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Zpráva o výsledku přez{oumáníhospodaření
obce Sadová, lC: 00653373

za rok 2018

Přezkoumíní se uskutečnilove dnechl
-

v

r3.9.2018
21.1.201,9

na základě písemnéžádosti obce Sadová v souladu s ustanovením$ 42 odst. I zÁkona
č,.t28l2000 sb., o obcícb've zněnípozdějšíchpfudpisti"a v souladuse zákonem ě.42012004
Sb., o přezkoumáváníhospodafuníúzemníchsamosprávnýchcelků a dobrovolných svazků
obcí,ve mění pozdějšíchpfudpisů.
7-ahájenobylo dne 2.,|,20t8 doručenímoarámení o zahájení přezkoumání hospodaření
v souladus $ 5 odst. 3 zilroreě. 42012004Sb. a s $ 5 odst. 2 písm.b) zákona č,.255l20t2 sb.,
o kontrole,ve zněnípozdějšíchpfudpisů.
Místo provedení přezkoumání:
Zástupci
.

v

obec Sadová
Sadová 25
50315 Nechanice

za obec:
Ing.DrahoslavFalta - Starostaobce do 5.11.2018
MartinaJavfuková-Úeetni
DušanJedlička . starostaobce od 5.l1.2018

Přezlroumóní rykonaly:
- kontrolor pověřený ffzenímpřezkoumání:
Věra Gilková
- kontroloři:
.
Ing. Monika Jančová
LibušeVacková
Pověření k přezkoumáníve smyslu $ 5 ě. n0n004 Sb. a $ 4 a $ 6 zákona č.25512012sb.
vyda| Krajs|ý úfudKrólovéhradeckéhokraje ilne27.620l8 a 27,6.2018.
Přtdmět ořezkoumání:
Předmětem
hospďďení jsou údajeuvedenév $ 2 odst. l a 2 zÁkonač,.42on004-Sb., posouzené
podle hledisek uvedenýchv $ 3 tďroto zákona Přezkoumáníhospodařeníbylo provedeirovýběrovýmzpůsobem
s ohledem na významnost je&rotlivých skutečnostípodle předmětu a obsabu pňez.koumání.Při posuzování
jednot|iých prármíchrrkonůse vycháá n měn|prívnÍchpředpisůplahých ke dni uskutečnění
tohotoúkonu.
Poslední kontro|ní írkon (např. ukončeníkontroly na místě nebo wácení vyaaaný* podkladů' rrkorrčení
prověřelrínfunitek uplaÍněnýchve starroviskukNáwhu qrevy o výsledku přez,koumáníhospod&ní ryod.) byl
učiněndne21.l.2019.
Pivovrrsl.é ním" l2{5
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A, PřezRoumanépÍsemnosti
hospodafuníobce Sadová byly pfuzkoumánynásledujícípísemnosti:
Pří pfuzkoumríní
Bankovnívýpis
obec má ďtzeny následujícíbankovníúčty:
. u Čs,a.s.1080808329/0s00
k3|.12.2018činí| ||2119'90 Kč
zůstatek
. u Čtvgč.ir.94.651051|107|0zustatekk3|.12.20l8 činí112702,67Kč.
běžný účet
Zůstatky předložených bankovních výpisů souhlasí tta tňet 23| (ZÁúg,Janú
k
31.12.2018.
sestavené
v
Rozvaze
rizemniónsamosprávnýchcelkťr)uvďený
I)okumentace k veřejným zakázlrám
2Ol7 na akci 'jStezka pro pěšía cyklisty Sadovď'. V souúslosti
vďejná 7'ak,ázk1" 'óto
2018 kontrolován:
s toutoYZbylv roce
. dodatekč.1 ke smlouvě o dílo - obousnarrněpodepsán dne27.7.2018,předmětemdodatku
je měna ceny díla na zál<|adlěvíceprací. Hďnota měny závaz]ol ze smlouvy činí
-4
|g5 974,5| Kč, bez DPH, s DPH 5 077 129,|6 Kč . viz ntěnové listy a příloha
rcryoéet-ZLl
č.2 Položkový
-<todatku
. zvďejnění
č. 1 na profilu zadavatple. věstniku vz - zvďejněno v zákone'm
stanovenímtermínu.
v souladuse Směmicí
obec dále v průběhuroku 2018 provedlapouze poptávkovéÍizpÍlplně
,,Poťtzf;ni
sekacíhofial(toru,'
č. 19 pro z'anávárríveřejnýchzalrazeyze dne t4.5.20t8 na akci
v celkové\.ýši397 255'.Kó.
Evidence maietlm
v pÍogramuTRIADA
Majetek obceje vedenna počítači
Inventumí soupis maJetku a zívazků
Inventarizacemajetkuá zitvazklbyla provedenak3l.12.2018. Dále byly ověřeny inventurní
celk! a vykazovanézůstatkysorůlasína
soupisy na ýkazRozvaha územnícbsamospnírmých
tyto soupisy. tnventarizar,eje doložena inventmizačnízprávou. Vzhledem k tomu Že
óverovatóE neměli možnostzúčastnitse prováděníinventarizaceu hmotnéhomajetku obcen
rozdílův tétooblasti.
nemohouse vyjrídřitk mofuosti vzniku inventrárních
Kniha doštýchfaktur
software).
Došléfakturyjsou vedeny v PC (účetní
Kniha odeslaných faktur
Vydanéfakturyjsouvedenyv PC (učetrísoftware).
Níwh rozpočtu
Návrh *"poeto na rok 2018 byl pfud schvá'lenímpo dobu stanovenouaíkonemzvefujněnna
Ťzické i elektonické uřednídesce.
odměňování ělenůzastupitelstva
By1a provedenakontrola stanoveníýše odměn za výkon funkce členůmzastupitelswaobce
a-neůy$ 4iištěny nedostx}y. Výplata odměn za měsíc leden až"prosinec 2018, dle
přeďoženýchmzdoých list{ bylaprovedena ďe stanovení
Pivover*kénlm. 1245
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Pokladní dok|ad
Byly konbolovánry pokladní doklady za měsíc červen a listopad 2018. Doklady byly
konfrolovrány z hlediska náleátostí pokladních dokladrl časovéa věcné souvislosti,
zaúčtovrání
a zařídění poďe rozpočtovéskladby. Pokladní doklady majípafiičnéniáležitosti,
je o př$mech
jsou dolofuny paragonya jsou shodnése zípisem v poHadníknize. V účehictrrí
postupyametodarri.
v souladuse stanoven1imiúčemími
avýdajíchúčtovárro
Pok|adníkniha (denÍk)
PoHadní kniha je vedena v PC. Kontrolováno bylo obdobíčeryena listopad 2018 a nebyly
zjištěnynedostatky.
Pffloha ronahy
Byl pfuďožsnýkazPříloha sestavenýťro.o. na3|.l2.20l8 a nebyly 4iištěnynedostatky.

\r/

Rozpoěrtováopatření
roqpočfuobec průběžněsleduje a konÚoluje, případnénutnézměny jsou řešeny
Čerprání
rozpďtovými opafieními řádně schvďovanými zastupitelswem obce nebo starostou obce
v nímci jeho delegovanépravomoci zastupitelstvemobce dne 2|.3.20|6. V roc,e2018 byla
provedenaro4poětováopaťeníI až9, t5rtojsou řádně chronologicky evidovány a číslovány.
Ro4počtováopafieníobce byly řádně a v ternrínuzveřejněny na intemetovýchstránkáchobce
a bylo oznámenona úřednídesce,kde jsou zvefujněnyv elekřonické podoH.
Rozvaha
Rozvaha byla kontrolovárrak 30.6.2018,nedostatkyqiištěnynebyly, skutďnosti zacbycené
jsou v souladus jejich obsaho\ďmrrrěením.
v zustatcíchjednottivýchúčtů
Dále byla kontrolov&ra Rozvďra k 3|.|2.2018, před konečnýmuzavfuním, sl<trtečnosti
jsou v souladus jejich obsahovýmrnčením.
jednottiých účtů
zashycenévzůstatcích
operace zde
401 a 403 nebyly zjištěny nedostatky,účetní
Kontolou roěních obratůúčtů
postupy.
jejich
jsou
účetními
proúčtované v souladus
obsahovýmurčeníma stanoven1ými

v

Schválený rozpočet
Rozpočď obce na rok 2018 byl schválen v zastupitelstvrrobce dne 18.12.2017jako
vyrovnaný ve ýši pfijmůa rďdajů v částce4.900.000'.Kě. Závamým ukazatelemrozpočtu
jsou stanovenyparagra$. Ro7početbyl poffzerrdo výkazu FIN 2.12 v souladuse schvrílením.
Schvrílenýrozpočetobce byl řádně a v termínuzveřejněn na internetowýchstnínkáchobce
podobě.
a bylo oanámenona rifudnídesce,kde je zvefujněnv elekÍronické
Smlouvy a dalšímeteriály k pos|cytnutýmúčelovýmdotrcím
obec poskytla smluvně podchycenédotace:
- dotaceve výši 20 000,. Kč , pffjemce TJ Sokol Dohďice. Dotace byla pos|ryhutav nímci
rozpďtu.
schvríleného
- dotaci na provoz a zatrlzpďeni pž6mí ocbrany ve výši 30 000,. Kč. Dotace byla
posk5rtrruta
v rámci schválenéhoro7poěfu.
Smlouvy a da|šímateriály k přijatým účelovýmdotecím
dotaci:
Příjmy obce byly v roce 2018 posílenyo následujícíúčelovou
20.000,.
Kč jako"odměna za rrmístění
- na zákJaděDarovací smlouvy frnančnídar ve výši
postupy.
v souladus účetnÍmi
v soutěá "Čistáobec''. o pffjmu bylo účtováno
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dotaci na níklady spojenés konánímvoleb prezidenta
UZ98008 . obec obdtžplaneinvestiční
ČR ve wši22981,. Kč, celkem obec vyěerpďa doaci ve ýši 15 028,. Kč, vratka dotacečiní
7 953,.Kč,pfijmy i výdajejsou označenyúčelovýmznakemo
UZ 98 187 - obec obdrželaneinvestičnídotaci na náHady spojenés konárrímvoleb do
zasfupitelstevobcí ve výši 30 000,. Kč, celkem obec vyčerpaladotaci ve výši 15 614,- Kč'
zrrakem.
dotacečiní14 386,- Kč,příjmy i výdajejsou označenyúčelovým
"'ďú
vZ 4216. obec oMržela z MMR investičnídotaci (č.Roziodnutí ll7D03o000266) na
rcatízaciprojektu"Stezka pro pěšía cyklisty Sadová'. ve ýši 4 553 499:!3 Kč. Dotace bude
poďcytnuta éx post. Realiace akce byla stanovena.do 31.|2.2018. Financoviáníakce do
30.6.20|9. Z,áx;rečnévyričtováníobec pfudložído 3I.12.2019. obec obdrželana z.tůšlradě
pfudloženýchfaktuÍ aótaci ve výši 4 sss 431,81 Kč. obec odeslďa dne 11.9.2018
na účet403. Příjmy i vydaje
post<ytováte[ávěrečnévyriětovaní.Dotace byla proúčtovrána
byly označenyUZ.
Smlouvy náiemní
obec prónaji-e po"e*ty a nebytovéprostory,dle sdělenízístupcůobce nebyla k 31.12.2018
uzavfunažÁdÍ6nová smlouva.
Smlorrvy o převodu maietku (koupě, prodei, směna, převod)
obec jaŘo převodce uzavfula dne 16.1.2018Smlouvu o bezuplafirémpfuvodu.s obcí Mžany.
Předmětem smlouvy je p.č. 252l|3 o výměře 3 t02 m2 i k.ú. Sadová. Úeeuri hodnota
po""'k.' jó to. 34o,. Kč. zámc" byl zvefujněn od 6..1|. do 23.tt.20|7.
pfuvráděného
Žu.*opit.l.wo obce schíálilo tento pfuvod dne 18.12.2017.Právní účinkyápisu do KN
vznikly dne22.1.2018.
qfuv9d9 s obcí Mžany.
obec jako převodce uzavfula dne 1l.9.2ol8 Smlouvu o bezúplafuém
Předmětem smlouvy je p.č. 550/3 o výměfu 27 Ín2 v k.ú. Sadová Úeetni hodnota
převáděnéhopo""'t.o ie slo,. Kč. Záměr byl zvefujněn od 17.720|8 do 3.8.2018.
Žastupitelswo.ou".."n.'átilo tento pfuvod drre3.9.2018.PrávníúčinkyzÁpisudo KN vzniHy
dne 19.9.2018.
Smlouvy o pfiietí úvěru
obec uzavfula dne 14.3.2018 Smlouvu o úvěru č. 03|7746409 s ČS, a.s. ve ýši
uStez.kapro pěšía cyklisty sadovď'. Splatnostúvěruje
4 554 000,. na financováníprojektu
stanovenada 3|.I2.2019.Tóntó úvěrje sjedn'ánbez zajištění.Zastupitelstvo obce schválilo
a po přijetí dotace od
přijetí tohoto úvěru t2.3.2o18.Tento úvěrbyt v pnibětu roku čerprín
451 k3t.|2.2018 činí0,. Kč.
I\,n,{Rdne 8.10.2018splacen.Zůstatekúčfu
Smlouvy o věcných břcmenech
K3t.|ď.2o18 nedošloďe položlry2119 k pfijmůmze smlouvyo uzavřenívěcnéhobřemene.
Střednědobý výhled rozpočtu
obec má zpiaňvaný srcancoobý vyhled rozpočtrrobce na oMobí let 2018 až2a22, v Zo
schváen dne 18.122017. Náwh sfiednědobéhoýhledu rozpočfubyl před schválenímpo
dobu stanovenou zákonem zvefujněn na ffzické i elektronickéúfu&í desce. Schválený
sfiednědobývýhled roqpočfubyl rádne a v termínuzveřejněnna internetoých stnínlcíchobce
podobě.
a bylo o"ná-e''o na uřednídesce,kde je zvďejněn v elekÍronické
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Útetni doklad
Byly kontnolovrányúčehí doklady za měsíc červen a listopad 2018. Doklady byly
tónbotov.eny z nediska nríleátostíučetníchdokladri"časovéa věcnésouvislosti, zaiétovfuni
skladby a nebyly zjištěnynďostatky.
a zaříděnírozpočtové
výkrz pro hodnoceď plnění rozpočtu
gyl pfuaoženýkaz řio z - li sestavenýke dni 30.6. a 31.12.2018a nebyly zjištěny
nedostatky.
výkazdsku aztríty
Byl přeďozelvykazasku a ztlrátysestavenýk 30.6. a3|.12.20|8.Kontrolou vazby naý|<az
pío.hodnocení plnění ro4očtu bylg zjištěno, že..zůstatlqyvybraných nákladových
odpovídajisrrmámpfislušnýchpoložekRS z výkazu Fin.2-|2, rozpočtová
a vfuosoých účt'ň
skladbabyla tedy řádÍtědodržována
zápisy z jednání zastupitelstva věetně usngení
nrrhých pro naplněníjďnotlivých
kontoloianých agenda 4iištěníslrutečností
K dokladovrání
pfudnrětůa hledisek prez.koumánibyly při kon!9!9 P9ptrrme "y}{iry zápisy Zo z.e dle
al7.|2.2018.
l8.6.2018,3.9.20t8,5.11.2018
\t.tz.zotl,|2.3.2otď,14.5.20l8,
Závěrďný účet
záv&ečný účďobce zarck20|7 by| sestavenv zákonem požadované,m'Ť'.ůuprojednán
a schválen v zastupitelstvuobce dne 14.5.2018s výrokem ''bez qýbrad*.Před projednánÍm
uřednídesce. Po jeho
byl po dobu stanoln"oo.'zíkone,mzvďejněn na ýac|cé i etekÍronické
.ón'a"oi byl řárlně a v terrrrínuzvďejněn na inteÍnetovýchstrárrkráchobce a bylo oznámeno
na úřednídesceokde je zvefujněnv elekuonicképodobě.
ávěrku obce za rok
projedrratotakéúčetní
Zastupitelstvoobce současněna tomto zasedáÍtí
závětky.
účetní
20|7 ao schváleníbyl vyhotovenProtokol o schválerrí

Pivovrrslént[m.1245
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B, álištěníze závěreěnéhopřezkoumání
hospodařeníobce Sadová
Při přezkorrmríní

"
;
.

nebvlv ziištěnv chvbv a nedostatlrv.

\l

v
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C, PIněníopatřenÍ
P|něníopatřtní k o&tranění nedostat|růzjištěných
a) při přrczkoumíď hospodařtní územn|hoce|ku za pffichozí rcky
nobvly.ziišÚěnvchvbv a nedostetkv.

pře,koumání
b) pfi dÍtčím
nebvlvziištěnvchvbv a nedostrtkv.

v

\./
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D, Závěr
I. Při přezkoumrflníhospodaření obce Sadová za rok 2018

sb.).
u. Při přezlroumání hospodaření obce Sadová za rok 2018
se neuvádí ž,ídnárizikl dle $ 10 odst 4 pígm.a) zákona č.420/2004sb.
nI. Při přezkoumání hospodaření - obce Sodová - za rok 2018
ukazatele:
Byly zjištěnyďe $ l0 odst.4 písm.b) nrfuledující
a) podílpohledávekna rozpočfuúzemnihocelku

030 o/o

b) podíl ziyazkína rozpočtuúzemníhocelku

lil "/,

majetkuna celkovémmajetkuúzemníhocelku
c) podíl zastaveného

0Vo

IV. Ověření poměru dluhu obce Sadová k průměnr jeho příjmůza poslední4 rolcy
ověfili jsme poměr ďuhu obce Sadová kprůměrujeho příjmůza posle{{ 4 ro7počtové
roky podle p'e*n'o pfudpisu upravujícíhorozpočtovouodpovědnost.ověfuní poměru
ďuíu t promerujeho prijmů za poslední4 rozpočtovéroky poďe právníhopfudpisu
odpovědnost jsme pro'vedli výběrovým 1působem,tak
upravujícího
'o'poetol,o.'
záGru Z předložiených
a|ycnóm získali pri-e;*oo jistotu k vyďovení nrásledujícího
Že dluh nepřekročíl60 % průměrujeho příjmů za poslední
po.anu6a
"yplý"á"
roky.
4 rozpočtové
výpočď poměru dtrrhu k průměrupříjmůza poslední 4 ro4počtovéroky je uveden
tétoZpÍáw.
v Přílozeč.1,kteraje nedílnousoučasť
lakopodHad pro ověřeď poměru dluhl
ÚSC prohlďuje, Že účetní
w|íazy pfudložené
. k průměrujeň příjmů po'rca"i 4 rozpďtové roky jsou definitivní,úp|néa správné
a nebudoujiŽ měněny. "a
V. ostatnÍ sdělenípro přezkoumávaný územnícelek

Pivoverské úm. l2l5
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Sadová' dne 21.12019
Jménat podpisy kontrolorů zúěastněnýchna přczkoumání hospodaření:
VěraGilková
kontrolor pověfunýřízenímpfuzkoumání

Kraiský úřad
Krá|ovéhrádéckéhokraie

ry
["ullr?i.l.H"',o
P'*ů.,lill.

ď,LI
I

LibušeVacková
kontolor

Pokud zde chybí nělÍerépodpisy kontrolorůuvedených na sEaně 1 této Zpráw, ktefi se
poďleli na výkonu pfuzkoumárrí,tak nebyli v době konríníávěreěnéhopfuzkoumáníjiž členy
kontrolní skupiny a jejich podpis je uveden pouze v Zápise z dílčíhopfuz*oumání
hospodařeď obce Sadová.
Tato znráva o výsledku přezkoumání:
hospodaření,a je možnoke 4iištěnív ní
.
je nríwhem 7pÍávyo ýsledku pfuzkounrríní
uvedenépoaát písemnéstanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání @titw
kontolorovi pověřenémuřízenímpfuzkorrmání.Konečnýmzněním zptávy se stává'
tento návrh okamžikemmarnéhouplynutílhůtystanovenév $ 6 odst. l písm.d) aíkona
é.420t2004 sb., k podárrí písemnéhostanoviska kontnolorovi pověřenému hz.enim
případě
pfuzkoumání.Kontrolor pověřeirý řízenímpřezkoumárrímůžev odůvodněném
stanovitlhůtudelší'
.
s obsahem zprávy o ýsledku pfuzkorrmáníhospodďení obce Sadová o poěfu 11 stran
byl searímenajejí stejnopispfuwzalDušanJedlička

.

V kontrolovaném období i:pgmni celek ďe prohlášení statutárního ástupce
neprovozoval Žídnou hospodářskou činnost,nemiá ňízeny pedžní fondy, nevloál
mÁ"e peněáté či nepeněáté vHady do pnávnických osob, nehospodďil s majetkem
statu"nerrrčilza zÁvazkyjiných osob, neuzavful kupní, směnnou nájemní,pachtovní,
zástavni smlouvq smlouvu o sdruženípeněžníchprostředkůa majetkoých hodnot,
smlouvu o ďtzqivěcného břemeneosmlouvu o úvěruani nehospodďil s jinými ciámi
zdroji, nepofidil ani neprodal žÁdnýfinančnímajetek.

Pirovrrskéním.1245
íl{l |Xltndcc Kr|lové

Pouěení:
l-písm. b) zák9na č.42012004sb.'
uzpmnicelek je ve smyslu ustanovení$ 13 odst.
a neaostattďr uvedených vteto zanívě
povinen pfiimout .p"tr*i}""pP]ďcbyb
podat 1 tom písemnou infomaci
o rrýsledku prezr.oimar,i nospoaareni ;
do 15..dnůpo projednání této zpróYy
to
pfuzkoumávaji"i.o-o,gÁ.r
" ".ipoáěii
celku.
;ň";" ;"čfučnýmrietemv orgánechúzemního
13 odst. 2 zÁkona č. 420/2004 sb.'
Územní celek je dále ve smyslu ustanoveni $
pfum. b) téhožzákona wést
povinen v infomacích podle ustanovení $ d od.l l
orgánu pÍsemnouzpníYu
lhůtu, ve které podá příslušnémupřezťoumávaiícímu
př{slušnémupřezkoumívaiícÍmu orgínu
o plnění priiarycn'opaííeni a v tétoinatc
uvedcnou zpnívu zaslat.
Nesplněnímtěchtopovinnostíse,územnícelekdopustípřcstuplnrpodleustanovení
č,.{20n004 Sb. a za|o se uloiÍi územnímucelku
tll-"iá[o'"
pr,-.
r
odst
14
$
po1nrtado výše50.000'00Kě.
podle ustanovenís 14 od$t 2 zíkona u izonua Sb.

Převzal dne:21.12019

DufunJedličkl

?"': .: ; "'

starosta obce od 5.11'2018

Rozdělovník:
š/

Převzal

Steinopis Poěet w?tisků Předíno
Sadová
I
I
2

I

KONTAKťY:
Věra Gilková
LibušeVacková

Pivoversléním.1245
5||0G}HredccKrÍ|ové

DušanJedlička

Královébradeckýkraj Věra Gilková

60137564t
736 52r 913

r0

vgilkova@kr-kralovehradecky'cz
lvackwa@kr-kralovehradeckY'cz

Příloha č.1
Vzorcc výpoětu ověřenípoměru d|uhu obce Sadová k pruměru jeho pffjmů za poslední
4 rolry
Název účfu
Krátkodobéúvěrv
Eskontovanéknítkodobédluhopisy (směnkv)
Íttítkodobezavazf<:t
z wdanÝch ďuhonisů
Jinéknítkodobepůičkv
Směnkv k úhradě
Přiiaténrívratné
finančnírlÍpomocikrátkodobe
Krátkodobe závazky z ručení
Dlouhodobéúvěrv
Přiiate návratnéfinančnírnýpomocidloubodobe
Dlouhodobe závazk z wdanÝch dluhooisů
Dlouhodobézavazf,stz ručení
Dlouhodobesměnkyk úhradě
Dluh Celkem
Příjemv roce 2018

281

282
283
289

322
326
362

45r
452
453
456
457

0,00 Kč

0,0oKč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0'00 Kč
0,00 Kč
0'00 Kč
9 853 580,00Kč
5 036 786,00Kč
5 098 450,00Kč
42a474o,ffiKč
24L93 556,00Kč

Příjemv roce 2017

Příjemv roce 2016
Příjemv roce 2015
Příjmycelkem

za ctvrrroxv
Podí|dluhu
k

SU

6 048 389

za4

6o%zprůměrupříimů
za 4

3 629033.40Kč

Překročenív
částce
Rřekročení
v procentech

0,0oKč

o%

Pivovarslré n{m. 1245
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