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PARDUB|CKÝ KRAJ
Krajský úřad
*di:l:l, firranční

zPRÁve
o výsledku přezkoumání hospodaře ní za rok 2016

obce chmelík

lČ: 00579548

přezkoumání se uskutečnilo dne:
11. května 2017 jako jednorázové přezkoumání

Pi,ezkor,rmáni lrospodaření za rok ve snryslu ustttnor.,ettí :S -{]. s\ .j3 (tÝká se DSO) zákona
č. 128i2000 Sb." o obcích. ve zrrění pozclějších předpisú a v souladu se zákonenl
č. 420/]00/t Sb.. o přezkoumá,u-árrí hospcldaření ťizemnich sanrosprár,,ných ceiku
a dobrovolrrýclr svazku obcí. ve znční pozdě.iších předpisii a bylo zahájeno dne 3.1.2017
KrajskÝm úřadem Pardubického kra.ie dtlručením pisemného oznámení.

Přezkoumané obrlobí od 1.1.2016 do 31.12.2arc.

1. Jednorázové přezkoumání bylo lykonáno na úřadu obce dne 11.5.20t7d

Přezkourrláni 1,1,konali :

kontroltlr por,čřený řizenírrr přezkourrliiní: Eva Bat'ková

kontroloři:
- V{iroslavaI)leskotová

Pověřeníkpřezkoumáníve smyslu § 5 č. 4ZOna04 §b. a § a a §6 zákonač.255nan
Sb. vydal Kr*jský rlřad Pardubického kraje dne 4.7.2aÁ.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrov/m způsabem.

karel Šinaetář - starrrsta obce

I'ctra Žroutol,á. DiS. - účetní obce

Při přezkoumání byli přítomni:



Pře§ryě.t přezkoumání:

předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodařeni_uvedené v § 2 odst, i
a2 zákaaač.420t2004§b. posouzené podte hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona,

při posuzování jednotlivých právních úkonů se vyebází zs zřléní právních předpisů

ustanol.etri r\ ] oclst" 3 zákclna č. _+20/2004 Sb" neb_vl;- předmětern přezkounlání

ú<laie. na které se uztah1,j. ptlyinnttst 1nlčelrlivtlsti podle 6lariol,élro řádu,

Ptlslední kolltrolní ťrkon vzdánirrl sc praYa podat námitk_v b1,,l učiněrr dne 11,5,2017

Chybyanedostatkyvprůběhudílčíchpřezkoumáníza2t16A.I.

neb1,11, zjištěn__v chy,by a nedostatkl,,

A.tl. Ostatní chybl,a nedostatkr,

při přezkoumání hospodaření neb\,1r zjištěny chy,bv a nedostatk1"

podleustanor,,ení § 1(}oclst,3písrrr.a) zákonač.,120/200,+Sb"které.isouuvederrl,r

členění podle ustanovení § 2 odst, l a 2 uvedeného zákona:

- přezkoutrrán: Antl

2.U vetrí
lbndir

- přezkclutrrán: Arto

- přezkoutnán: r\ntl

5" U.tnno".,.,í § l ,rd*t. 1 pisrrr. ei ílrrančrrí operace. tÝkající se cizích 7drojů Ve ,m,,,Siu

právních předpisů o účetrrictví

- přez-kournán: Ano

6. Ustanovení .,\ 2 oclst. 1 písm. 1) lrospt,do""' " ""k'i11,]'";, ?1"^?|ii91;,:,*?,!,j"}];'#;í
ího

mezilárodníc l-} s!!,u\,

- přezkoumátt: Ano

- přezkounrátr: Ano

3. ,,.ru,.,on..ní § r odrr. i ní*,o. ct náklaciv ir vÝno*r,podrrikatelské Čirirrosti ÚZenlliiho celku

:ro,,::da!ll_i l,:,]l::i]:,l ]_:-:,, l", j.] |"-, '1r,.;:,;,;" ,,, ,:", -,, ", , ,



7. Ijstattort_-ní ,\ ] tTdst. l písrrt. g.) r,},ric'tclr,árrí a v_vpořádání ljrrančrlích vztahů ke státnílrii
rozpočtu. k rozpočtůrn kraiu. k rozpočtůrrr obcí. k jirrýrn rozpclčtům. ke státnírn fondúm a
k dalšírn osobánr

- pi,ezkourrtán: Antl

Ljstarlorení :i ] odst. ] písrrl. a) rriikládárrí a hospodaření s majetkenr l,e vlastniciví
úzerrrního celku

- přezkounrán: Ancl

t,stantlrelrí r\ ] odst. ] písrrr. b) Irakládár-rí a hospodaření s rnajetken-r státu. s nímž
hospodaří ťrzerrrrrí celek

- př,ezkounrán: Ano

10. Ustarrovení § 2 odst, ] písln. c)zadár,árrí tr uskutečňor,álrí r,eřejných zakázek. s r,Ýiinlkou
úkonů a postupir přezkourrranýclr*orgárrenr dohledu podle zvláštního právního předpisu

- přezkclulllán: Atltl

li. I starroicrrí ,r ] trdst. ] pisnl. d)stirr polrlcclúrck a zlirazkrr a rrakládúní s lrinri

- pře,zkour-tlán: Antr

12. Ustanor.ení s\ 2 crdst. f písrrr. e) rr"rčerii za zár,azk.v fy,zických a právnických osob

- pi,ezkourrlán: Ano

13. Ljstanor,,ení § 2 odst. 2 písnr, t) zastar,or,ání rrrol,itýclr a nenrovit_ých l,ěcí ve prospěch
třetích osob

- přezkounlán: Antl

1.1. L,Istarrovení § ] odst.2 písrrl. g.)zřizor,ání r,čcrrých břen'en k nlajetku ťrzenrníiro celku

- přezkountátr: Ano

15. Ljstanor,,ení § 2 odst.2 písnr. h) ťrčetrrictrli vedené územnirn celkem

- přezkounrátr: Ano

16. Listarrovení § 9 Korrtr<lla riakládání s příspěvkenr a se sr,ěřeným nrajetkern

- přezkor.rnrán: Ano

c. plnění orratření k otlstranění nedostatkú ziištěných v nředchozím roce
C.I. Při přezkoumání hospoclaření územního celku v předchozím roce

nebyly zjištěny ch_vby a nedostatkl,.

D. Zár,ěr z přezkoumání hospodaření za rok 201ó

D.l. Při přezkoumání hosptrdaření obce za rok 201ó podle § 2 a § 3 zákor,a č.

420i200.t Sb.

a netlyly zjištěn__v chyby, a ncdostatkr,

D.It. Upozornění na přípattná rizika, kte rá lze tlovodit ze zjiŠtěných chy'b

a nedostatků, která mohou mít negativní dopatl na hospodaření územního celku
v Lludoucnu:

Při přezkor_rrnárí lrospocjařerrí nelr_vla z-jištěrra ž,ádná távaž.ná rizika. která b1, moirla nrít

negativní dopac,l rra irospoclaření úzenrníiro cclkrr v budclucnosti.

8.

t).



D.tlI. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

a) podr1 pclhledávek na rozpclčtu úzenlnílro celku ........ ................ 0 "/o
b) podíl závazktj na rozpočtu ťtzetrlního celkLr ......,. I.47 %
c) podíl zastavenéIro nrajetkrr na celkcrr,énr majetktr ťtzetnnílrcl celkr-r ............ () %

Chnrelík dne l1. kr,ětna f017

.}nrótra a podpisv kontrolclrii zťtčastnc!n_Ých na přezkclumání hclspodařerlí:

.\-_í
4-* taL> .<-.--

l:r,a Bat-kor,á

kontro l or po vě řerrÝ řízett ílrr př,ezktl r-rnl ári í

M iroslava Pleskotor,,:t

pod pi s kontrol ora po,u,clřenélro řízenínr
přezkounlání

kclntrolor podpis kontrolora

Tato zpráva o vÝsledku rrřezkoumání:

- je trávrlrem zprávv o r,Ýsledku přczkounriirrí lrrrspodařeni a .je nrožno ke zjištěni v ili
uvedent-itt,l podat píserrlné stanor,,isko ve ihútě do 15 clnu ode dne předání zpráv"1
kotrtrolorovi pověř,errénru řízenínr pi,ezkounrání. KorečIlÝnr zněnim zprávy, se siává
tcnto návrh okanlžikenr tnarnóho r-rplvnutí lhuty sianovené v s\ 6 odst. l písm. d)
zákona č. 420/2004 Sb. k podáni písenrnéIro stanoviska kontrolorovi pověřelrérrru
řízenírrr přezkournáni. Kontroitlr por,ěřený řízenírrr přezkournání může v odůvodněnérl
přípaclě slano\,it lhůtu delší.

- se vyhotovu_je ve dvou stc.irropisech. přičenlž se jeden 51l:inopis předál,á statutáruímu
zástupci kontrtliovarrého sub.jektu a cjruhÝ ste,inopis se zakládá do příslušného spisu
Kra.iského ťrřadu Pardubickélro kra.ic.

- při kontroiované agende\ b1,Io z-jištčIltl. žc ve sledovanérrr období by,lo uplatněno celken-r
0 požadavků dle zákclna č. 'l0ói l999 Sb.. tl svobodnérn přístLrpu k iníbrmacím. které
byi5,, l,;,,řízcn1, r, zákcrnnó ilrútč.

- nedílnou stlitčástí zprávr,.jc seznanl dokunretrttr v1,-užitýclr při přezkournání a uvedetrých
v příloze.

- s tlbsahenl zprávy o r,ýslc,ciktt přezkounlárrí hospcldařerrí Chnrelík o počtu íi strarr bvl
seznánlen a.iejí stejnopis převzal starostt} obce Karel Šindelar

V kontrcllovanónr ob<jobí USC_. citc prolrlášení zástupců tlSC nehospodařil s nlajeti.:enl
státu" neťLlčil sl,ým nra.jetkenr ta závaz.ky f"r,,zických a právrrických osob. nezastavi] nrovitý a
nerrrclvitý rrlajelek. neuzar,řei kupni. snlčnnou. dalovací. nájemní snrlouvu a smiou.,/u 0
výpů.ičce týka.iící se nentclvitého rna.jetkri. smlouvu o přiietí nebcl poskytnutí úvěru nebo
pů.ičk1.,. snrlouvLl tl pposkl,trrutí dotace. smlouvtt o převzetí dluhr-r nebo rtrčitelského záy,az,kt^.

snrlouvu o přistor,rperrí k závazku a snlltluru o sdruženi. nekoupil ani rreprodal cenné papír1,
obligace. neuskutečnil ma.ietkoré vklad."-. irskirtečrtil pollze l,eřejné ,zakazky malého rozsahu.



Poučení:

Úzernr'í celek .je ve strlvslu ustanor,ení r\ ij odst, l písIn. b) zákona č. 120DOa4 Sb.
povinen přijrrrout opatření k náprar,ě chyb a rredostatků uvedenýcl. v této zprávě o výslec,lkl,;

pŤezkoumání lrospodaření a podat tl 1tlnl písenrttot-t infbrnraci přezkor-rmávajícímu orgánrt,

a tcr nejpozclěji do l5 dnů ptl pro,icdrrirní tóto zprávy, spolu se zár,ěrečrrýrn účtem v orgárrcch
ťrzemního celku.

Úzenrní celek.ie clále ve srlryslu uslilnor,ení § 13 odst. ] zákclna č. -+201200.+ Sb.. ptl,uine1-l

v iníbrnracích podle ustanovetlí r\ l3 odst. l písrrr. b) téhož zákona uvést llrůttr. ve které pociá
příslušnérrru přezkr:unrávajícír-rru tlrgánu pisctrrntlu zprávu o plnění přijatých opatření a v iéto
lhůtě přístLlštrému přezkounriirajícírnu orgánu itvedetlot"t zprár,lt zaslat.

Nesplněnínr těchto povinností se úzcnrní ceiek dopustí sprár,ního deliktu podle ustanovení
§ 14 odst, 1 písrn. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a za to se uloží úzenrnímu ceiku
podle ustanovení r\ l4 odst.2 zákonač. -+]0/2004 Sb. pokrrtadcl rj,še,§0,000 Kč.

karel Širrdelář

starosta obce

I'etra Žroutor,á. I)i S.

podpis stargst1,, obce

{-\ //
* u|*7,r4-1-€* {"

účetní obce podpis účetní obce

karel Šinde}iiř

starosta obcc podpis stargšty obce
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příIoha ke zDrávě o vÝsledku nřezkoumání hospodaření za rok20t6.

|§ávrh rtlzpočtu

' zveře.iněn na Úrřední desce izpusoberrr unrožňujícím dálkovÝ přístup ve dnech ]ú.3. _23.j.20l6 a to rg 1,ýši pr'íinrťr 3 339 l00.00 Kč. výtlajit 5 272500.00 Kč
Pravidla rozpočtového provizoria
' Z,a schválilo dne l8.I].]015 ir to ve r,ýši li l2 skutečrrélro plněrrí rozpoč.tu
Rozpočtová op:rtření
. RO č. 1l20l6 - ZO sclrriililo dnc ]0.-1.]016
o RO č. 212016 - ZO schr,álilo drrc ]5.5.20l6
. RO č. 3/2016 - ZO sclrrálilcl tlrre l2.10.20l6
o RO č. 412016 - ZO schi,álilo rlne ]6.1 l .]0l6
o RO č" 5l2al6 - 7.0 schválilo cirre 14. l ].20l6. RO č. 6l2a16 - 7_.() schváIilo c]ne 28.1].]0l6
o rozpclčtor,á opatření předáina ve zpracování v účetním pro9ranrur dle r'ýkazu FiN 2 12)Ví Povintrč'uztah k.jinémLr rozpočtu uprayen na-{xxxo celkovt-r vÝda_ie po konsolidaci nepřekročcrr1,
Rozpočtový rl.hled
. na roky,20l6-2018
Schválený rozpočet
, Zo schválilo drre 23.3.20l6 ctie z,,,cře.irrčného rrár,rhu
Závěrečný účet
. z& rok 20l 5

o zveře.inětr na ťrřední desce i zpirsobem unrožňu.jícím clálkol,Ý přístup ve clneclr |1.(l, -
2L).6.20l6

o ZO scltváli]o clrre 29.ó.2() l ó
Bankovní výpis

' VýPisY z účtu č. 12839ó9309Í)800 vcclenéI'o u Čs" za období 1212016 č. 12. Výpisl., z ťtčtu č. 3 l 028,iC) l/0l 00 r,ecieného u KB. Výpisl, z,účttt č,.9.{_19l0_59i 071() vecleného u ČXg
Dohoda o hmotné odpor,ědnosti
o Dolroda o hmotrré odpovčdnclsti ze clne 29.3.2002
Evidence poplatku
, na nristní poplatek za oclpad1, a ze psll r,,eclena ručně tabulkově
Faktura
. Došlé 1'akturl za období 12l2aló ocl č. 33 c1o č. 51o Vyditné f-aktury za období l],']0ló od č, _j2 clo č. 59
Inventurní soupis majetku a zát,azku
r Proškolení inventarizační korrrise ze dne t,5. l2.20I6o Plán inventur lla rok 2016 z,e drrc l5.12.20ió r,četně jrrtenor,ání inventarizační konrise. lnr,,entarizační zpráx,a za rok ]0l6 ze clrre i3. I .2a17o lnventtrrní soupis1, majetku a zavaz,kit k j 1.1 2.2016
Kniha došlých faktur
o Kniha došlých taktur za obclobí l]/20l ó od č. j j do č. 5 1

I
J
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Kniha odeslaný,ch íaktur
. Kniira vvdaných f-aktLrr za období 12"12016 od č. 5] do č. 5C)

Odměňol,ání členů zastupitelstva
r ntzdovt*j listl,zastr-rpitelr.i za období 1 - l2l2016
. Zápis zc zasedání zasttrpitclstva obce ze dire 1 . 1 l .20 l .+

pokladní doklad
l Pokladlrí doklady,- za obdtlbí 12/2016 od č. 2l _5 cio č.226
Pokladní kniha (deník)
. Pokiadní krrihazaobdobi l - l2i2()1(l od č. l do č. ]]6
Pří|oha rozvahy,
. k 31.i].20l6
Rozvaha
r k31.12.2016
ú-četní doklad
r č. 150209 ze dtle _]1.1.]01(l o zaťlčtování předpisu pohledá\,k},na ťrčet 3l5 na nlístní

poplatek ze psů ve r,Ýši 2 000.00 Kč. č, 1 50208 ze dne 3 1 . l .201 6 na místní poplatek za
odpady, re výši 87 000.00 Kč

Účtovy rozvrh
. na rok 2()i(r v účetlrítrl progriinlll
Výkaz pro hodnocení plnění rozptlčtu
o k 31,12.20ló
o do výkazu bvl rozpočet nii\,ťdťll ve schválené podobč
Výkaz zisku a ztráty
. k 31,12.2016
Dohody o provedení práce
o l)ohoda o provedení práce ze dnc 1.1 1.20l ó
. Doiroda o prol,edeni prácc ze dtre ] 1 , 1 ,201ó
o Dohoda o provedení práce ze dnc l .1 l ,20l 6
Pracovní smlouvy včetně platových výměrú
r Pracovtrí srtllour.a ze dne l .4.201 6 r,četlrě platového r,1,,nrěru ze clne 1 .8.20 i 6
. Pracovní smlouva ze dne ]9,j,]002 včetně platovél-ro výnrěrlr ze dne 1.11.2016
Smlouvv a další materiály,k přijatým účelovým dotacím
. neinvestiční účelor,á dotace na vÝdaje spo.jené se společrrÝnri voibami do serrátu a

zastupitelstev kra.jii korrarrý,ch ve dncch 7.a 8. říina 2016 ve r,ýši i9 900.00 Kč. příienl
zaúčtovárr na položce -lll1 r:četnč ťrprav,"* rozpočtu. kontrclla čerpárrí uznaieincst
vrdajů. dotace vvčcrpána ve výši 1.1 202.00 Kč. vratka ve r,ýši 5 ó98.00 Kč zaslállaz
úetu ČNB

Vnitřní předpis a směrnice
. Směrnice pro časovt-l rozlišeIri nákladLi. vynosti" r,četně dohadný,ch položek
. snrěrnice pro poskl,továrlí a účtování cestovních rrálrrad
. strrěrnice pro tvorbu a použíl,áni opravrrýclr položek
. snrčrnice k podrclz,u,ahovýnr úrčtůnr
o vnitřní organizační snrěrnice
o snrěrnice pro schvalování ťrčctní závěrky,,
o srrrěrnice k aplikaci reálrré hodnoty nra.|etku určc-nélro k prodeji
. l]vidence. ťrčtování a odepistlvárií rrlajetku
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
. ze dne l8.11.201,5. 17.],. 23.3.. 20.-+,. ]5.5.. 29.6.^ 3.8.. i2.10.. l6.11.. 11.12.2016.

28.1 2.20l 6



O becně zál, azné vy, h láš k,v

. aZV č.2120]5 o nlísttrínr poplatktr za odpad1,

o O'I,Y č. 3/200rt tl rlístníclr ptlplatcícli - zť psu. zc vstupnéhtl
. dle výkazu FIN ] l2\4 jsou vvtríránv poplt'tky za odpady (položka 1340). ze psu

(iloplatek l3"+1). poplirtek z,e rstupnóiro (pclplatek l34,1)

Přiznání k dani z příjmú prár,nickÝch osob
r Přizrrárrí k dani z příinltr právnických osob za rok ]015
účetní zár,ěrka
. za rok ]015
o ZO scl,il,álilo dIre ]9.(l.]0ló
Zápisy z činnosti finančního vÝboru
. ze dne i6.ó..25.1].. 7,I2.2()l6 _ korrtrola přiiatých l'aktur. pokladrrích dokladŮ. l'ýpis',-i z

účtu
Zápisy z činnosti kontrolníhtr výboru
. 7.e dne 23.3. .29.ó, a 16.11.]01ó - kontrola přiiatých usncsení. rekonstrukce veřejirélro

tlsvětlení


