
KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVEHRADECKEHO KRAJE
Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly
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Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření
dobrovo!ného sva zku obcí Policka, lČ 75017270

V návaznosti na ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích , ve zněni pozdějších předpisů a podle zákona
Č. 42012004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celku a dobrovolných svazlni obcí, ve

mění pozdějších předpisů se lykonává přezkoumání hospodaření

za rok 2017

Dílčí přezkoumání se uskutečnilo ve dnech 11.10,2017

na základě zákona ě. 42012004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí.

Místo provedení přezkoumání: Dobrovolný svazek obcí Policka
Masarykovo nám. 98
549 54 Police nad Metují

Přezkoumané období od 1.1.2017 do 11.10.2017

Dílčí přezkoumání rykonali:
- kontrolorpověřený Ťízenímpřezkoumání:

Naďa Naglová

- kontroloři:

Ivana Marková

Zástupci za dobrovolný svazek obcí:

předseda svazku - Vítězslav Vítek

manažer svazku - Mgr. Luboš Ježek

Pověřeníkpřezkoumáníve smyslu §5 č.42012004 Sb. a § 4 a § 6 zákona č.255t2lt2Sb.
vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 21. 6.2017.
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předmět přezkoumání:

Předmětempřezkoumáníhospodařenijsouúdajeuvedenév§2odst.7a2zíkonač.42012004Sb.Přezkoumání
hospodaření bylo provedeno rnýběrol"ým způsobem s ohledem navýznamnost jedptliv}ch skutečností
podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotliqých právních úkonů se lrycházi ze znění
právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

A. Přezkou mané písem nosti

Při dílčím přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Policka byly přezkoumány
následuj ící písemnosti :

Bankovní vYpis
CNB-výpisyč.T-7
KB, a.s. - výpisy č. 1 - 6

Darovací smlouly
Darovací smlouva ze dne 22.5.2017 s Automotoklubem Police nad Metují na poskytnutí
finančního daru ve výši 5 000,- Kč. Schváleno 23,3.2017 výborem svazku.

Dohoda o hmotné odpovědnosti
Dohoda o hmotné odpovědnosti pro Luboše Ježka ze dne I.7.2017.

Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu svazku na rok 2017 byl vhodným způsobem zveřejněn po dobu 15 dnů
před jeho projednaním ve výboru svazku. Zveřejnění bylo doloženo u všech členských
obcí.

pokladní doklad
Pokladní doklady za měsíc leden až červen mají patřičné náIežitosti, jsou doloženy
paragony a jsou shodné se zápisem v pokladní knize. Příjmy v hotovosti probíhají
pokladní evidencí. Y základním účetnictví je řádně účtováno v souladu se stanovenými
účetními postupy a metodami.

Pokladní kniha (deník)
Pokladní kniha je vedena elektronicky.

Pravidla rozpočtového provizoria
Pravidla rozpočtového provizoria byla schválena 6.12.2016 výborem svazku.

Příloha rozvahy
6l20I]

Rozpočtová opatření
Cerpání rozpočtu svazek průběžně sleduje a kontroluje, případné nutné změnyjsou včas v
předstihu řešeny rozpočtovými opatřeními řádně schvalovanými výborem svazku. Do dne
dílčího přezkoumání byly schváleny a provedeny 2 rozpočtové zmény které jsou
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/
f chronologicky evidovány a číslovány. Rozpočtová opatření jsou vyvěšena na elektronické
' Úřední desce svazku, kde jsou zároveň odkazy na elektronické úřední desky jednotlivých

členských obcí. is

Rozpočtový výhled
RozpoČtový výhled sestavený na období 2016 - 2018 a schválený výborem svazku
3.I2.20I5 byl zveřejněn na elektronické úřední desce svazku 22.3.2017. Na stránkách
svazku jsou zároveíodkazy na elektronické úřední desky jednotlivých obcí.

Rozvaha
Kontrolou obratů účtů 401 a403 k 30.6. a k 31 .12.2016 nebyly zjištěny nedostatky, na
těchto účtech nebyly ke dni kontroly žádné pohyby. Finanční fondy nemá svazek zŤízeny.

Schválený rozpočet
RozpoČet na rok 2017 byl schválen výborem svazku ďne 23.3.2017 jako schodkový ve
výši PříjmŮ 238 853,- Kč, výdajů 242 08I,- Kč s dofinancováním přebytkem z minulých
let ve Výši 3 228,-Kč. Závaznými ukazateli byly stanoveny paragrafy.
RozpoČet byl zveřejněn na elektronické úřední desce svazku od 18.4.2017, zároveň jsou
zde uvedeny odkazy na úřední elektronické deskyjednotlivých obcí.

účetní doklad
Byly kontrolovány účetní doklady za období leden až červen. Doklady byly
kontrolovány z hlediska náležitostí účetních dokladů, časové a věcné souvislosti,
zaúČtování azatříděni podle rozpočtové skladby. Nedostatky nebyly zjištěny.

Vnitřní předpis a směrnice
Podpisové vzory s platností od I.7.2017.

Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
6l2017

Yýkazzisku aztráty
Kontrolou vazby navýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k30.6.2016 bylo zjištěno, že
zŮstatky vybraných nákladoqých a výnosových účtů odpovídali sumám příslušných
PoloŽek RS z výkazuFín-2-I2, rozpočtová skladba byla tedy řádně ďodtžována. Pouze v
případě kontroly účtu 543 bylo zjištěno, že je zde chybně zaúčtován poskýnutý finanční
dar ve výši 5 000,- Kč (POL 5194). Správně mělo bl.t zaičtováno na účet 5?2 a POL
5229. Dále poskytnutý příspěvek ve výši 42 000,- Kč (POL 532I) byl chybně zaíčtován
na ÚČet 549, správně měl b|t na ttčtu 572. V den kontroly byl tento nedostatek napraven.

Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí
K dokladování kontrolovaných agend a zjištění skutečností nutných pro naplnění
jednotlivých předmětŮ a hledisek přezkoumání byly při kontrole podpůrně využity zápisy
z jednáni výboru DSO z 24.I I .20 I 6, 23 .3 ., 13 .6., 3 1 .8.20 17,

Závérečný íčet
ZávěreČný účet obce zarck2}I7 byl sestaven v zákonem požadovaném rozsahu, schválen
byl na zasedéni svazku dne 13.6.2017 s výrokem "bez výIvad", plně v souladu s
přísluŠným ustanovením § 17 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Před
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schválením byl zveřejněn na elektronických i úředních deskách jednotlivých
obci, ato v zákonem požadovaném rozsahu.
Po schválení byl zveřejněn na elektronické úřední desce od,I0.7.2017. e
Učetní závěrka byla schrrálena výborem svazku dne 13.6,2017, protokol o
účetní závěrky byl předložen.

členských

schválení
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B. Zjištění z díIčího přezkoumání

Při dílčím přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Polict$

nebyly ziištěny chyby a nedostatkv.

C. PInění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky

nebvlv ziištěnv chyby a nedostatkv.
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Police nad Metují dne 11 .I0.20I7

Podpisy kontrolorů:

Naďa Naglová
kontrolor pověřený íízením přezkoumání
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vítězslav vítek

předseda svazku
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Ivana Marková

kontrolor
odclělení meto(liky a kdntrolv

S obsahem zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Policka - o

počtu 6 stran byl seznámen a jeho stejnopis číslo 1 obdržel

Dne

Dobrovolný svrzek obci Pollcka

Masarykovo náměsti 98

54g 54 Police nailMefrS

Rozdělovník:

steinonis počet vÝtisků Předáno Převzal

1 1 Policka vítězslav vítek

2 1 Královéhradecký kraj NaďaNaglová
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