
KRAJSKY URAD KRALOVEHRADECKEHO KRA.IE
Odbor ekonomický - odděleni mctodiky a kontroly

(]]:

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
dobrovolného svazku obcí Policka, lč: 75017270

za rok20,16

Přelkoumáni sc u.kule(lnilo re dnech:

- 12.10.2016
- l5.3.201,7

na základč písemné žádosti obce v souladu s ustanovením § 42 odst. 1. zákona č, 128/2000
Sb., ve zněni pozdějších předpisů. Předmět piezkoumání je určen zákonem č, 420/2004 Sb,.o
přezkoumávání hospodaření územních salnosprávíých celků a dobrovolných svazků obcí.

Mí§to provedení přezkoumání: DobroyoIný svazek obcí Policka

Masarykovo nám. 98

5,19 54 Police nad Metují
zástupci za Dobrovolný svazck otrcí:

- Vítězslav Vítek - piedseda svazku
- lng, Xenie Hanbálková - manažerka svazku

Přezkoumání lykonali:
- kontroloř pověřený ňzct]ím přezkoumání:

Naďa Naglová
- kontroloři|

lvana Marková

Pověřeníkpřczkoumánívesmyslu§5č.,12012004Sb.a§4a§6zákonač.255/2012Sb.
rldal Krajský,úřad Královóhradeckého křajc dne 23. 6. 2016

Přcdmět Dř€zkoumáni:

Předmčlenr přezkounáni bospodařenijsou údaje uÝedené Ý § 2 odsr, 1 a 2 Zákona č,420/'2004 Sb. Přezkoumáni
hospodařeni bylo provedcno výběroqim Způ§oben s ohledem na význanDosr jednotljvýcn skutečnosti
podle předmětu a obsatru přezkounani, Připosuzovani jednotIivých právních úkonů sc Ýychází ze zněni
práuích předpisů plainých ke dni uskutečněni 1oholo úkonu.



A. Přezkoumané písemnosti

Pii přczkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Policka byl_v přezkournány

náslcduj ící písemnoSti :

BanlioYní v}'pis
Komerční banka. a.s. v]ipisy č. 1 -9

Dohoda o hmotné odpovčdnosti
Byla piedložena dohoda o hmotné odpovědnosti pro Xenii Ulrjchovou ze dne 1 ,l 2,20 ] 4,

Inventurní soupis majetku a závazků
lnventarizace najerku a závazků byla provedena k 3].]2-2016 dlc plánu inventur ze dne

],]2,2016. Dne 15.1,2017 byla vl,hotovena inventa]-jzační Zpráva. Inventarjzační rozdíly
nebyl) Zijštěny, Vzhleden' k tomu, že ověřovate]ó nemě}i možnost Zúčastnjt se pťovádění

inventarizace u hmotného majetku obce, nenohou se vyjádiit k možnosti vzniku iĎVenturních

Iozdílů v této ob]asti.

Návrh rozpočtu
Návrhy rozpočtlt svazku na rok 2016 byly vlrodným Způsoben zveřejněny po dobu 15 dnů

piedjcho projednánim ve výboru svazku, Zveřcjnění bylo doloženo u všech č]ensk]i,ch obcí,

pokládni doklad
Pokladní dok]ady za měsíc ]cden až květcn. čeNenec - ptosinec mají patřičné ná]ežitosti, jsou

doložen}, paragony a jsou shodné se Zápisem v pokladní krrize. Příimy v hotovosti probíhají

pokla<lní evidencí. V základnírn účctnictví je iádně účtováno v sou]adu se slanovenými

účetníni postupy a netodami.

Pokladní kniha (deník)
Pokladní knihaje vedena v elektronické podobě,

Pravidla rozpočtovóho provizoria
Pravidla rozpočtového provizoria byla schválena lÝborcm svazku dne 3,12,2015.

Příloha rozvahy
6 a 1212016

RozpočtoYá opatření
Rozpočtovó Změny č. 1 - 3 byly sclrváleny 14,6, a 24.i 1.2016 výborem svazku,

Rozpočtový vj,hled
Rozpočtový výhledjc sestaven do roku 2018.

Rozvaha
Kontro]ou obratů účtů 401 a 40j k 30,6. a k 31.12.201ó nebyly zjištěny ncdostatky. Finanční
fondy nemá svazek ZříZenv.



schválcný rozpoč€t
Rozpočet na rok 2016 byl sclrválen výborem svazku dne 10.3.2016.jako schodko\,ý vc q;,ši
piíjmů 2]8 050.- Kč, výdajů 242 410,- Kč s dofinancováním přeb).tkem 

' mjnulých lct ve
r,ýši 4 360.,Kč, Závaznými ukazateii by]y stanoveny paraglafy.

smlou\,f a další matcriály k poskytnuqým účelo\.ým dotacím
Na základě smlouvy o posk}tnuti finančních prosťedků v rocc 2016 uhradil svazek členský
piíspěvek ve výši 6.- Kč na ob}.vatcle společnosti pro destinanční management Bloumovska
o.p.s. v celkové výši 4'7 244,- Kč.

Smlour1, a další materiá|y k přijaťm účeloyým dotacím
Klálovéhradecký kfaj poskytl neinvestiční dotaci na realizaci plojektu "Manažer svazku
2016" ve výši 38 000,- Kč. Podíl dotace na celkových výdaiích nesmí přesáhnout 69,74%.
Vyúčtování - závěrcčná Zpláva o čerpání dotace byla piedložena a odeslána poskytováteli
dotace dne 15.12.2016. Akceptace byla piedložena.

Smlouvy o převodu rnajctku (koupě, prodej, směna, převod)
Piedávaci protokol k dlouhodobému hmotnómu majetku ze dne 10,3,2016 - svuck předal
městu Police nad Mctrúí bezúplatně movjtý maietck, Schváleno výborem svazku dne
10,3.2016,

Smlouv1,o půjčce
Vj,bor svazku schváil dne 3.12.2015 posk}tnutí půjčky Místní akčlrí skupině Stolové holy ve
výši 50 000.- Kč, Půjčka bude wácena nejpozději do 30,9.2017 a bude použita na
předfinancování čimosli spoJku, Smlouva byla uzaťena 18.2,20 ]6.

účctní dokla.l
Byly kontrolovány účetní doklady za období lcden až září. Doklady byly kontrolovány z
h]ediska náležitostí ílčetních dokládů, časové a věcné souvislosti, zaúčtování a zatřídění podlc
rozpočtové skladby. Nedostalky nebyly Zjištčny.

vnitřní předpis a směrnice
Srněnrice č. l /201 6 k odpisování dlouhodobého majetku s účinností od 1,1 ,201ó
Směmice č,1/20l l pro provedení inventarizace majetku a závuků svazku obcí s účinností od
1,3.12.20I I
|ndpi,or c rzoq splaInosllod l0,],2nlo

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
6 a 1212076

Yýkaz zisku a ztrá§
Kontrolou vazby na výka7 plo hodnocení plnění roz,počttr k 30,6.2016 bylo ziištěno, žc
zůstatky vybraných nákladových a vý,nosových účtů odpovídají sumám příslušných položek
RS z výkazu Fin-2-12. rozpočtová skladba byla tedy iádně dodržována. Kontolou vazby na
výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31 .12,2016 bylo zjištěno. žc doš1o k dlobnému rozdílu
u účtu 5 ]2 vůči poiožce 5173. a to ve \,ýšj 227,- Kč.



Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí
r áokjadóvaoí kontrÓlováných agend a zjištěíí skutečností nutných pro naplnění jednotlirlich

piedmětů a lrlerJisek přezkoumání byly pii kontrole podpůrně vy!žity zápisýz jednaní výboru

DSo z 3 .12-2015 , 10 .3 ., 19 .5 .,l4 .6. a 24.11.201 6.

Závěrečný účet
Výbor svazku schválil ZávěIečný účet spolu se zprávou o r,^ýsledku přezkoumaní hospodaŤeni

obce za uplpulý kalendářní lok s vyjádřením souhlasu s celoločním hospodařením ,, bez

výbrad" dne 14.6.2016,
Zivěrečný účet byl zveiejněn na úředních deskách a elektronicky ve všech obcí svazl-u, jeho

zveřejnění bylo doloženo. Závěrečný účet obsahoval veškeré naležitosli,

Ú;eŇ zaverL za rot 2015 byla schváena 19.5.2016. PŤotokol o schválení účetní ávěrky byl

předložen.



B. Zjištění ze závěrečného přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obci Policka &

nebvly ziištěnv chyby a nedostatkv.

C, Plnění opatření

Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky

nebyly ziištěny chyby a nedostatlry.

b) při dilčím přezkoumáni

nebyly ziištěny chyby a nedostatky.



D. Závěr &

I. Při přezkoumání hospoilaření dobrovolného svazku obcí Policka za rok2016

nebylv ziištěnv chvbv a netlostatky (§10 ot|st,3 písm, a) zákona č,420/2004

sb.).

II. Při přezkoumání hospodařeni dobrovolnóho svazku obcí Policka za rok 2016

se neuvádí žádná rizika tllc § 10 oilst, 4 pí§m, a) zákona č, 420/2004 sb,

I. Při přezkoumání hospodaření - Dobrovolný §vazek obcí Policka - za rok 2016

Byly Zjištěny dle § 10 odst. 4 písm, b) následující ukazatele:

a) podíl pohledávek na Tozpočtu územního celku 19,04 "^

b) podí1 závazků narozpočtu úzen]ního celku 0,00 %

c) podíl zastaleného majetku na celkovém majetku územního celku 0,00 7,



lV. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek

l'olicka, dnc 15.3,2017

Jnéna a podpisy kontroloru zúčashěných na piezkoumání hospodaicní:

Nad'a Naglová

koi1lo1or pověiený iizcnim piczkounáni

,g4/
;Nil;;, i.;;:,k;;;;;;l

Ivana Marková ,fuu'

ni',l,ďrj*,ilffi:;

Tato zDřáva o YÝsledku přezkoumání:

- je návrhcm zprá\1, o výsledku piezkoumání hospodaření, aje možno ke Zjištění vní
uvedené podat písen]né slanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání Zprávy
kontrolorovi pověřenénu iíZením přezkoumáni. Konečným zněním ZpráYy se stává.
tento návrh okamžikem marného up]ynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 pism. d) Zákona
č.42012004 Sb., k podání písemrrého stanoviska kontlololovi pověienémlr iizenim
přezkounlání. Kontlolol pověiený iízením piezkoumání n,tůže v odůvodněnén případě
stanovit lhůtu delší.

- s obsiihen' zprávy o r,ýsledku přezkounání hospodaření Policka o počtu 8 stran byl
seznámen ajejí stejnopis převzal vítězslav vítek

V kontrolovanén období úzcnrní celek dle proh]ášení statutárního zástupce
neprovozoval žádnou hospodářskou čifu,lost, nemá ziízeny peněžní fondy, nevložil
žádné pcněžité či nepeněžité vklady do právnických osob, neobdržel žádné dotace
z národního fondu ani žádné dotace ze svého rozpočtu neposkytoval, nehospodařil
s majetkem státu, neručil za závazky jiných osob, neuzavŤel kupní, směl1nou, darovací,
nájemní, zástavní smlour,ri, snrlouvu o sdružení peněžúch prosliedků a majetkových
l]odnot. smlouvu o Zřizcní věct]ého biernene, smlou\! o ílvěru ani nehospodařil s jinými
cizimi zdroji, nerea]izoval žádnou akci, která by 1něla povahu veiejné zakázky ve
sm.vslu zákona č. 13712006 sb,, nepořídil ani neproda] žádrrý finanční majetek,



Poučení: é

lizemní celek je ve smyslll ustanoveií § 13 odst, l písm,_b) zákoDa,č,420/2004 Sb,,

"*ir"" ,rii."rt 
opaiicní k nápravé cht,b a nedostatků uvedených v této zprár,ě o

ilj;;;'" il;i;#j.l 
''n.,p"a'"i""r a podat o tom pí§emnou 

.. 
informáci

oiezkoun,,áraií.ímu orgánu, a to nejpozději do 15dnii po projednáni této zprá,t1

spolu se závěicčnýn účten v orpánech li7emního celku,

Územní celek je dále vc smyslu ustanovení § 13 odst, 2 zákona č,_ 42_0/2004 Sh

novinen v informacich podle u§taDoveoí § 13 orlst, 1 písm, b) tébož zákona uvóst

itlir, r" r.".l podá pii.lu{nému přezkoumá\njicimu orpinu pi\emDou ,l|rtivu o

pi"lri prli"ai"ri opaď",rí a v této lhůfě příslušnému přezkoumávajicímu orgánu

uvedenou zprávu zaslat.

Ne§plnčnírú těchto poÝinností se územní celck dopustí správního deliktu podle

,.il.*."r § 1,1 od;t. 1 písm. b) a c) zákona č, 420/2004_,Sb,,a za to sc uloži

,r,r"."i." 
",""rn 

podle ustanovení § 14 odst, 2 zákon^ č, 12012104 Sb, pokutá do

\.ýše 50.000,00 Kč.

vitč7sIav Vítek l6v/ o;;n;apřťJ§€dn s\ azku

KONTAKTY:

Naďa Naglová
núaglova@kr-kralovchradcck),.cz

Ivana Marková
imarkoya@kl-kralovehradecky.cz

Dobrotolny svazek obci Po§Cka

l Máýív]ovo naměstl 93

tel:. 136521912

tel:7253018ó6


