KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
Odbor ekonomický – oddělení metodiky a kontroly

ČJ:

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Boháňka, IČ: 00271357
za rok 2016
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
-

22.9.2016
7.2.2017

na základě písemné žádosti obce v souladu s ustanovením § 42 odst. 1, zákona č. 128/2000
Sb., ve znění pozdějších předpisů. Předmět přezkoumání je určen zákonem č. 420/2004 Sb.,o
přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.
Místo provedení přezkoumání:

Obec Boháňka
Boháňka 27
508 01 Hořice

Zástupci za Obec:
- Milan Heligr - starosta obce
- Iva Kubátová - externí účetní obce
- Lenka Vondrová - místostarostka obce

Přezkoumání vykonali:
- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
Šárka Šábrtová
- kontroloři:
Ing. Jiří Bonhard
Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č. 420/2004 Sb. a § 4 a § 6 zákona č. 255/2012 Sb.
vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 28. 6. 2016
Předmět přezkoumání:
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb. Přezkoumání
hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností
podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění
právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.
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A. Přezkoumané písemnosti
Při přezkoumání hospodaření obce Boháňka byly přezkoumány následující písemnosti:
Dokumentace k veřejným zakázkám
„Výstavba obecního domu – obec Boháňka“
- veřejná zakázka malého rozsahu kontrolována v rámci přezkumu hospodaření za rok 2014
- smlouva o dílo – oboustranně podepsána dne 25. 2. 2015, zhotovitel díla – J. Pišta a spol.,
s.r.o., cena díla – 10 698 456,- Kč bez DPH,
kontrola plnění povinností zadavatele dle ustanovení § 147a ZVZ – smlouva o dílo
oboustranně podepsána dne 25. 2. 2015, na profilu zadavatele zveřejněna dne 9. 3. 2015,
smlouva o dílo byla zveřejněna v zákonem stanoveném termínu,
- v roce 2016 byly uzavřeny tři Dodatky ke smlouvě o dílo,
- Dodatek č. 1 oboustranně podepsán dne 27.4.2016 obsahující soupis víceprací a méněprací
snižující cenu díla o 645 859,70 Kč bez DPH byl zveřejněn na profilu zadavatele 17.5.2016,
- Dodatek č.2 oboustranně podepsán dne 27.4.2016 obsahující soupis víceprací navyšující
cenu díla o 755 373,- Kč bez DPH byl zveřejněn na profilu zadavatele 17.5.2016,
- Dodatek č.3 oboustranně podepsán dne 1.8.2016 obsahující soupis víceprací a méněprací
navyšující cenu díla o 19 076,40 Kč bez DPH byl zveřejněn na profilu zadavatele 20.9.2016.
Evidence majetku
Evidence majetku je vedena v programu Gordic.
Evidence pohledávek
Evidence pohledávek je vedena v seznamech.
Evidence závazků
Kniha přijatých faktur je vedena v programu Gordic.
Inventurní soupis majetku a závazků
Inventarizace majetku a závazků byla provedena k 31.12.2016. Dále byly ověřeny dílčí
inventury na výkaz Rozvaha územních samosprávných celků a vykazované zůstatky souhlasí
na tyto dílčí inventury. Inventarizace je doložena řádnou inventarizační zprávou. Plán
inventur, zařazovací a vyřazovací protokoly byly ke kontrole předloženy.
Vzhledem k tomu, že ověřovatelé neměli možnost zúčastnit se provádění inventarizace u
hmotného majetku obce, nemohou se vyjádřit k možnosti vzniku inventurních rozdílů v této
oblasti.
Mzdová agenda
Za období leden až prosinec 2016.
Odměňování členů zastupitelstva
Za období leden až prosinec 2016.
Pokladní doklad
Za období leden a srpen 2016.
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Rozpočtový výhled
Obec Boháňka má sestaven rozpočtový výhled na období 2017 - 2019.
Rozvaha
Za období srpen a prosinec 2016.
Kontrolou ročních obratů účtů 401 a 403 nebyly zjištěny nedostatky, účetní operace zde
proúčtované jsou v souladu s jejich obsahovým určením a stanovenými účetními postupy.
Schválený rozpočet
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet obce na rok 2016 dne 11.12.2015. Rozpočet byl
schválen jako schodkový v celkovém objemu: příjmy 5 512 602,- Kč, výdaje 9 512 602,-Kč a
financování 4 000 000,- Kč. Schodek je kryt přebytkem z předchozích let. Návrh rozpočtu
obce byl vhodným způsobem a po dobu stanovenou zákonem zveřejněn od 26.11. do
11.12.2015.
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím
Z KÚ KHK obdržela obec investiční dotaci (číslo smlouvy 16POV01-0010) na akci "Obecní
dům - venkovní plochy" v celkové výši 400 000,- Kč. Dotace nesmí překročit 36,37 %
celkových uznatelných nákladů. Celkové náklady na akci činily 1 258 117,- Kč. Dne 24.1.
2017 zaslal KÚ KHK potvrzení o akceptaci závěrečné zprávy a ukončení realizace akce.
UZ 98 193 - obec obdržela neinvestiční dotaci na náklady spojené s konáním voleb do
zastupitelstva kraje a 1/3 Senátu, celkem vyčerpala z této částky 21 249,- Kč, vratka ve výši 8
751,- Kč byla odeslána na účet KÚ KHK.
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)
Dne 21.6.2016 schválilo zastupitelstvo obce prodej části pozemku p.č. 163/18 v
geometrickém plánu ozančenou jako "a" a pozemek p.č. 265/15 za dohodnutou kupní cenu 39
625,- Kč. Záměr prodeje byl zveřejněn od 10.5. do 26.5.2016. Kupní smlouva ze dne 6.9.2016
byla ke kontrole předložena.
Smlouvy zástavní
Na budově č.p. 27 vázne obci zástavní právo ve prospěch MMR v souvislosti přijatou dotací.
Celková hodnota zastaveného majetku činí 1 538 324,04 Kč.
Účetní doklad
Za období leden a srpen 2016.
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
Za období srpen a prosinec 2016.
Výkaz zisku a ztráty
Za období srpen a prosinec 2016.
Kontrolován byl výkaz k 31.12.2016. Kontrolou vazby na výkaz pro hodnocení plnění
rozpočtu bylo zjištěno, že zůstatky vybraných nákladových a výnosových účtů odpovídají
sumám příslušných položek RS z výkazu Fin-2-12, rozpočtová skladba byla tedy řádně
dodržována.
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Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
Jako podpůrný prostředek ke kontrole byly využity zápisy a usnesení zastupitelstva ze dne 9.
2., 15. 3., 15. 4., 26. 4., 24. 5., 21. 6., 1. 8., 15. 9., 5.10., 1.11. a 19.12. 2016.
Závěrečný účet
Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok s vyjádřením souhlasu s celoročním
hospodařením „bez výhrad“ dne 24.5.2016. Návrh závěrečného účtu obce za rok 2015 byl
vhodným způsobem zveřejněn od 1.6. do 21.6.2016.
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B. Zjištění ze závěrečného přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření obce Boháňka
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
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C. Plnění opatření
Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
b) při dílčím přezkoumání
byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky:

•

Právní předpis: Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů
§ 147a odst. 1,2 - Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na
veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků, a to do 15 dnů od jejího
uzavření.
o Dodatky ke smlouvě o dílo nebyly zveřejněny v zákonném termínu do 15 dní od
jejich uzavření.

- Dne 5.10.2016 schválilo zastupitelstvo systémové opatření a pověřilo
místostarostku obce k včasnému zveřejňování smluv včetně jejich dodatků na profilu
zadavatele. (napraveno)

Nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky.

Pivovarské nám. 1245
500 03 Hradec Králové
6

D. Závěr
I. Při přezkoumání hospodaření obce Boháňka za rok 2016

nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004
sb.) kromě chyb a nedostatků uvedených v textu této zprávy od písm. b),
odstraněných v průběhu přezkoumání.
II. Při přezkoumání hospodaření obce Boháňka za rok 2016
se neuvádí žádná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.
III. Při přezkoumání hospodaření - Obec Boháňka - za rok 2016
Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku

1,39 %

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku

3,75 %

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

4,10 %
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IV. Ostatni sddleni pro piezkoumdvany fzemni celek

Boh:iilka, dne 7.2.201
Jmdna a podpisy kontrolorri zridastn6nfch na piezkoum6ni hospodaienf

:

Sfrka Sdbrtov6
kontrolor povdien! iizenim piezkoum6ni

Ing.

o iizenim piezkoum6ni

Jiii Bonhard
kontrolor

podpis l<ontrolora

Tato zprfva o Wsledku piezkoumini:

-

-

je n6vrhem zprtvy o vysledku piezkoumdni hospodaieni, a je moZno ke zji5tdni v ni
uvedend podat pisemn6 stanovisko ve lhfitd do 15 dnfi ode dne pied6ni zprdvy
kontrolorovi povdiendmu iizenim piezkoum6ni. Konednym zndnim zprf:y se st6v6,
tento n6vrh okamZikem marndho uplynuti lhrity stanoven6 v $ 6 odst. 1 pism. d) zdkona
(,.42012004 Sb., k pod6ni pisemn6ho stanoviska kontrolorovi povdiendmu iizenim
piezkoum6ni. Kontrolor povdieny iizenim piezkoum6ni mfiZe v odtvodndn6m piipadd
stanovit lhritu delSi.
s obsahem zpr|vy o vysledku piezkoum6ni hospodaieni Boh6ika o podtu 9 stran byl
sezn6men a jeji stejnopis pievzal Lenka Vondrov6

V kontrolovan6m obdobf uzemni celek dle prohl65eni statut6rniho z6stupce
neprovozoval Lhdnou hospod6iskou dinnost, nem6 ziizeny pendZni fondy, nevloZil
Lddne pendZit6 di nependZit6 vklady do pr6vnick;ich osob, neobdrZel L6dne dotace
zndrodniho fondu, nehospodaiil s majetkem st6tu, nerudil za zixazky jinych osob,
neuzaviel smdnnou, zdstavni smlouvu, smlouvu o sdruZeni pendZnich prostiedkt a
majetkovych hodnot, smlouvu o ziizeni vdcn6ho biemene, smlouvu o rivdru ani
nehospodaiil s jinlimi cizimi zdroji, nerealizoval 1,6dnou akci, kter6 by mdla povahu
veiejn6 zakfnky ve smyslu ztrkona (,. 13712006 Sb., nepoiidil ani neprodal Lddny
finandni majetek.

Pouieni:
IJzemni celek je ve smysluustanoveni $ 13 odst. 1 pism. b)zttkonad.42012004 Sb,,
povinen piijmout opatieni k n6pravd chyb a nedostatkri uvedenych v t6to zprtxd o

qisledku piezkoum6ni hospodaieni a podat o tom pfsemnou informaci
piezkoum6vajicimu org6nu, a to nejpozddji do 15 dnfi po projednfni t6to zprixy
spolu se z6vdrednlfm ridtem v org6nech irzemniho celku.

IJzemni celek je d6le ve smyslu ustanoveni $ 13 odst. 2 zitkona d. 42012004 Sb,,
povinen v informacich podle ustanoveni $ 13 odst. I pism. b) t6hoZ zirkona uv6st
lhfltu, ve kter6 pod6 piisluSn6mu plezkoumdvajicfmu orgdnu pisemnou zprfvu o
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plndnf piijatych opatieni a v t6to lhritd pifslu5n6mu piezkoumfvajicfmu orgdnu
uvedenou zprfvu zaslat.

Nesplninim tdchto povinnosti se rfzemni celek dopustf sprrivnfho deliktu podle
ustanoveni $ 14 odst. 1 pism. b) a c) titkona E. 420/2004 Sb. a za to se uloZf
rizemnimu celku podle ustanoveni $ 14 odst. 2 zitkonz E. 42012004 Sb. pokuta do
vy5e 50.000,00

Ki.

OBEC BOHANITN

Lenka Vondrovd
mistostarostka obce

podpis

KONTAKTY:
Serka 56brtov6
ssabrtova@kr-kralovehradecky. cz

tel

Ing. Jiii Bonhard
bonhard@kr-kralovehradecky. cz

tel:736521915

j
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