KRAJSKY URAD KRALOVEHRADECKEHO KRAJE
Odbor ekonomický - oddělení kontroly obcí a analýz
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ffiráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Sadová, tČ: 00653373
za rok 2a20

přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

-

08.09.2020
02.a?,2021 - Konečnépřezkoumání se uskutečnilo dálkovým způsobem

na základě písemné žádosti obce Sadová v souladu s ustanovením § 42 odst. I zákona
č, I28l20a0 Sb,, o obcích, ve znění pozdějšíchpředpisů, a v souladu se zákonem č. 420l2a04
Sb., o přezkoumávání hospodaření územníchsamosprávných celku a dobrovolných svazků
obcí, ve zněni pozděj šíchpředpisů,
Zahájeno bylo dne 02.07.2020 doručením Oznámení o zaháleni přezkoumání hospodaření

vsouladus§5odst.3zákonač.42012004Sb.as§5odst.2písm.b)zákonač.25512012Sb,
o kontrole, ve znění pozdějšíchpředpisů.

Místo provedeni přezkoumání: Obec Sadová
Zástupci za Obec:

-

Sadová 25
503 15 Nechanice

Dušan Jedlička - starosta
Martina Javůrková - účetní

Přezkoumání vykonaly:
- kontrolor pověřený íizenim přezkoumání:
Věra Glková

-

kontroloři:
Jana Šubrtová

Pověření k přezkoumáníve smyslu §5č.42012004 Sb. a § 4 a § 6 zákona č.255/2012 Sb.
vyda| Krajský úřad Královóhradeckého kraje dne 1.7.2O20
předmět nřezkoumání:
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje wedené y § 2 odst. I a2 zíú<onač.420/2004 Sb., posouzené
podle hledisek rrvedenýclr y § 3 tohoto zál<ona. Přezkourrrání hospodaření bylo provedeno qýběror,}m zpťrsobem
s olrledem na význanrnost jednotliqich skutečrrostípodle předmětu a obsahu přezkourniirú. Pň posuzováni
jednotlil}clt pn{vrúclr ťrkonů se vycháuize zněru pnívníclr předpisů platrych ke dni uskutečněnítohoto úkonu.

Poslední kontrolní ukon §. projedrrrání Návrlru zprálry o r,}sledku přezkoumání hospodařerú byl učiněn dne
02.02.z02I.
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A, Přezkou mané písem nosti
Při přezkoumání hospodaření obce Sadová byly přezkoumány následující písemnosti:
Schválený rozpočet
Rozpočet na rok 2020 byl schválen v zastupitelstvu obce dne 16.12.2019 jako vyrovnaný
v celkové výši příjmů i výdajů 5 500 000,- Kč. Obec zveřejnila návrh rozpočtu na svých
internetových stránkách a na úřednídesce po dobu stanovenou zákonem. Obec zveřejnila
schválený rozpočet na svých internetových stránkách do 30 dnů ode dne jeho schválení.
Současně oznilml|a na úřednídesce, kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno
nahlédnout do jeho listinné podoby.
Rozpočtová opatření

Starosta obce na základě pravomoci k provádění rozpočtových opatření schválil ke dni dílčího
přezkoumání rozpočtová opatření č. 1 až 7. Obec zveřejnila uvedená rozpočtová opatření na

sr.l,ch internetových stránkách do 30 dnů od jejich schválení. současně oznámila na úřední
desce, kde jsou zveřejněna v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jejich listinné
podoby.

Střednědobý výhled rozpočtu
Zastupitelstvo obce schválilo střednědobý výhled rozpočtu na období let 2020 až 2024 dne
16.12.2019. Obec zveřejnila návrh střednědobého výhledu rozpočtu na svých internetových
stránkách a na úřednídesce po dobu stanovenou zákonem. Obec zveřejnila schválený
střednědobý výhled rozpočtu na svých internetových stránkách do 30 dnů ode dne jeho
schválení, Současně oznámi|a na úřednídesce, kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde
je možno nahlédnout do jeho listinné podoby.
Závérečnýúčet
Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účetza rok 2019 spolu se zprávou o výsledku
přezkoumání hospodaření obce a s vyjádřením souhlasu s celoročnímhospodařenim bez
výhrad dne 18.5.2020. Obec zveřejnila návrh závěrečného účtuna svých internetových
stránkách a na úřednídesce po dobu stanovenou zákonem. Obec zveřejnila schválený
závěrečný účetna svých internetových stránkách do 30 dnů ode dnejeho schválení. Současně
oznámila na úřední desce, kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout
do jeho listinné podoby.
Odměňování členůzastupitelstva
Byla provedena kontrola stanovení výše odměn zavýkon funkce členůzastupitelswa a nebyly
zjištěny nedostatky. Výplata odměn za měsíc leden až srpen 202a, dle předložených
mzdových listů, byla provedena dle stanovení.

Příloha rozvahy
Byla předložena příloha účetnízávěrky sestavená k3I.I2,2020.
Inventurní soupis majetku a záv azků
Byly ověřeny inventumí soupisy účtů388, 472, 407 a 403 na výkaz Rozvaha územnich
samosprávných celků a vykazované zůstatky souhlasí na tyto soupisy.
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Výkaz zisku aztráty
Kontrolován byl výkaz sestavený k 30.6. a 3|.12.?020. Kontrolou vazby na výkaz pro
hodnocení plnění rozpočtu bylo zjištěno, že zůstatky vybraných nákladových a výnosových
účtůodpovídají sumám příslušných položek RS z výkazuFin-2-I2.

Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

Kontrolován byl výkaz sestavený k 30.6. a3I.I2.2020.

pokladní doklad
Kontrolovány byly pokladní doklady včetně jejich náležitostí za obdobi leden 2020
v návaznasti na pokladní knihu vedenou elektronicky, prvotní doklady a správnost jejich
zaúčtováni dle účetníhodeníku.

účetnidoklad
Kontrolovány byly účetnídoklady včetně jejich náležitostí za období leden 2020 v návaznosti
na bankovní výpisy a správnostjejich zaúčtováni dle účetníhodeníku.

V

souvislosti s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou o poskytnuti dotace byly kontrolovány
následující doklady:
- Učetnídoklad č. 1211 ze dne 30 11 2020 - poskytnuti zálohy na transfer - vnitřní doklad
- Účetní doklad č. 1213 ze dne 3.12.2020 - zúčtovánítransferu - vnitřni doklad

Bankovní výpis

Obec má zíizeny dva běžnéúčty,a to u ČS a ČNg.
ZŮstatek zaslaných bankovních výpisů souhlasi na účet23l (záI<ladni běžný rieet ÚSC;
uvedený v Rozvaze sestavené k 3I .12.2020
.

Rozvaha
Předložen výkaz Rozvaha sestavený k 30 6. a3I.12.2020.
Kontrolou ročníchobratů účtů401 a 403 nebyly zjištěny nedostatky, účetníoperace zde
proúČtovanéjsou v souladu s jejich obsahovým určeníma stanovenými účetnímipostupy.
Smlouvy a dalšímateriály k přijafým účelovýmdotacím
V roce 2020 byly příjmy obce posíleny mj. o tyto účelovédotace:
UZ 98 I93 - obec obdržela neinvestičnídotaci na náklady spojené s konáním voleb do
zastupitelstev krajŮ a Senátu PČR ve výši 47 000,- Kč" celkem obec vyčerpala dotaci ve výši
28 369,- Kč, vratka dotace činí18 631,- Kč, přrjmy i výdaje jsou označeny účelovýmznakem.

IJZ 15 011 - obec obdržíz YttŽP neinvestičnídotaci (č. Rozhodnutí l15D31504O309) ex-post na akci "Sadové úpravy okolo hřiště v obci Sadová" v celkové výší377 524,06 Kč.

Realizace projektu byla stanovena do 30.II.2022, závěrečné vyhodnocení do 3I.12.2022.
Obec obdržela k 3I.12.2020 dotaci ve výši 279 686,17 Kč. Dotace je vedena na účtu
472 -D|ouhodobé přijaté zálahy na transfery.
Dotace z roku 2019,.

ORG 0023 - obec obdržela od KÚ KHK na základě smlouvy č. 19POVU1-0023 neinvestiční
dotaci ve výši 277 000,- Kč (max. 50oÁuznatelných výdajů) na akci "19POV11 Občanská

vybavenost, veřejná prostranství a infrastruktura - oprava budovy obecního úřadu". Realizace
akce byla stanovena od 1.1.2a19 do 30.II.202a. Závérečnou zprávu je příjemce povinen
předat poskytovateli do 31.12.2020. Dne 19.12.2019 byl uzavřen Dodatek č. 1 k výše uvedené
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smlouvě, kteqým se mění čl. n charakter dotace - i 11 000,- Kč neinvestičníčást
a 166 000,- Kč - investičníčást. Obec odeslala poskytovateli dne 17 .12.2019 dílčívyúčtování.
Obec předložila závérečnouzprávu vyhotovenou dne 1.12.2020. Celkové výdaje na tuto akci
činily 70l371.66 Kč. Příjmy i výdaje jsou označeny ORG. Dotace bylazúčtována.
Smlouvy o věcných břemenech
Dne 18.5.2020 schválilo zastupitelstvo obce Smlouvu o zŤizeni věcného břemene č. 48984 na
pozemku p.č. 53911v k.ú. Sadová ve prospěctr ČP,PnO a.s. za účelemzřizeni, provozování,
opravy a vdržování produktovodu. Náhrada z věcného břemene byla stanovena ve výši
1 034 Kč, uhrazena dne 24.7.2020. Smlouva o zřizení věcného břemene ze dne 19,5.2020
byla ke kontrole předložena.
Smlouvy nájemní
Obec na základě Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne T7.8.2020 pronajímá
část nádražní budovy čp. 7 umístěné na st.p.č. 58917 v k.ú. Sadová o celkové výměře 41 m2
(místnosti v přízemí) za účelemvyužiíijakosklad ode dne 1.9.2020 na dobu neurčitou. Výše
nájemného byla stanovena na 18 000,- Kč/rok. Záměr pronájmu byl na úřední desce zveřejněn
od 26.6. do 13.'7.2020, pronájem nebytových prostor schválilo zastupitelstvo obce dne
3.8.202a. Oboustranně podepsaná smlouva byla ke kontrole předložena.
Smlouvy ostatní
Obec uzavřela dne |2.6.2007 Smlouvu o spolupráci přl zabezpečení požární ochrany s obcí
Sovětice. Na základě této smlouvy obec uhradí každý rok 15 000,- Kč. Smlouva je uzavřena
na dobu neurčitou, Dne 16,12,2019 zastupitelstvo obce schválilo uzavřeni Dodatku č. 1
k výše uvedené smlouvě, kteqfm se mění výše částka na 25 000,- Kč. Dodatek podepsán dne
17.I2.20I9.
Dále má obec uzavřenu ze dne 15.12.2009 Smlouvu o spolupráci při zabezpečenípožární
ochrany s obcí Mžany. Na základě této smlouvy obec uhradí každý rok 15 000,- Kč. Smlouva
jeuzavíena na dobu neurčitou. Výše uvedené částky byly v roce2020 obcí uhrazeny.
Smlouvy a dalšímateriály k poskytnutým účelovýmdotacím
Obec uzavřela v roce 2020 Smlouvtl o poskytnutí dotace např.:
- s TJ Sokol Dohalice - výše dotace 20 000,- Kč, žádost ze dne 29.112019, schválena
v zastupitelstvu obce 16.12.2019, smlouva uzavřena dne27.1I.2020.
Zádost, smlouva i vyúčtováníbyly ke kontrole předloženy.
Dokumentace k veřejným zakázkám
"Přechod pro chodce na I/35,Sadová"
Zakázkabyla zadána v souladu se směrnicí obce č.19 schválenou dne 14.5.2020 pro zad,áváni

Izák. 13412016Sb.,ozadávániveřejných
zakázek. Nejvhodnější nabídku z šesti oslovených firem podala firma M-SILMCE a.s.
s nabídkovou cenou 1 208 756,51 Kč s DPH (bez DPH 998 972)2 Kč) Smlouva o dílo
předložená ke kontrole bylauzavřena dne 3.7 .202a, cena v ní uvedená souhlasí s nabídkovou
cenou. Na profilu zadavatele byla Smlouva o dílo zveřejněna dne 9.7 .2020.
Dle sdělení zástupců obce se tato akce bude realizovat až v roce 202I. Na tuto akci bude
poskytnuta dotace z MMR. Veřejná zakázka bude předmětem kontroly poskytovatele dotace.
veřejnýchzakázekavsouladus§6§219odst,

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
Jako podpůmý prostředek ke kontrole byly využiry zápisy a usnesení ze zasedáni
zasfupitelstva obce ze dne 16.12.2019 a24.2., 18,5.,22.6., 3.8., 5.10." 14 I2.2a20.
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B, Zjištěníze závěrečnéhopřezkoumání
Při přezkoumání hospodařeni obce Sadová
nebvlv ziištěnv chvby a nedostatkv.
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C. PInění opatření
Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

a) při přezkoumání hospodaření územníhocelku za předchozí roky
nebvlv ziištěny chvbv a nedostatkv.

b) při dílčímpřezkoumání

nebvlv ziištěny chyby a nedostatky.

Pivovar:ské nárn t245
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D. Závěr
I. Při přezkoumání hospodaření obce Sadová za rok 2020

nebvlv ziištěnv chvbv a nedostatkv í§10 odst. 3 nísm. a) zákona č. 42012004
sb.L
III.

se

Při přezkoumání hospodaření obce Sadováza rok 2020

neuvádí žádná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 42012004 Sb.

ilI. Při přezkoumání hospodaření - obce Sadová - za rok2020
Byly zjištěny dle § l0 odst. 4 pism. b) následujiciukazatele.
a) podíl pohledávek na rozpočtu územníhocelku

01201|/o

b) podíl závazkú na rozpočtu územníhocelku

3r7

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územníhocelku

í

1|/o

0oÁ

lV. Ověření poměru dluhu obce Sadová k průměru jeho příjmůza poslední 4 roky
Ověňli jsme poměr dluhu obce Sadová k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové
roky podle právního předpisu upravujiciho rozpočtovou odpovědnost. Ověření poměru
dluhu k pruměru jeho pňjmů za posledni 4 rozpočtovéroky podle právního předpisu
upravujícího rozpočtovou odpovědnost jsme provedli výběrovým způsobem, tak
abychom získali přiměřenou jistotu, k vyslovení následujícího závěru. Z před!,ožených
podkladů vyplývá, že dluh nepřekročil 60 % prúměru jeho příjmůza poslední
4 rozpočtovéroky.

Výpočet poměru dluhu k průměru příjmů za posledni

v Příloze č. 1, která je nedílnou součástítéto Zprávy.

4

rozpoětové roky je uveden

ÚSC prohlašuje, že účetnívýkazy předložené jako podklad pro ověření poměru dluhu
k průměru jeho příjmů za posledni 4 rozpočtovéroky jsou definitivní, úplnéa správné
a nebudou již měněny.
V. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek
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Krajský úřad Královéhradeckého kraje, dne 02.02.202l
I

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:
věra Gilková
kontrolor pověřený řizenim přezkoumání

Jana Šubrtová

Věra
Gilková

Jana
Šubrtová

Digihilně pcdep9l Věra
Gilková
Datum:2o21.0202
1036:29 +o1'00

Digitálně podep§al
Jana Šubrtová
DatU m: 2021 .02-02
] ]:_09:.0.9j]:0.1]0p]

.

....

.

kontrolor

Pokud zde chybí některé podpisy kontrolorú uvedených na straně 1této Zprávy, kteří se
podileli na výkonu přezkoumání, tak nebyli v době konání závěrečného přezkoum ání jlž členy
kontrolní skupiny a jejich podpis je uveden pouze v Zápíse z dílčíhopřezkoumání
hospodaření obce Sadová.

Tato zpráva o vÝsledku přezkoumání:

-

-

je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, a je možno ke zjištěnív ní
uvedené podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předáni zprávy
kontrolorovi pověřenému řizením přezkoumání, Konečným zněním zprávy se stává,
tento návrh okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona
č. 42012004 Sb., k podání písemnéhostanoviska kontrolorovi pověřenému řízením
přezkoumání. Kontrolor pověřený řizením přezkoumání můžev odůvodněném případě
stanovit lhůtu delší,
s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sadová o počtu 10 stran
byl seznámen a její stejnopis převzal Dušan Jedlička

dle prohlášení statutárního zástupce
neprovozoval Žádnou hospodářskou činnost, nemá zíizeny peněžníťondy, nevložil
žádnépeněžitéči nepeněžitévklady do právnick}ch osob, neobdržel žádnédotace
znárodniho fondu, nehospodařil smajetkem státu, neručil za závazky jiných osob,
neuzavřel kupnÍ, směnnou, darovací, pachtovní, zástavni smlouvu, smlouvu o sdružení
peněŽních prostředkŮ a majetkových hodnot, smlouvu o úvěru ani nehospodařil s jinými
cizimi zdroli, neprodal žádný finančnímajetek.
V kontrolovaném období územni celek

Pivovarskl ruírrul2d5
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Poučení:

Územni celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420l20a4 Sb.,
povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávé
o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci
přezkoumávajícímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy
spolu se závéreénýmúčtemv orgárrech územníhocelku.
Územní celek je dárle ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č, 42012004 Sb.,
povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. l, písm. b) téhožzákona uvést
lhůtuo ve které podá příslušnémupřezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu
o plnění přijafých opatření a v tóto lhůtě příslušnémupřezkoumávajícímu orgánu
uvedenou zpr ávu zaslat.
Nesplněním těchto povinností se územnícelek dopustí přestupku podle ustanovení
§ 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 42012004 Sb. a za ta se uložíúzemnímu celku
podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420l20a4 Sb. pokuta do výše 50.000,00 Kč

Převzal dne: 02.02.2021

Dušan Jedlička
podpis

starosta

Rozdělovník:
steinopis

počet vÝtisků

Předáno

Převzal

1

1

Sadová

Dušan Jedlička

2

1

Královéhradecký kraj

věra Gilková

KONTAKTY:
Věra Glková

601 375 64I

vgilkova@ kr-kral ovehradecky. cz

Jana Šubrtová

725 87a 784

j

Pivorarslró nárnal245
5(X) 03 llrldec Kr,álol,é

subrtova@kr-kral ovehradecky. cz
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Příloha

č.1

Vzorec výpočtu ověření poměru dluhu obce Sadová k průměru jeho příjmůza poslední
4 roky
Název účtu
Krátkodobé úvěry
Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)
krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů
Jiné krátkodobé půičkv
směnky k úhradě
přiiaté návratné finančnívÝpomoci krátkodobé
krátkodobé záv azky z ruěeni
Dlouhodobé úvěry
Přiiaté návratné finančnívýpomoci dlouhodobé
D ouhodobé závazky z vydaných dluhopisů
D ouhodobé závazky z ručeni
D ouhodobé směnky k úhradě
D uh Celkem

sU

28I

0,00 Kč

282
283
289
322

0,00 Kč

J /.o

o,00 Kč

362

0,o0 Kč

45I

0,00 Kč

452
453
456

0,00 Kč

457

0,00 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč
6 010 639,00 Kč

Příiem v roce 2020
Příiem v roce 2019
Příiem v roce 2018
Příiem v roce 20].7
příimv celkem

5 878 201,00 Kč

9 853 580,00 Kč
5 036 786,00 Kč

26779 206,00 Kč

průměr příimůza čtvři rok

6 694 801,50

Podíl dluhu k příjmům za 4 roky

Kč

0,

6a% z průměru příjmůza 4 roky

4 016 880,90

překročenív částce
Překročení v procentech

Kč

0,00 Kč
aa/o
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