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Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Podbřezi, lC: 0057931 9
za rok 2019
Přezkoumání

-

se

uskutečnilo ve dnech:

30.9.2019

2r.t.2020

na základě písemnéŽádosti obce Podbtezi v souladu s ustanovením $ 42 odst. I zákona ć.
lŻ8l2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č,. 42012004
Sb., o přezkoumávání hospodaření územníchsamosprávných celků a dobrovolných svazků
obcí, ve zněni pozdějšíchpředpisů.
Zahájeno bylo dne 0l.07.2019 doruěením Oznámeni o zahźljeni přezkoumání hospodaření

vsouladus$5odst.3zákonač,.42012004Sb.as$5odst.2písm.b)zákonač,.255l20lŻsb.,
o kontrole, veznéni pozdějšíchpředpisů'

Místo provedení přezkoumání: Obec Podbřezí
16
518 03 Podbřezí

Zástupci za obec:
- Ester Horáková - staľostka
- Ludmila Kľemláčková - účetní

-

Jan Tomáš - místostarosta

Přezkoumání vykonaly:
_ kontrolor pověřený tizenimpřezkoumání:
Ing. Gabriela Střelečková
- kontroloři:
Nikola ottová

Pověřeníkpřezkoumánívesmyslus5č,.42012004Sb.a$4a$6zákonač.255/2012Sb.
vydal

KrajsĘ úřad Královéhradeckého kľaje dne

19.6.2019

Předmět přezkoumání:
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v $ 2 odst. l a2 zźlkonač.420/2004 Sb., posouzené
podle hledisek uvedených v $ 3 tohoto zźlkona. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběroým způsobem
s ohledem na qýznamnost jednotliých skutečnostípodle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování
jednotlivých právních úkonůse vycházize znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

Poslední kontrolní úkon (např. ukončeníkontroly na místě nebo vráceni vyžádaných podkladů, ukončení
pľověření námitek uplatněných ve stanovisku k Návľhu zprávy o qýsledku přezkoumání hospodaření apod.) byl
učiněn dne2I.l.2020.

A. Přezkoumané písemnosti
Při přezkoumání hospodaření obce Podbřezí by|y přezkoumány následující písemnosti
Stan ovení zán azný ch ukazatelů zŕuený m

rganizacím
Bezprostředně po schválení rozpočtu oznámila obec písemně své zŕízenépříspěvkové
organizaci ýši závazného ukazatele - neinvestičního příspěvku na pľovoz a záľoveň byl
proúčtovánjeho předpis ve prospěch účtu349.
o

Bozpočtová opatření
Ceľpĺĺní
ľozpočtuobec pľůběŽněsleduje a kontroluje, případné nutné změny jsou včas v
předstihu řešeny ľozpoětovými opatřeními řádně schvalovanými zastupitelstvem nebo
staľostkou obce na zźtkladě svěřené pľavomoci Zo, viz usnesení Zo lll8l20l9. Do dne
dílčíhopřezkoumání bylo schváleno a pľovedeno 10 ľozpočtoýchopatření, do dne
konečnéhopřezkoumání bylo provedeny 3 ľozpočtováopatření. Tato Ro jsou řádně
chľonologicky evidována a číslována.Rozpočtová opatření jsou řádně v souladu se zákonem
vyvěšena na elektronické úřednídesce a současně bylo oznámeno na fyzické uřední desce,
kde jsou zveřejněna v elektronické podobě a kde je moŽno nahlédnout do jejich listinné

podoby.

Schválený rozpočet
Návrh ľozpoětu obce na rok 2019 byl

v

souladu s ustanovením $ 11 odst. 3 zákona č,.
Ż5012000 Sb., o ľozpoětových pľavidlech územníchrozpoětů vhodným způsobem a po dobu
stanovenou zákonem zveřejněn, a to i způsobem umožňujícímvzdálený přístup. Na fyzické
úřednídesce byl zveřejněn od 26.lI.2018 do l4.12.20l8 a způsobem umoŽňujícím dálkoqý

přístup ve stejném termínu.

Rozpočet na ľok 2019 by| po předchozím zveÍejněnínávrhu schválen na zasedtni oZ dne
13.|220l8jako schodkový ve výši příjmů 15.l35.042,- Kě, výdajů 19.677.754,- Kč, splátek
úvěru 422.95I,- Kč a financováni 4.965.663,- Kč. Financování je zajištěno z přebytků
hospodařeni z minulých let. Schválený rozpočet byl v souladu se zákonem vyvěšen na
elektronické úřední desce dne 14.12.2018 a současně bylo oznámeno na fyzické úřední desce,
kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je moŽno nahlédnout do jeho listinné podoby.
Střednědobý výhled rozpočtu
Střednědobý výhled ľozpočtuje sestaven na období 2020-202I, obsahuje všechny potřebné
údaje, schválen byl na zasedáni oZ dne 13.12.2018. Űzemní samosprávný celek zveřejnil
návľh střednědobého vyhledu rozpočtu na svých internetových stľánkách a na uřední desce v
teľmínuod 26.11.2018 do l4.I2.20I8, uzemni samosprávný celek zveřejnil schválený
střednědobý výhled ľozpočtu na svých inteľnetových stránkách dne I4.I2.20l8 a současně
oznámil na úřednídesce, kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je moŽno nahlédnout
do jeho listinné podoby v souladu se zákonem.
Závěrečný účet
Závěrečĺýúčetvčetně zprávy o přezkoumání hospodařęní za rok 2018 byl pľojednán a
schválen v zastupitelstvu obce dne 2I.3.2019 a uzavřen vyslovením souhlasu s celoročním
hospodďením obce bez výhrad. Před projednáním byl závěreěný účetv souladu se zákonem
ě. 25012000 Sb., zveřejněn na fyzické i elektronické úřední desce, a to od 28.2.2019 đo
22.3.2019.

Na tomto zasedáni oZby|a schválena i účetnízávěrka obce a účetnízávěrka ztízeĺéPo - ZŠ
a MŠ.Účet.'í závěrky jsou doloŽeny pľotokolem.
Schválený závérećný úěet byl v souladu se zákonem vyvěšen na elektronické úřední desce
dne 22.3.2019 a současně bylo oznámeno na fyzické úřední desce, kde je zveřejněn v
elektľonické podobě a kde je moŽno nahlédnout do jeho listinné podoby.

Inventuľní soupis majetku a závazkůl
Inventuľní soupisy majetku a závazktl obsahují všechny předepsané náleŽitosti, řádně
dokladují zjištěnéskutečnéstavy. Inventaľizovány byly řádně všechny účty,včetně
podrozvahových a ľozvahových účtůs nulovým koneěným zůstatkem pouŽitých v pruběhu
účetníhoobdobí, zjištěné skutečnéstavy souhlasí se zůstatky příslušných účtův rozvaze.P|án
inventuľ byl předloŽen, rovněŽ inventaľizačni zpréxa byla řádně vyhotovena.
Vzhledem k tomu, Že ověřovatelé neměli moŽnost zúčastnitse provádění inventarizace l
hmotného majetku obce, nemohou se vyjádřit k moŽnosti vzniku inventuľních rozdílův této
oblasti.

odměňování členůzastupitelstva
Kontrolou odměňování členůzastupitelstva za ľok 2019 včetně uvolněné starostky nebyly
zjištěny nedostatky.

Yýkazzĺsku aztráĘ
Kontroloviín byl vykaz k 31.8.2019 a k 3l.1Ż.Ż0L9, nedostatky zjištěny nebyly. Kontľolou
vazby na výkaz pro hodnocení plnění rozpoětu bylo zjištěno, že zustatky vybľaných
nĺĺkladovýcha výnosových úětůodpovídajísumiĺm příslušných poloŽek RS z vykazu Fin-2IŻ, rozpoćtová skladba byla tedy řádně dodľžována.

Yýkaz pľo hodnocení plnění rozpočtu
Kontrolován bylvýkaz k 31.8.2019 a k 31 .I2.20I9, nedostatky zjištěny nebyly
Příloha rozvahy

Kontrolována byla příloha rozvahy k30.6.2019 a k
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.I2.20I9

Rozvaha
Kontrolována byla rozvaha k 31.8.2019 a k 3LI2'20I9, nedostatĘ zjištěny nebyly,
skutečnosti zachycené v zůstatcíchjednotlivých účtůjsou v souladu s jejich obsahovým
určením.

Kontrolou roěních obratů účtů40l a 403 nebyly zjištěny nedostatky, účetníoperace zde
proúčtovanéjsou v souladu s jejich obsahovým určeníma stanovenými účetnímipostupy.
Pokladní knĺha (deník)
Kontľolováno bylo období únor a listopad 2019 v hlavní činnosti.

Hlavní knĺha

Kontrolováno bylo účętníobdobí únor a listopad 2019
bankovní výpisy a účetnídoklady.

Faktuľa

v hlavní činnosti v ĺźxazĺostina

Kontrolovány byly faktury přijaté i vydané v hlavní činnosti včetně správnosti jejich předpisu,
vztahujici se svou úhradou k bankovním uýpisům za měsíc únor a listopad 2019'

Účetoí doklad
Kontrolovány účetnídoklady k uvedeným bankovním výpisům. Doklady byly kontro|ovány z
hlediska náležitostíúěetníchdokladů' časovéa věcné souvislosti, zauětováni azatřídění podle
rozpočtovéskladby. Úěet.'í doklady mají patřičné náležitosti. Týo účetnídoklady byly
kontrolovány v souvislosti s uvedenými bankovními výpisy za měsíc únor a listopad 2019.

Pokladní doklad
Pokladní doklady byly kontrolovány s pokladní knihou hlavní činnosti za období únor a
listopad 2019.

Bankovní vypis
Ve vazbě na jednotlivé prvotní účetnídoklady a spľávnost jejich zaűćtováni byly poloŽkově
kontrolovány bankovní r.ypisy vedené :
- Komeľčníbanka, a.s. - úvěľovýúčetč,.35-575991597101'00
- Komeľčníbanka, a.s. - účetč.l07- 417246024710]100
- ČNg - účetč,.94-601257Il07IO
Za období únoľa listopad 20|9.

Smlouvy o převodu majetku (koupě' prodej, směna, převod)
Dne l2'9.20l9 schválilo zastupitelstvo obce směnu pozemku dle GP 149-6ŻlŻ004; obec
smění p. p. č. 88416 o výměře l4m2 a nově vzniklý pozemek p.p.ě. 70Il29 o výměře 245 m2
oba v k.ú. Podbřezí za p.p.ě. 70Il30 o výměÍe 259 m2 v k.ú. Podbřezí. Zámil směny
pozemku zveřejněn od 13.8.2019 do 30.8.2019. Směnná smlouva uzavÍená dne 13.9.2019
předloŽena ke kontrole. Dle znaleckého posudku č. 6693-083lŻ0l9by| smluvně stanoveno
finančnívypořádání, kdy obec doplatí rozđílv ceně ve výši L953,- Kč před podáním návrhu
na vklad do KN. Náklady spojené s převodem vlastnického pľáva, zejména poplatek za
zhotovení geometrického plánu a poplatek katastrálního úřadu spojený s vkladoým ŕizením
uhradí SJM NA a NE. Návrh na vklad do KN proveden dne 16.9.2019. o směně pozemku
řádně účtováno.

Dne 12.9.2019 schválilo zastupitelstvo obce koupi pozemku p. č. 3503/2 o qýměře 19 m2 a

350412 o qýměře 11 m2' oboje v k.ú. Podbřezí za dohodnutou kupní cenu 4.500 ,- Kč.Kupní
smlouva ze dĺe 23.I0.20I9 byla ke kontľole předložena. Návrh na vklad do KN proveden dne
23.I0.2019. o koupi pozemku řádně úětováno.

Daľovací smlouvy
Dne 24.I.2019 schválilo Zo obce Íinančnídar SDH Podbřezí ve qýši 12.000,- Kč. Darovací
smlouva ze dne25.I.20l9 předloŽena ke kontrole.
Starostka obce ve své pravomoci schválila finančnídar Agentuře domácí péčeMgr. Zuzaně
Luňákové ve výši 5.000,- Kč. Daľovací smlouva ze dne I4.I.20l9 předloŽena ke kontrole.
Starostka obce ve své pravomoci schválila finančnídar Českomoravskému svazu chovatelů
poštovníchholubů, Z.s. ve qýši 5.000,- Kč. Darovací smlouvaze dne24.I.2019 předloŽena ke
kontrole.
Starostka obce ve své pravomoci schválila finančnídar ČeskémuSvazu včelařů,z.s. ve rnýši
2.000,- Kč. Darovací smlouva ze dne 6.2.2019 předloŽena ke kontrole.
Starostka obce ve své pľavomoci schválila finančnídar SH Čľłs
- SDH Chábory ve výši
2.367 ,- Kč. Darovací smlouva ze dne 23.5.2019 předloŽena ke kontrole.

Dne 28'5.2019 schválilo Zo obce přijetí f,rnančního daru od pana PP ve výši 30.000,- Kč.
Daľovací smlouva ze dne Ż9.5.2019 předložena ke kontľole.

Šrooł

.10.2019 schválilo Zo obce přijetí ťlnančníhodaľu od
AUTO a.s. ve výši
podpoľu
100.000,- Kč na
dopľavníbezpečnosti v obci. Tento dar musí byt do 30.6.2020
pouŽit, vytičtování daru je stanoveno do 31.12.2020. Darovací smlouva ze dne l9.II.20l9
předloŽena ke kontľole. Vedeno naűćtě 374.

Dne
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Smlouvy o věcných břemenech
obec jako budoucí povinná uzavŤela dne 20.9.2019 Smlouvu o budoucí smlouvě o zŤizeni
věcného břemene a dohodu o umístěnístavby č,. IP-I2-2011120/SOBS VB/02 s Čpz
Distribuce, a.s. spočívající
v pľávu umístit, pľovozovat, opľavovat a udľŽovat zatizeĺí
distľibučnísoustavy na dotčenénemovitosti' provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci.
obec jako strana povinná je výlučným vlastníkem paľc. č,. 3425 v k. ú. Lhota u Dobrušky.
Smluvně je sjednána jednorázová náhľada ve výši l.000,- Kč bez DPH. ZÍízenivěcného
břemene - SluŽebnosti schválilo Zo dne I2.9.2019.
Smlouvy a dalšímateľiály k přijafým účelovýmdotacím
obec obdrŽela Rozhodnutí od uŠIrĺridentifikační č. 133D31000125 na poskytnutí dotace ze
dne 26.10.2018. Účelem dotace ve vyši 7.673.Ż46,- Kě je akce ''Stavební úpravy č.p. 3 v
Podbřezí - 1l.etapa''. Vyúčtováníprojektu stanoveno smluvně do 29.Ż.2020 a doba realizace
pľojektu do 3l.8.Ż019. obec ke konci roku 2018 obdrŽela část dotace ve ýši l'785.000,dotace řádně vedena na účtu472 aje k ní vytvořena dohada na účtě388, ve stavu na úětu 403.
V ľoce 2019 obec obdrŽela zbylou výši dotace ve výši 5.888.246,- Kč, která je řádně vedena
na účtě472 a 388, ke konci roku proúětováno na účet403.

obec uzavřela dne l4.7.20l7 smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého
kľaje. Předmětem smlouvy je poskytnutí účelovéinvestičnídotace zrozpoětu poskýovatele
na realizaci projektu s názvem "Kana|izace a ČoV Podbřezí'' pod číslemDs20I7lO2I7 ve
ýši max. 300.000,- Kč. Vyučtováníprojektu stanoveno smluvně a je shodné s dobou
realizace projektu do 31.t2.20I8. V ľoce 2017 poskýnuta dotace ve výši 37.879,- Kě, řádně
vedena na účtu472 aje k ní vývořena dohada vedena na účtě388, ve stavu na účtu403. V
roce 2019 obec obdržela zbylou část dotace ve qýši 262.12l,- Kč, která byla řádně
proúčtována na účty472 a 348. Dotace je výčtována, ve stavu na úětě 403.

obec uzavřela dne 9.II.20I7 smlouvu

o

z

poskýnutí dotace
dotačníhofondu
Královéhľadeckého kľaje. Předmětem smlouvy je poskýnutí účelovéinvestičnídotace z
dotačního fondu poskytovatele na realizaci projektu s názvem ''Rekonstrukce cyklotrasy
Podbřezí - Studánka'' pod číslemI7RRD05-0002 ve výši 2.848.000,- Kč. Vyuětovĺĺní
projektu stanoveno smluvně a to do 30.12.2019 a doba rcalizace projektu je do 30.11.20l9.
Dotace řádně vedena na účtu472,ke konci roku proúčtovĺíno
na 388 a 403.

dne 9.ll.20l7 smlouvu o poskýnutí dotace z dotačníhofondu
Královéhľadeckého kĺaje. Předmětem smlouvy je poskytnutí účelovéinvestičnídotace z

obec

uzavŤela

dotačníhofondu poskýovatele na realizaci projektu s názvem ''Cykolstezka a místo pro
přecházení Podbřezí'' pod ěíslem 17RRD05-0003 ve výši 239.000,- Kč. Vyúčtováníprojektu
stanoveno smluvně a to do 30.12.2019 a doba realizace projektu je do 30.1l.2019. Dotace
řádně vedena na účtu472, ke konci roku proúčtováno na 388 a 403.

10.10.2019 smlouvu o poskýnutí dotace z dotačního fondu
Kĺálovéhľadeckéhokraje. Předmětem smlouvy je poskytnutí úěelovéneinvestični dotace z
dotaěního fondu poskýovatele na realizaci pľojektu s názvem ''Podpora prodejny v Podbřezí''
pod číslem19RRD10-0072 ve výši 20.000,- Kč. Vyúčtovánípľojektu stanoveno smluvně do
3l.l2.20l9. Dotace vedena na účtě374 a 388, ve stavuna672.

obec uzavŕela dne

Smlouvy a dalšímateľĺály k poskytnutym účelovýmdotacím
obec ze svého rozpočtu poskytuje řadu finančníchdotací na sportovní a společenské aktivity
jako individuální dotace. Poskytované finančnídotace jsou schvalovány zastupitelstvem obce
na ztlkladě písemných žádosti, na dotaci jsou uzavřeny písemné smlouvy, kteľéobsahují
náleŽitosti požadované zákonęm a je u nich prováděna kontľola vyúčtováni na záklađě
předloŽených dokladů. Namátkově byly zkontrolovány tyto poskytnuté dotace:

v

- Kultuľa Rychnov nad KněŽnou dotace ve ýši 8.000,- Kč na nákup knih.
Zo schválen
dne 24.I .20 19, veřej nopľávní smlouv a ze dne 28' I .20 ĺ 9
- SDH Lhota Netřeba dotace ve výši 10.000'- Kč na činnost, v Zo schválen dne 24J.20l9,
veřejnoprávní smlouva ze dne 30.I.2019
- MARTA spol. s.r.o. dotace ve výši 10.000,- Kě na provoz pojízdnéprodejny, v Zo
schváleno dne 24.I.20I9, veřejnoprávní smlouva ze dne 30.I.2019
- A Rocha - KŤesťané v ochĺaně příľody, o.P.S., dotace ve výši 20.000,- Kč na činnost obecně
pľospěšnéspolečnosti,v ZO schváleno Ż4.|.2019, veřejnoprávní smlouva ze dne 30.l.20I9
- Pionýľ, z.s. - Pionýrská skupina Dobruška, dotace ve výši 20.000'- Kč schválen v Zo dne
Żl .3 .2019, veřej nopľávní smlouva ze đne25 .3 .20 l 9
- SDH Podbřezí, dotace ve výši 7.500,- Kč, schválen v ZO dne 23.4.2019, veřejnoprávní
smlouva ze dne 29.4.2019
- Sociální služby města Rychnov nad KněŽnou, o.p.S.' dotace ve výši 30.000,- Kě, schválen v
Zo dneŻ8.5.20I9, veřejnoprávní smlouva ze đne29.5.2019
- Pavla Pohlová, dotace ve výši 40.000,- Kč na provozní náklady prodejny, schválęn v Zo
dne 31 .10.Ż019, veřejnopľávní smlouva ze dne 6.1L2019
Vyúčtováníposkýnutých dotací bylo při konečnémpřezkoumĺĺnípředloŽeno

Smlouvy o dílo
viz bod Dokumentace veřejným zakázkám
Dokumentace k veřejným zakázkám
''Rekonstrukce cyklotrasy Pođbřezí- Studánka'' - zakázka byla zadźtna qizvou k podání
nabídky, jediným zźlk|adnim hodnotícím kritéľiembyla ve výzvě stanovena koneěná cena vč.
DPH. Yýzvabyla zaslána 3 potencionálním dođavatelům'nabídku ve stanovené lhůtě podali
2 oslovení uchazeči. Dle zázĺamu o otvíráníobálek a hodnocení nabídek ze dne 8.6.2018,
bylo konstatováno, Že obě nabídky splnily podmínky výzvy a dle pořadí uchazečů
stanoveného dle základního hodnotícího kľitériabyla jako nejvýhodnější stanovena nabídka
fiľmy STRABAG, ä. S., s nejniŽšínabídkovou cenou Kč, 3.642.603,92 vč. DPH. Výběr
dodavatele schválilo Zo na svém veřejném dne 10.7.2018. SoD byla uzavřeĺa đne17.7.2018
plně v souladu s vítěznou cęnovou nabídkou a rozhodnutím zastupitelstva. Na pľoťrlu
zadavate\e byla smlouva zveřejněna dne 26.7.2018, tedy v souladu se zákonem. Dne
24.10.2018 byl uzavřen dodatek č. l k uvedené SoD, který byl v Zo schválen dne
22.10.2018. Na profiIu zađavatęlebyl dodatek č. 1 zveřejněn dne 8.l 1.2018, tedy v souladu se
zákonem. Dne 20.6.2019 schválilo Zo dodatek č.2, kterým se sniŽuje cena díla o méněpráce
ve výši 13.76I,80 Kč s DPH, celková cena díla dle dodatku č.2 stanovena ve výši

3.628.842,12 Kč. Dodatekč:.2 byl uzavřen dne24.6.Ż019,napľofilu zadavatele byl zveřejněn
dne 3.7.Ż019. Skutečně uhĺazená cena díla byla na profilu zadavatele zveřejněna dne
30.9.2019.

místníkomunikace v obci PodbÍezi" - VZMR bylazadána v souladu se směmicí pľo
',oprava
zadávání zakázek malého ľozsahu v souladu s $ 6 a $ 2I9 zák. 13412016 Sb., o zadávtĺní
veřejných zakázek. Nejvhodnější nabídku podala firma STRABAG' a.s. S nabídkovou cenou
2.042534,79 Kě včetně DPH. Smlouva o dílo podepsána dne 22.II.20I9 byla na profilu
zadavatele zveřejněna dne2.12.2019. Cena ve Smlouvě o dílo souhlasí s nabídkovou cenou.

Zńpisy z jednání zastupĺtelstva včetně usnesení
K dokladování kontľolovaných agend a zjištění skutečnostínutných pľo naplnění jednotliv'ých
předmětů a hledisek přezkoumání byly při kontľole podpůľně využity zápisy ze zastupitelstva
obce.

Yýsledky kontrol zíuený ch oľganizací
obec pľovedla kontrolu hospodaření s veřejnoprávními prostředky své zÍizenéPo ZŠa MMŠ
za období I. pololetí roku 2019 v souladu se zákonem č,.320lŻ001 Sb. o finančníkontrole ve
veřejné správě. Ke kontrole byl předloŽen pľotokol z této kontroly ze dne 23.720119 kontrolou nebyly zjištěny žádĺézávaŽné nedostatky.

B. zjištěníze závěrečnéhopřezkoumání
Při přezkoumání hospodaření obce Podbřezí
nebvly ziištěnv chybv a nedostatkv.

C. Plnění opatřenÍ
Plnění opatření k odstľanění nedostatků zjištěných

a) přĺ přezkoumání hospodaření rĺzemního celku za předchozí
nebvlv ziištěnv chybv a nedostatkv.

b) při dílčímpřezkoumání

nebvlv ziištěnv chvby a nedostatkv.

ľoĘ

D. Závěr
I.

Při přezkoumání hospodaření obce Podbíezí za ľok 2019

nębyly ziištěnv chyby a nedostatkv (s10 odst. 3 písm. a) zákona ć,.42012004

sb.).

,:'.r :'i

''

il. Při přezkoumání hospodaření obce Podbŕeziza ľok 2019
se

neuvádí źńďná ľizika dle $ 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 42012004 sb.

ilI. Při přezkoumání hospodaření _ obce Podbřezí - za rok20l9
Byly zjištěny dle $

10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku

0,02

o/"

b) podíl ztlvazkina ľozpočtu územníhocelku

9,43

o/o

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územníhocelku

IV. Ověření poměru dluhu obce Podbŕezík průměľu jeho příjmůza poslední 4

23,16 "Á

ľoĘ

ověřili jsme poměľ dluhu obce Podbřezí k pruměru jeho příjmůza poslední 4
ľozpočtovéroky podle právního předpisu upravujícíhorozpočtovou odpovědnost.
ověření poměru dluhu k pruměru jeho příjmůza posledni 4 ľozpočtovéľoky podle
právního předpisu upľavujícíhorozpočtovou odpovědnost jsme provedli výběrovým
způsobem, tak abychom získali přiměřenou jistotu, k vyslovení následujícího závěru.
ZpŤedložených podkladů vyplývá, Že dluh nepřekĺoči|60 % pruměru jeho příjmů za
poslední 4 rozpočtovéroky.
Výpočet poměru dluhu k pruměru příjmůza posledni 4 rozpočtovéľoky je uveđen
v Příloze č. 1, která je nędílnou souěástí této Zprávy.

ÚSC prohlašuje, že účetnívýkazy předložené jako podklad pľo ověření poměru dluhu

k pľůměrujeho příjmů za poslední 4 ľozpočtovéroky jsou definitivní, úplnéa správné
a nebudou jiŽ měněny.
V. Ostatní sdělení pľo přezkoumávaný územnícelek

Podbřezí, dne 21.1.2020
Jména a podpisy kontľolorů zúčastněnýchna přezkoumání hospodaření:
Ing. Gabriela Střelečková

kontrolor pověřený Íizenímpřezkoumání

-6- KrajsĘ úřad

Krá!ovéhradeckého kľaie
oooor ekonomlckÝ

oddělení kontroly obcí a änalýz

Nikola ottová
kontrolor

Tato zpráva o vÝsledku přezkoumání:

-

-

je návrhem zprźxy o výsledku přezkoumání hospodařeni, a je moŽno ke zjištěnív ní
uvedené podat písemnéstanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předáni zprávy

kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Konečným zněním zprávy se stává,
tento návrh okamŽikem marného uplynutí lhůty stanovené v $ 6 odst. 1 písm. d) zákona
č,.42012004 Sb., k podĺĺnípísemnéhostanoviska kontľolorovi pověřenému řízęním
přezkoumání. Kontľoloľ pověřený Íízenim přezkoumání můŽe v odůvodněném případě
stanovit lhůtu delší,
S obsahem zptávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Podbřezí o počtu 12 stran
byl seznámen a její stejnopis pŕevzala Ester Horáková.

V kontrolovaném období územnícelek dle prohlášení statutáľního zástupce
neprovozoval Žádnou hospodářskou činnost' nemá zÍízeny peněŽní fondy, nevložil
peněžité či nepeněŽité vklady do právnických osob, nehospodařil s majetkem
žáđné
státu, neruěi| za ztxazky jiných osob, neuzavřel nájemní, pachtovni, zástavni smlouvu,
smlouvu o sdruŽení peněŽních prostředků a majetkoqých hodnot, smlouvu o úvěru ani
nehospodďil s jinými cizími zdroji, nepořídil ani nepľodal žádný finanění majetek.

Poučení:

Územní celek je ve smyslu ustanovení $ 13 odst. 1 písm. b) zźtkona č,. 42O|2OO4 Sb.,
povinen přijmout opatření k nápľavě chyb a nedostatků uvedených v této zprävé
o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci
přezkoumávajícímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů po pľojednání této zpráxy
spolu se závěrečným účtemv orgánech územníhocelku.
Uzemní celek je dále ve smyslu ustanovení $ 13 odst. 2 zćtkona č,. 42012004 Sb.,
povinen v infoľmacích podle ustanovení $ 13 odst. 1 písm. b) téhožzákona uvést
lhůtu, ve kteľépodá příslušnémupřezkoumávajícímu oľgánu písemnou zprńvu
o plnění přijafých opatření a v této lhůtě příslušnémupřezkoumávajícímu oľgánu
uvedenou zprávu zaslat.
Nesplněním těchto povĺnností se územnícelek dopustí přestupku podle ustanovení
$ 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č'. 42012004 sb. a za to se uložír'izemnímu celku
podle ustanovení $ 14 odst. 2 zákona č. 42012004 Sb. pokuta do vyše 50.000'00 Kč.

Převzal dnez 2t.1.2020

OBEC
PoDBŘEzi

51B 03 Poďbřezĺ
lt

fropA

Ester Horáková

.. . . . . . . . . . . .

starostka

podpis

/

Rozdělovník
Steinopis

Počet wtisků

Předáno

Převzal

1

I

Podbřezí

Ester Horfüová

2

I

Královéhĺadeckýkĺaj

Ing. Gabriela Střelečková

KONTAKTY:
Ing. Gabriela Střelečková

727 956 086

gstľe leckova@kľ-kĺalovehľadecky.

Nikola ottová

725 tot 265

nottova@kr_kralovehĺadecĘ. cz

Pivovarské nám. 1245
500 03 Hľadec Králové
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Příloha č.1
Vzoľec výpočtu ověření poměru dluhu obce Podbřezí k pľůměľujeho příjmůza
poslední 4 ľoky
Název účtu
Krátkodobé úvěry
Eskontované kátkodobé dluhopisy (směnky)
Krátkodobé záv azky z vy daný ch d l uhop isů
Jiné kľátkodobé půiěky
Směnky k úhradě
Přiiaté návľatné finančnívýpomoci krátkodobé
Kľátkodobé záv azky z ručení
Dlouhodobé úvěry
Přiiaté návratné finančnívýpomoci dlouhodobé
Dlouhodobé záv azky z vydaný ch d luhopisů

SU
Ż8|

0,00 Kč

Ż8Ż

0,00 Kč

Ż83

0,00 Kč

Ż89

0,00 Kč

3ŻŻ

0,00 Kč

3Ż6

0,00 Kč

36Ż

0,00 Kč

451

1'

644 2o7 ,91- Kč

45Ż
453
456
457

Dlouhodobé závazky z ruěęní
Dlouhodobé směnky k úhľadě

Dluh Celkem

0,00 Kč

0,0c
0,00 Kč
0,00 Kč

I6442o7,97Kć

Příjem v roce 20].9
Příjem v roce 20]-8

19 151 419,05 Kč

L1'952 073,00
L3763 495,00
7 939 846,00
52 806 833,05

Příjem v roce 2oL7
Příjem v roce 20].6
Příjmy celkem

Průměr příjmů za čtyři roky

13

Podíl dluhu k příimům za 4 rokv

Kč
Kč
Kč
Kč

20l 708,26 Kč
12,45yo

60% z průměru příjmůza 4 roky

7

Překročenív částce
Překročenív procentech

92l024'96Kč,
0

Kč
o%

Pivovarské nám. l245

500 03 Hľadec Králové

t2

