla příloha rozvahy k 31.12.2013,nedostatky
ziištěnynebyly.
Kontrolována byla rozvaha k 3I.I2.2013, nedostatky zjištěny
nebylý, skutečnostizachycenév zůstatcíchjednotlivých účtů
isou v souladu s ieiich obsahovýmurčením.
viz. bod bankovnívýpis
doklady k předloŽeným bankovním
Kontrolovány byly účetní
výpisůma nebyly ziištěnvžádnénedostatky.

nedostatků.
Yýkazpro hodnoceníplnění Kontrolovánbvl výkazk 3|.12'2013bez ziištění
rozpočtu
Yýkaz zisku a ztráty
Kontrolován byl výkaz k 3I.12.20L3' nedostatky zjištěny
nebyly. Kontrolou vazby na výkaz pro hodnocení plnění
rozpočtubylo zjištěno,že zůstatkyvybraných nákladových a
výnosových účtů
odpovídajísumám příslušnýchpoloŽek RS z
výkazu Fin-2-I2. rozpočtová skladba byla tedy řádně
dodržována.
Smlouvy o převodu majetku Dne 5.3.2013 obec uzavÍe|asmlouvu o bezúplatnémpřevodu
(koupě' prodej, směna.
nemovitosti,kterou získalado vlastnictvíod Českérepubliky převod)
Úradu pro zastupování státu Ve věcech majetkových
pozemkovou parcelu č 683/1. Zastupitelstvo nabytí tohoto
majetku schválilo na svémveřejnémzasedání dne 12.2.2013.
Do majetkovéevidence byla tato pozemková parcela zavedena
a na účet031 její hodnota zaúětovánařádně v den podání
návrhu na vklad do katastrunemovitostí'

B. zjištěníze závěrečného(jednorázového)přezkoumání
Při přezkoumáníhospodaření- obec ČervenáTřemešná
nebvlv ziištěnv chvbv a nedostatkv.

C' Plnění opatřenÍ
Plnění opatření k odstraněnÍnedostatkůzjištěných
a) při přezkoumúní hospodaření územníhocelku za předchozí roky
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nebvlv ziištěnv chvbv a nedostatkv.
b) při dílčímpřezkoumdní
nebvlv ziištěnv chvbv a nedostatkv.

D, Závěr
I. Při přezkoumáním hospodaření. Obec červená Třemešná - za rok2013
nebvlv ziištěnv chvbv a nedostatkv l{-10odst. 3 písm.d ztÍkonač.420/2004 sb.I.
II. Při přezkoumáním hospodaření. Obec ČervenáTřemešná - za rok20|3
se neuvádížádnárizika dle $ 10 odst. 4 písm.a) zákonaě.42012004 Sb.
IIII.Při přezkoumání hospodaření- Obec ČervenáTřemešná . za rok2013
Byly zjištěnydle $ 10 odst. 4 písm.b) následujici ukazate|e:
16,,78o/o

a) podílpohledávek na rozpočtuúzemníhocelku
b) podíl závazkůna rozpočtuúzemníhocelku

5,27 yo

c) podíl zastavenéhomajetku na celkovémmajetku územníhocelku

9167 o/o

Královéhradecký
krajdne 16.|.20|412:|4:06
Podpisy kontrolorů:

.l

i'rri:lí7

ltl.rlt

krajr'
Králoi,clrr.adeckého
odbor ekonomický
1 , l J . i ! e r r ' 1 a , rr6l y1n. ! r ; i ' t . r nr l t I

,'l(L,{/Vt,
Mgr. Kamila Bašová
kontrolor

V kontrolovaném období uzemni celek dle prohlášení statutárního zástupce
neprovozova| žádnou hospodářskou činnost, nemá zřízeny peněžni fondy, nevloŽil žádné
peněŽitéči nepeněŽitévklady do právnických osob, neobdrŽel Žádnédotace z národního
fondu či ostatníchveřejných rozpočtůani žáďnédotace ze svého rozpočtuneposky.toval,
Pivovarské nám. l245
500 03 Hradec Králové

tel.:495817435/ 518
7365218t3 / 736 521916

e-mail:

jmelis@kr-kralovehradecky.cz
rpavlicek@ kr-kralovehradecky.cz

/

nehospodařil s majetkenr státu, neručilza závazky jiných osob, neuzavřel kupní, směnnou,
darovací, nájemní. z'ástavní smlouvu. smlouvu o sdruŽení peněŽních prostředků a
majetkovýchhodnot, smlouvu o zŤizenívěcnéhobřemene,smlouvu o úvěruani nehospodařil
s jinými cizími zdroji, nerealizoval Žádnou akci, která by měla povahu veřejné zakázky ve
smyslu zákonač.I3712006Sb., nepořídilani neprodalžádnýfinančnímajetek.
S obsahem návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodařeni
Třemešná- o počtu5 stranbylseznámen a jeho stejnopisčíslo1 obdrŽel
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Stanislav Sychra
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starostaobce
Rozdělovník:
Steinopis
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Početrrýtisků Předáno

I

Převzal

ČervenáTřemešná

Stanislav
Sychra

Královéhradecký kraj

Jaroslav Meliš

ft,
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Tato zpráva o výsledku přezkoumáníhospodařeníje návrhem zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření,přičemŽkonečnýmzněnímzprávy se stává okamŽikem marnéhouplynutílhůty
stanovenév $ 6 odst. 3 písm. 1) zákona ě. 42012004Sb., k podání písemnéhostanoviska
pověřenému Ťizením přezkoumání na adresu Krajského úřadu
kontrolorovi
Královéhradeckéhokraje.
Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného
přezkoumání.
dílčího
Poznámka:
Územni celek je ve smyslu ustanovení$ 13 odst. 1 písm.b) zákona č,.42012004
Sb.,
povinen přijmout opatřeník nápravě chyb a nedostatkůuvedených v tétozptávě o výsledku
přezkoumávajícímu
přezkoumáníhospodařenía podat o tom písemnouinformaci příslušném
(Královéhradecký
Králové)' a to
Pivovarské
I245l,500
03
Hradec
orgánu
kraj,
náměsti
nejpozději do 15 dnů po projednání této zprfu,ryspolu se závěrečnýmúčtem vorgánech
územníhocelku.
Územni celek je dále ve smyslu ustanovení$ 13 odst. 2 zákona č.42O|2OO4Sb',
povinen vinformacích podle ustanovení$ 13 odst. t písm. b) téhoŽzákona uvéstlhůtu,ve
které podá příslušnémupřezkoumávajícímuorgánu písemnou zprávu o plnění přijatých
opatření a v tétolhůtěpříslušnémupřezkoumávajícímuorgánu uvedenou zprávu zas|at.
Za nesplněnítěchto povinností|ze u|ožitúzemnímucelku dle ustanovení$ 14 písm.f),
g), h) zákona č.42012004Sb., pořádkovépokuty aŽ do výše50 000 Kč v jednom případě.
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