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SpZn:  
J:  

 
 

 Zpráva o výsledku p ezkoumání hospoda ení 
Obec Krchleby, I : 00579190 

za rok 2012 
  

ezkoumání se uskute nilo ve dnech:  
- 21.8.2012 
- 21.2.2013 

na základ  písemné žádosti obce v souladu s ustanovením § 42 odst. 1, zákona . 128/2000 
Sb., ve zn ní pozd jších p edpis . P edm t p ezkoumání je ur en zákonem . 420/2004 Sb.,o 

ezkoumávání hospoda ení územních samosprávných celk  a dobrovolných svazk  obcí. 

Místo provedení p ezkoumání: Obec Krchleby 
Krchleby 32  

517 41  Kostelec nad Orlicí 
Zástupci za Obec:  

- Ing. Josef Myšák - Starosta 
- Ji ina Myšáková - Ú etní 

 
ezkoumání zahrnovalo ov ení provedené výb rovým zp sobem s p ihlédnutím k 

významnosti: 
- dodržování povinností uložených zákonem . 250/2000 Sb., o rozpo tových 

pravidlech a dalšími právními p edpisy upravujícími finan ní hospoda ení ÚSC, 
- souladu hospoda ení s finan ními prost edky ve srovnání s rozpo tem, 
- dodržení ú elu poskytnuté dotace nebo návratné finan ní výpomoci a podmínek 

jejich použití, 
- cné a formální správnosti doklad  o p ezkoumávaných operacích. 
 

ezkoumání vykonali: 
- kontrolor pov ený ízením p ezkoumání: 

Sv tlana Hriv áková 
- kontrolo i: 

ra Gilková 
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A. P ezkoumané písemnosti 
i p ezkoumání hospoda ení - Obec Krchleby - byly p ezkoumány následující písemnosti: 

 

Druh písemnosti Popis písemnosti 
Návrh rozpo tu Návrh rozpo tu na rok 2012 byl p ed schválením vhodným 

zp sobem po dobu stanovenou zákonem zve ejn n na ú ední  
i elektronické desce od 7.12. do 22.12.2011. 

Rozpo tová opat ení Rozpo tové zm ny byly provád ny  rozpo tovými opat eními 
schválenými v zastupitelstvu obce dne 29.3., 26.7., 23.8., 27.9., 
24.10. a 20.12.2012. 

Rozpo tový výhled Byl p edložen rozpo tový výhled sestavený na období let 2013 
až 2016, v ZO schválen dne 22.12.2011. 

Schválený rozpo et Rozpo et na rok 2012 byl schválen ZO dne 22.12.2011 jako 
ebytkový ve výši p íjm  K  835.780,-- a ve výši výdaj  
 582.300,--. ást p ebytku rozpo tového hospoda ení bude 

použita na splátku úv ru. 
Záv re ný ú et Záv re ný ú et obce za rok 2011 byl sestaven, projednán  

a schválen v zastupitelstvu obce dne 29.3.2012. P ed 
projednáním byl po dobu stanovenou zákonem vhodným 
zp sobem zve ejn n na ú ední i elektronické desce obce od 
14.3. do 29.3.2012. 

Evidence majetku Majetek obce je veden na po íta i a je rozt íd n na základ  
vnitroorganiza ní sm rnice v souladu s platnou ú etní osnovou. 

Evidence pohledávek Vydané faktury jsou evidovány v seznamu.  
Evidence závazk  Došlé faktury jsou evidovány v knize. 
Inventurní soupis majetku a 
závazk  

Inventarizace majetku a závazk  byla provedena k 31.12.2012. 
Dále byly ov eny inventurní soupisy a dodate né inventurní 
soupisy na výkaz Ú  OÚPO 3-02 Rozvaha územních 
samosprávných celk  a vykazované z statky souhlasí na tyto 
soupisy. Inventarizace je doložena inventariza ní zprávou. 
Vzhledem k tomu, že ov ovatelé nem li možnost zú astnit se 
provád ní inventarizace u hmotného majetku obce, nemohou se 
vyjád it k možnosti vzniku inventárních rozdíl  v této oblasti. 

Odm ování len  
zastupitelstva 

Byla provedena kontrola stanovení výše odm n za výkon 
funkce len m zastupitelstva a nebyly zjišt ny nedostatky. 
Výplata odm n za m síc leden až prosinec 2012, dle 

edložených souhrnných výplatních listin, byla provedena dle 
stanovení. 

Pokladní doklad Pokladní doklady za m síc kv ten a listopad 2012 mají 
pat né náležitosti, jsou doloženy paragony a jsou shodné se 
zápisem v pokladní knize. P íjmy v hotovosti probíhají 
pokladní evidencí. V základním ú etnictví je o pokladn  

továno. 
Rozvaha Rozvaha za m síc prosinec 2012 je sestavena. 

Záv rka k 31.12.2012 byla p ezkoušena v plném rozsahu. Byl 
ov en soulad stavu ú  vykazovaných v Rozvaze územních 
samosprávných celk  (Ú  OÚPO 3-02) se stavy majetku, 
pohledávek a závazk , dle výsledku inventarizace a nebyly 
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zjišt ny nedostatky.  
Výsledek hospoda ení b žného ú etního období na ú tu 493 
vykazuje po zdan ní zisk ve výši K  461.785,84. 

etní doklad Byly kontrolovány ú etní doklady za m síc kv ten a listopad 
2012. 
Doklady byly kontrolovány z hlediska náležitostí ú etních 
doklad , asové a v cné souvislosti, zaú tování a zat íd ní 
podle rozpo tové skladby. 

Výkaz pro hodnocení pln ní 
rozpo tu 

Byl p edložen Výkaz o pln ní rozpo tu FIN 2-12  sestavený 
k 30.6. a 31.12.2012. 

Výkaz zisku a ztráty Byl p edložen výkaz zisku a ztráty sestavený k 30.6. 
a 31.12.2012.  

Smlouvy a další materiály k 
ijatým ú elovým dotacím 

íjmy obce byly posíleny o následující ú elové dotace: 
- ze SR na volby do krajských zastupitelstev a senátu ve výši 

 21.000,--, ÚZ 98193. Dotace byla erpána, dokladována 
a proú tována. Obec vrátí nevy erpanou ást ve výši 

 9.739,-- poskytovateli. 
- od SR na výdaje roku 2012 spojené s volbou prezidenta ve 
výši K  1.000,--. Dotace nebyla erpána. Obec vrátí celou 
ástku poskytovateli. 

-  od  KÚ  z  POV  na  akci  "Úroky  z  úv ru  na  výstavbu  
inženýrských sítí pro výstavbu rodinných dom  v obci 
Krchleby" ve výši K  40.000,-- (50% celkových náklad ). 
Dotace byla erpána v plném rozsahu v souladu s jejím 

elovým ur ením, je dokladována a proú tována. Podíl 
vlastních zdroj  stanovený poskytovatelem byl dodržen. 
- od KÚ z POV na akci "Orienta ní osv tlení v Krchlebách" ve 
výši K  153.000,-- (50% celkových náklad ).  
Dotace nebyla erpána ve stanoveném termínu do 30.11.2012, 
faktura týkající se této dotace byla uhrazena až dne 3. 
a 4.1.2013. Záv re ná zpráva byla také p edána opožd , dle 
ústního sd lení starosty obce, po úhrad  uvedené faktury a to 
dne 4.1.2013.  
Tuto situaci musí obec písemn  do ešit s poskytovatelem 
dotace. 
- od KÚ na akci "Územní plán Krchleby" ve výši K  30.000,-- 
(40% celkových náklad ). Tato dotace nebyla p edm tem 
kontroly, nebo  její erpání poskytovatel stanovil až do 
31.12.2013. 

Smlouvy o v cných 
emenech 

Byla p edložena Smlouva o z ízení v cného b emene s EZ 
Distribuce a.s. podepsaná dne 9.3.2012. 

Vnit ní p edpis a sm rnice Obec p edložila Sm rnice upravující ob h ú etních doklad  a 
o inventarizaci. 
Ov ovatelé doporu ují aktualizaci vnitroorganiza ních 
sm rnic.  

Zápisy z jednání 
zastupitelstva v etn  
usnesení 

Byla p edložena usnesení z jednání ZO ze dne 26.1., 23.2., 
29.3., 26.4., 31.5., 26.7., 23.8., 27.9., 24.10., 29.11. a 
20.12.2012. 
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B. Zjišt ní ze záv re ného (jednorázového) p ezkoumání 
 

i p ezkoumání hospoda ení - Obec Krchleby 
 
byly zjišt ny následující mén  závažné chyby a nedostatky: 
 

edm t: Zákon . 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. g) vyú tování a vypo ádání finan ních 
vztah  ke státnímu rozpo tu, k rozpo m kraj , k rozpo m obcí, k jiným rozpo m, ke 
státním fond m a k dalším osobám 

 Právní p edpis: ÚS 701 – 708 (§ 36 odst. 1 zákona o ú etnictví) 
 ÚS 703 - Územní celek nedodržel postupy ú tování transfer .  

o Dotace poskytnutá na územní plán obce dosud nebyla erpána, proplaceny 
nebyly ani související vlastní zdroje, p esto obec ú tovala dohad ú etním 
zápisem 388/403 a to v plné výši dotace.  

 
 
 
 
 
Nebyly zjišt ny závažné chyby a nedostatky. 
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C. Pln ní opat ení 
 

Pln ní opat ení k odstran ní nedostatk  zjišt ných  
 

a) p i p ezkoumání hospoda ení územního celku za p edchozí roky 
 

nebyly zjišt ny chyby a nedostatky. 
  
b) p i díl ím p ezkoumání 
 
nebyly zjišt ny chyby a nedostatky. 
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D. Záv r 
 

I. P i p ezkoumání hospoda ení - Obec Krchleby - za rok 2012  
 
byly zjišt ny mén  závažné chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. b) zákona . 420/2004 
sb.): 
 

edm t: Zákon . 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. g) vyú tování a vypo ádání finan ních 
vztah  ke státnímu rozpo tu, k rozpo m kraj , k rozpo m obcí, k jiným rozpo m, ke 
státním fond m a k dalším osobám 

 Právní p edpis: ÚS 701 – 708 (§ 36 odst. 1 zákona o ú etnictví) 
 ÚS 703 - Územní celek nedodržel postupy ú tování transfer .  
o Dotace poskytnutá na územní plán obce dosud nebyla erpána, proplaceny nebyly 

ani související vlastní zdroje, p esto obec ú tovala dohad ú etním zápisem 
388/403 a to v plné výši dotace.  

 
 
 
 
 
 II. P i p ezkoumání hospoda ení - Obec Krchleby - za rok 2012 
 
se neuvádí žádná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona . 420/2004 Sb. 

  
 

III. P i p ezkoumání hospoda ení - Obec Krchleby -  za rok 2012 
Byly zjišt ny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele: 

a) podíl pohledávek na rozpo tu územního celku 0,13 % 

b) podíl závazk  na rozpo tu územního celku 50,78 % 

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0 % 
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Královéhradecký kraj dne 21.2.2013 13:14:12 
 
Podpisy kontrolor : 
 
 

  
Sv tlana Hriv áková 
kontrolor pov ený ízením p ezkoumání 
 
 
  

ra Gilková 
kontrolor 

 
 
V kontrolovaném období územní celek dle prohlášení statutárního zástupce 

neprovozoval žádnou hospodá skou innost, nemá z ízeny pen žní fondy, nevložil žádné 
pen žité i nepen žité vklady do právnických osob, neobdržel žádné dotace z národního 
fondu, nehospoda il s majetkem státu, neru il za závazky jiných osob, neuzav el kupní, 
sm nnou, darovací, nájemní, zástavní smlouvu, smlouvu o sdružení pen žních prost edk  a 
majetkových hodnot, smlouvu o úv ru ani nehospoda il s jinými cizími zdroji, nerealizoval 
žádnou akci, která by m la povahu ve ejné zakázky ve smyslu zákona . 137/2006 Sb., 
nepo ídil ani neprodal žádný finan ní majetek. 
 

S obsahem návrhu zprávy o výsledku p ezkoumání hospoda ení - Obec Krchleby - o 
po tu 8 stran byl seznámen a jeho stejnopis íslo 1 obdržel  

 
 
 
 
 
  Dne 21.2.2013 
Ing. Josef Myšák 
starosta 

 
 

Rozd lovník : 

Stejnopis Po et výtisk  P edáno evzal 

1 1 Krchleby    Ing. Josef Myšák 

2 1 Královéhradecký kraj Sv tlana Hriv áková 
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Tato zpráva o výsledku p ezkoumání hospoda ení je návrhem zprávy o výsledku p ezkoumání 
hospoda ení, p emž kone ným zn ním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lh ty 
stanovené v § 6 odst. 3 písm. 1) zákona . 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska 
kontrolorovi pov enému ízením p ezkoumání na adresu Krajského ú adu 
Královéhradeckého kraje. 
Tento návrh zprávy o výsledku p ezkoumání hospoda ení obsahuje i výsledky kone ného 
díl ího p ezkoumání. 
 
Poznámka: 

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona . 420/2004 Sb., 
povinen p ijmout opat ení k náprav  chyb a nedostatk  uvedených v této zpráv  o výsledku 

ezkoumání hospoda ení a podat o tom písemnou informaci p íslušném p ezkoumávajícímu 
orgánu (Královéhradecký kraj, Pivovarské nám stí 1245/, 500 03 Hradec Králové), a to 
nejpozd ji do 15 dn  po projednání této zprávy spolu se záv re ným ú tem  v orgánech 
územního celku.  

 
Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona . 420/2004 Sb., 

povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lh tu, ve 
které podá p íslušnému p ezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o pln ní p ijatých 
opat ení  a v této lh  p íslušnému p ezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.  

 
Za nespln ní t chto povinností lze uložit územnímu celku dle ustanovení § 14 písm. f), 

g), h) zákona . 420/2004 Sb.,  po ádkové pokuty  až do výše 50 000 K  v jednom p ípad . 
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