
PARDUB|CKÝ KRAJ
Krajský úřad
_]

zpráva o rnýsledku přezkoumání hospodaření
městyse Dolní Čermná, lČ: OO27Órc4

za rok 2013

přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 3.I0.20I3 - 4.I0.2al3
- 2.6.2014

na základě zákona Č-_420l2004Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí.

Přezkoumání proběhlo na Úřadě městyse Dolní Čermná 101,561 53 Dolní Čermná

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený íizenimpřezkoumání : zdeřlkaškarková
- kontroloři:

] "".ZdeřlkaFassnerová

Zástupci městyse:
- Petr Helekal - starosta měs§se
- Ing. Lenka Kubíčková - účetní městyse
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|fu!ryetem přezkoumání hospodaření byto v souladu s § 2 zákonač. 420/2004 Sb.: --- --'" - l

- Plněru PříjmŮ a l]dajŮ rozPočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtovýchprostředků,
- finanční operace, tykajícíse tvorby a použití peněžních fondů,- náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,- peněžní operace, týkající se sdruženýchprostředků acizíchzdroji,- hosPodařeni a nakládání sprostředky poskltnutými zNarodního fondu a sda]šímiprostředky

zezaltraničíposkytrrutýminazákJaděmezinarodníchsmluv,
- vYÍČtováni a vYPořádaíli finarrČních vňahů ke státrumu rozpočtu, k rozpočtum krajů,k rozpočtum obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám,- nakJádáru a hosPodaření s majetkem ve vlastnictví uzemního celku a s majetkem státu,s nímž hospodaří územntcelek,
- zadávfult a uskutečňování veřejnýchzakének,- stav pohledávek azávazk&a nakládrání s nimi,- ručení za závaz}q fyzickýcha právnických osob,- zastavovártt movitych a nemoviých věcí ve prospěch třetích osob,- ňizováni věcných břemen k majetku uzemního ..rr.o- účetnictví vedené územním celkem.

předmět přezkoumání hospodaření byt ověřen z hlediska:- dodrŽovrání Povinností stanovených_ zvláštními právními předpisy, zejménapředpisyo finanČním hosPodaření Územních cellců, o hospodaření s jejich majetkem, oúčetrricM a o odměňování,
- souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem )- dodrŽení ÚČelu PoskYtnuté dotace nebo náwatrré finanční výpomoci a podmínek jejichpoužití,
- věcné a forrná]rí sprármosti doktadů o přezkoumávaných operacích.

V souladu S § 6 odst, 3 Pjsm. b) zákona č. 420/2004 Sb. bylo přezkoumání hospodařeníuskutečněno výběrovým způsobem dle předmětu a obsahu přezkoumání.

Komenského nánněstí'l25,53211 Padubice, Tel.: +42g46*^ur,535, Móit +420 72{j52rÍ38



A. Přezkoumané písemnosti
Při Přezkoumání hospodaření městyse Dolní Čermná byly přezkoumany následující

písemnosti:

Druh písemnosti Popis písemnosti
Návrh rozpočfu na rok 2013
Pravidla rozpočtového
provizoria

na rok 2013, schvá]ená v ZM II.I2.I2

Rozpočtová opatření c. I - l/2uIJ schválená RM nebo ZM podle předaných
kompetencí

Rozpočtový výhled narok 2UI3 - 16
Schválený rozpočet na roK ZUl3, schválený v ZM dne25.2.13
Stanovení závazných
ukazatelů ňízeným
orgatizacím

ane /)./.. ZUIJ nemvestiění příspěvek na rok 2013
Po Mateřská škola Dolní Čermná, Záldadni škola Vincence
Junka Dolní Čermná, Št<otrri3iaeha Dolreí Čermná

Závěrečný učet na rok 2012, schválený ZM 22.4.13
Bankovní vYpis k 30.6.2013 a k 30.9. 2013 -

zaúětováni

CNB(231.04m
úvěrový účet ČS $51.470) včetně

běžíný účet ČS (231.040,34I.04I)
včetně zaíčtováru

Evidence poplatku mrstru poplatky za psy a za komunálrd odpady
Fakfura

ryrr.y došIe k výptsúm ztsu za měsíc červen, záři aprosinec
2013 včetně zaúótováni
fakrury odeslané č. 1300160-130024I ze dne 19.7.2013 -
25.9.2013

Hlavní kniha Za oD(lobi 1,2r2u3
Inventumí soupis majetku a
závazktt

tnv entaíIzace ma3 etku a záv azktt k 3 I . 1 2.20 l 3

odměňování členů
zastupitelstva

uvolněných a neuvolněných členů ZM za tokza3 dte
mzdoqích listů

pokladní doklad gitjmové a rnýdaj ové pokladní dolrá@
2013 včetnězaúětověni

Pokladní kniha (deník) za měsíc červen 2013 a srpen 2013
Příloha rozvahy sestavená k31.12.2013
Rozvaha sestavena k 30.6.2013 a k 3 1 .12,2013
učetní doklad vnitřní účetní doklad ě. 306-310,, č@

pohledávky z podr ozv ahy, dohadné položky, zaŤ azettt maj etku,
zaúčtování platu)

Učtový rozvrh na rok ZUt3
Yýkaz pro hodnocení plnění
rozpočtu

FIN 2/12 sestavený k 30.6.13, 31.8.13 a k 31_1213

Yýkazzisku aňráW sestavenýt 30.6.2013 a k 3I.12.2013
Rozvaha ňízených
příspěvkový ch or gatizací

výkazy MS, ZS a šJ sestavené k 30.m
Yýkaz zisku a ztráty
zřízenýchpříspěvkoqých
orgalrjzací

Ýkazry Mš, Zš a šJ sestavene t rffi
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zřízovací listina
organizačních složek a
příspěvkoqý ch ot garizací,
odpisoqý plán

ZL Mateřské školy Dolní Cerrnná, okres Ustí nad Orlicí
ZL ZákJadní školy Vincence Junka DoLeí Čermná, okres Ústí
nad Orlicí
Zt Škotnt jidelny Dolní Čermná + Statut příspěvkové
or gatizace Školni i idelna Dolní Čermná

Dohody o provedení práce ze dne I.9.13, 1.6.73, 17.6.13 a 1.5.13
Smlouvy a další materiály k
přij atým účelovým dotacím

neinvestiční účelová dotace na volbu Prezidenta ČR ve výši
48.400,- Kč, vyčerpano bylo 32.44l,-Kě,
neinvestiční účelová dotace na volby do PS PČR ve qfši
48.200,- Kč, vyčerpáno bylo 27.95I,-Kě,
neinvestiční účelová dotace z prostředku Pardubického kraje na
výdaje SDH ve výši 99.000,- Kč a 14.437,- Kč, vyčerpány byly
v plné rliši

Smlouvynáiemní na pronájem pozemku ze dne27.6.13 a7.9.73
Smlouvy o převodu majetku
(koupě, prodej, směna,
převod)

kupní smlouvy na prodej pozemků ze dne 11.7.13, 16.9.13 a
29.7.73,
smlouva o beáplatném převodu nemovitosti ze dne28.6.13
směnná smlouva ze dne 30.10.13 na směnu pozemků

Smlouly o přijetí úvěru ZM schvaluje usnesením č. 16.7.2 z25.2.2013 nabídku ČS na
zlepšení urokoqich podmínek stávajících úvěrových smluv;
v ZM dne 17.6.2013 schválen střednědobý investiční úvěr od
ČS na nrákup komunální techniky, na 3 roky, do 400 tis. Kč;
v ZM dne 16.9.2013 schválen dlouhodobý investiční úvěr od
ČS na qiměnu topného systému a ohřevu tepló vody v čp.226
Kč 750 tis.+50 tis. rezerva na vícepráce, 200. tis. na nákup
služebního osobního vozidla, na 6 let, celkem do 1 mil Kč

Smlouvy o věcných
břemenech

ze dne 13.2.13, 12.4.13 a21.8.I3

Smlouvy zástavni Smlouva o ňízeni zástarmího právak nemovitosti ze dne
27.71.13, schválená v ZM 14.10.2013

Zveřejněné záměry o
nakládání s maietkem

ke kupním, nájemním sm]ouviám a ke směnné sm]ouvě

Vniřní předpis a směmice směmice pro poskytování a účtování cestormích niáhrad ze dne
t9.2.13

Výsledky kontrol ňízený ch
otgatůzací

protokoly veřejnbsprávních kontrol za období leden - zaíi2013
uPO
Mateřská škola Dolní Čermnrá, okres Ústí nad Orlicí, ZákJadni
škola Vincence Junka Dolrd Čermná, okres Ústí nad Orlicí,
št otni3iaeha Dolní čermná
výsledky kontrol: bez nedostatku

Zápísy z jednani rady včetně
usnesení

ze dne 27 .7 .2013, 4.2.2073, l 1 .2.2013, 18.2.2013, 4.3 .2013,
8.4.2013, 22.4.2013, 7 .5 .2013, 1 4.5 .2013, 3 .6.20 13, 5. 8.20 1 3,
30. 1 0.20 1 3, 18.12.2073

Zapísy z jednání
zastupitelstva včetrrě
usnesení

ze dne 7 l .12.12, 25 .2.I3, 22.4.73, 17 .6.1 3, l 6.9 .I3, 1 4. 1 0. 1 3,
14.12.I3

Peněžní fondy obce (FRB,
sociální, apod.) - pravidla
tvorby apoužití

vniřní předpis o vpžívání sociálrd fondu schválen
zasfupitelstvem městyse 3.5.2007
příloha k vnitřnímu předpisu o vyťívání sociálního fondu na
rok 201 3 (zdroie,čemání)
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Finanční výbor zépisy z jednárll finančního aýboru ze dne27.1.13,IL2.13,
18.3.13, 10.6.13, 18.1 i.13 a 9.72.13

Kontrolní výbor zápisy z jednanikontrolního ýboru ze dne I9.4.I3,9.9.13,
9.12.13

obecně závazné wh]áškv k místním poplatkum
schvalování účetních
závérek

- zastupitelstvo městyse dne 22.4.2013 schválilo účetní
závěrku měs§se Dolní Čermná sestavenou k rozvahovému dni
31.I2.2012
-radaměstyse dne3.6.2013 schválilo účetní závěrky PO
Zá}Jadnt škola Vincence Junka, Dolní Čermná, okres Ú$í nad
orlicí, Mateřská škola Dolní Čermná, okres Ústí nad orlicí a
Štotni3iaelna Do]ní Čermná, sestavené k rozvahovému dni
31.12.2012

Výsledek hospodaření
ňízenýchpříspěvkoqf ch
orgatizací

schvá]en 22.4.2013 PO Mateřská škola Dolní Cermná, okres
Ústí nad Orticí (převod do rezervního fondu)

PO Záldadru škola Vincence Junka Dolní
Cermn4 okres Ustí nad Orlicí (převod_do,rez9*"í}r9 fondu)

PO Skolní jídelna Dolní Cermná (převod
do rezenmího fondu)

B. Zjištění ze závérečného přezkoumání
Při pŤezkoumání hospodaření městyse Dolní Čermná

nebyly ziištěny chvbv a nedostatky.

C. Závěr

I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky

byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky:
Předmět: Zékon č. 42012004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu
včetně peněžních operací, t}kajících se rozpočtoqich prostředku

Právní předpis: Zékoně. 5631199l Sb., o účetnictví, ve zněni pozdějších předpisů
§ 4 odst. 8 - Uzemní celek nedodržoval stanovené posfupy při vedení účetnictví.
(napravenp),
vedení účetnictví
Přijatá účelová dotace ze státního rozpočtu na volby do zastupitelstev kraje ve \.ýši 46 000,-
Kč byla v plné qýši ponechána na účtu 374 - Krátkodobé přijaté zá|ohy na transfery.
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VYČe,rPaná Část dotace ve v'ýši 26 877,- Kč nebyla ke dni 3t.I2.z}I2převedena do výnosů na
účet 672 - Výnosy vybrarrých místních vládních institucí z transferů.
- PostuPY ÚČtování (sBlněno dne: 4.10.2013) - Vyčerpaná část dotace na volby do
zastupitelstev krajŮ ve qýši 26 877,- Kč byla k 30.6.2013 zaíětována do výnosů naúčď 672 -
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů,

Právní Předpis: Zékon č.25al2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územntch rozpočtů, ve
znértt po zděj š ích předpi sů

§ 15 odst. 1, PČ 4 vč.44912009 Sb. - Schválený rozpočet byl pořízen do v,íkazu FIN 2-12 M v
odlišné podobě. (napraveno)
Upravený rozpočet
Přijatá Úěelová dotace z prostředku Pardubického kraje na qýdaje SDH ve výši 28 696,- Kě,
schválená v ZM25.2.2013, nebyla zapracována ke dni 31.12.2012 do qikazu pro hodnocení
plnění rozpočtu (FIN 2-12 M(.
- uPravený rozpoČet (sB_lněno dne: 4.10.2013) - přijaté účelové dotace v roce 2013 jsou
zapracovány do qikazu pro hodnocení plnění rozpočtu (}-IN 2-12 M) pruběžně

Nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky.

b) při dílčím přezkoumání

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

il. Při přezkoumání hospodaření městyse Dolní čermná zarok20!3

ilI. Při přezkoumání hospodaření městyse Dolní Čermná za rok2013

Neuvádí se zjištěná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákonač. 420t2004 Sb.

ry. Při přezkoumání hospodaření městyse Dolní čermná zarok2013
Byly zjištěny dle § l0 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 2,a2 "Á

b) podíl závazkůna rozpočtu územního celku 15185 7o

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 2110 V"
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V Dolní Čermné dne2.6.2014

Podpisy kontrolorů:

í/'/44 -,"S7lrll/-=

Jméno

Bc. Zdeňka Fassnerová

Podpis

......Í?rua*a*tZ.r'/

zdeřka Škarková

kontrolor pověřený řízernm přezkoumání

v kontrolovaném období ír;emtll celek dle
nehospodařil s majetkem stáfu, neručil za závazky jiných
nepořídil ani neprodal akcie, cenné papky nebo obligace.

S obsahem zpráw o výsledku přezkoumání hospodaření
stran byl seznámen a jeho stejnopis číslo 1 obdržel

protrlášení statutárního zástupce
osob, neuzavŤel darovací smlouvu,

měs§se Dobť Čermná o počtu 8

dne2.6.2014

Petr Helekal

MÉsTys DOLNí črnnnruÁ
DoLNl ČrnuruÁ zo

" 561 53
ico 00278734 aČ czoozlanq

-3-

starosta městyse

Rozdělovník:

Steinopis počet vÝtisků Předáno Píevza|

1 1 Dolní cenrrná petr Helekal

2 1 Pardubický kraj zdeřkaškarková

Korrenského nárn&í 125, 532 1 1 Padubbe, Td.: +420 466026530, 535, lvlóit +4fr 721€i5?tr8



Poznámky:

V této zprávě jsou zapracovány výsledlqy uvedené v zápisu o qýsledku dílčiho
přezkoumání hospodaření i výstedtry konečného dílčího přezkoumání hospodaření
územního celku.

Zápis nevyluČuje další kontrolní zjištění jiných kontrolních orgánů.

Yšechny zapůjčené dokumenty byly územnímu celku vráceny.

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je zároveň návrhem zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření a konečným zněním zprávy se stává v případě, že
rÍzemní celek nevyrŽije možnosti podat písemné stanovisko dle § 6 odst. 3 písm. I zákona
Č.42012004 Sb. Stanovisko se doručuje kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání.

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420t2004 Sb.,
povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o
výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci pffslušnému
přezkoumávajícímu orgánu (Pardubický kaj), a to nejpozději do 15 dnů po projednání
této zprávy.

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420t2004 Sb.,
povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu,
ve které podá pffsluŠnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění
přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou
zprávu zaslat.

Za nesplnění těchto povinností lze uložit územnímu celku dle ustanovení § 14
písm. 0, 8), h) zákona č. 42012004 Sb., pořádkové pokuty až do výše 50 000 Kč
v jednom případě.
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