KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
Odbor ekonomický – oddělení metodiky a kontroly
SpZn:
ČJ:

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Obec Cholenice, IČ: 00578339
za rok 2015
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
-

15.12.2015
3.3.2016

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 Cholenice
Cholenice 1
507 32 Kopidlno

Zástupci za Obec:
-

Romana Bitnarová - starostka

-

Michaela Havelková - pokladní

Přezkoumání vykonali:
-

kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
Světlana Hrivňáková

-

kontroloři:
Markéta Fejková
Richard Holenda

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 24.6.2015.
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 - Obec Cholenice - byly přezkoumány následující písemnosti:
Druh písemnosti
Návrh rozpočtu

Pravidla rozpočtového
provizoria
Rozpočtová opatření
Rozpočtový výhled
Schválený rozpočet
Závěrečný účet

Bankovní výpis
Evidence majetku
Inventurní soupis majetku a
závazků

Kniha došlých faktur
Kniha odeslaných faktur
Odměňování členů
zastupitelstva

Pokladní doklad
Pivovarské nám. 1245
500 03 Hradec Králové

Popis písemnosti
Návrh rozpočtu obce na rok 2015 byl před schválením
vhodným způsobem po dobu stanovenou zákonem zveřejněn
na úřední i elektronické desce obce v období od 29.1. do
21.2.2015.
Do doby schválení řádného rozpočtu se hospodaření obce řídilo
pravidly rozpočtového provizoria schválenými v ZO dne
21.12.2014.
Rozpočtové změny byly prováděny rozpočtovými opatřeními
schválenými starostkou obce dne 1.4., 10.5., 1.6., 10.7., 1.8.,
20.9., 1.10., 15.10. a 1.11.2015.
Byl předložen rozpočtový výhled sestavený na období let 2016
až 2017.
Rozpočet na rok 2015 byl schválen ZO dne 22.2.2015
v paragrafovém členění jako vyrovnaný ve výši příjmů
a výdajů Kč 2.258.400,--.
Závěrečný účet obce za rok 2014 byl sestaven, projednán
a schválen v zastupitelstvu obce dne 24.6.2015. Před
projednáním byl po dobu stanovenou zákonem zveřejněn na
úřední desce obce a na elektronické úřední desce obce
od 5.6. do 21.6.2015.
Účetní závěrka obce za rok 2014 byla schválena v ZO dne
24.6.2015.
Výsledek hospodaření za rok 2014 rozdělen nebyl.
Obec vede běžný účet u ČSOB a ČNB.
Majetek obce je veden v počítači a je roztříděn na základě
vnitroorganizační směrnice v souladu s platnou účetní osnovou
kromě účtu 028.
Inventarizace majetku a závazků byla provedena
k 31. 12. 2015. Dále byly ověřeny inventurní soupisy na výkaz
Úč OÚPO 3-02. Rozvaha územních samosprávných celků
a vykazované zůstatky souhlasí na tyto soupisy.
Vzhledem k tomu, že ověřovatelé neměli možnost zúčastnit se
provádění inventarizace u hmotného majetku obce, nemohou se
vyjádřit k možnosti vzniku inventárních rozdílů v této oblasti.
Kniha došlých faktur je vedena elektronicky.
Kniha odeslaných faktur je vedena elektronicky.
Byla provedena kontrola stanovení výše odměn za výkon
funkce členů zastupitelstva. Dále byla provedena kontrola
výplaty odměn za měsíc leden až prosinec 2015, dle
předložených mzdových listů, tato výplata byla provedena dle
stanovení.
Pokladní doklady za měsíc duben a září 2015 mají patřičné
náležitosti, jsou doloženy paragony a jsou shodné se zápisem
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v pokladní knize. Příjmy v hotovosti probíhají pokladní
evidencí. V základním účetnictví je o pokladně účtováno.
Pokladní kniha (deník)
Pokladní kniha je vedena elektronicky (tabulka).
Příloha rozvahy
Obec předložila Přílohu rozvahy sestavenou k 31.12.2015.
Rozvaha
Rozvaha za měsíc prosinec 2015 je sestavena.
Závěrka k 31.12.2015 byla přezkoušena v plném rozsahu. Byl
ověřen soulad stavu účtů vykazovaných v Rozvaze územních
samosprávných celků (Úč OÚPO 3-02) se stavy majetku,
pohledávek a závazků, dle výsledku inventarizace a nebyly
zjištěny nedostatky.
Výsledek hospodaření běžného účetního období na účtu 493
vykazuje po zdanění zisk ve výši Kč 870.710,63.
Účetní doklad
Byly kontrolovány účetní doklady za měsíc a duben září 2015.
Doklady byly kontrolovány z hlediska náležitostí účetních
dokladů, časové a věcné souvislosti, zaúčtování a zatřídění
podle rozpočtové skladby.
Výkaz pro hodnocení plnění Byl předložen výkaz FIN 2 - 12 M sestavený k 31. 10.
rozpočtu
a 31. 12. 2015.
Výkaz zisku a ztráty
Byl předložen výkaz zisku a ztráty sestavený k 31.10.
a 31.12.2015.
Darovací smlouvy
Obec
předložila
Darovací
smlouvu
uzavřenou
s Královéhradeckým krajem, kterou získává obec finanční dar
ve výši Kč 10.000,-- na pořádání kulturních a sportovních akcí
v obci Cholenice. Darovací smlouva přišla na obec dne
3.9.2015. Příjem daru byl řádně zaúčtován. Vyúčtování
finančního daru si poskytovatel vymínil předložit do 31.1.2016.
Smlouvy a další materiály k Příjmy obce za rok 2015 byly posíleny o následující účelovou
přijatým účelovým dotacím dotaci:
- od ÚP na Aktivní politiku zaměstnanosti ve výši
Kč 144.000,--, ÚZ 13013 a 13234. Dotace byla čerpána
a účtována.
Smlouvy o převodu majetku V roce 2015 obec uzavřela např. Kupní smlouvu na prodej
(koupě, prodej, směna,
pozemku č. 938/2 fyzické osobě za Kč 3.760,--. Smlouva byla
převod)
podepsána dne 10.9.2015. Záměr prodeje byl zveřejněn po
dobu stanovenou zákonem vhodným způsobem před
schválením v ZO dne 24.6.2015. Návrh na vklad do KN byl
učiněn dne 7.12.2015.
Dále obec předložila Kupní smlouvu na prodej pozemku
č. 1146/2 fyzickým osobám za Kč 26.880,--. Tento prodej byl
v ZO schválen dne 21.12.2014.
Obec nedoložila datum návrhu na vklad do KN - nemohlo být
odkontrolováno vyřazení tohoto prodaného pozemku z majetku
obce, dále obec nedoložila datum podpisu této smlouvy, tudíž
nemohlo být odkontrolováno zaúčtování vzniku pohledávky
účetním zápisem 311/647.
Dokumentace k veřejným
V roce 2015 obec realizovala např. tuto veřejnou zakázku:
zakázkám
„Vodovod Cholenice"
VZ na stavební práce, akce je spolufinancována MŽP ze
státního rozpočtu - program "Výstavba a technické zhodnocení
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infrastruktury vodovodů a kanalizace" - viz Registrace akce
a Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 129D252004301, ze dne
22. 2. 2016, je pod kontrolou poskytovatele, a proto byla
zvolena pouze namátková kontrola se zaměřením zejména na
plnění povinností zadavatele dle ustanovení § 6 zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů (dále též i „ZVZ“) - minimalizace případných rizik –
viz odkaz zejména na ustanovení § 3, § 10 odst. 4 zákona
č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění
pozdějších předpisů (dále též i „ZOP“), pro přezkoumávaný
subjekt – viz případné vrácení dotace; porušení rozpočtové
kázně apod., což může mít pro zadavatele zásadní dopad na
výsledek hospodaření; předmětem kontroly nejsou specifické
podmínky programu či jiné programové dokumenty - gesce
poskytovatele,
zadávací dokumentace - zpracována, podepsána, ze dne
17. 6. 2015, podlimitní VZ, otevřené řízení, zadávána dle ZVZ
a pravidel poskytovatele,
předmětem VZ je výstavba nového vodovodu, zástupce
zadavatele - Centrum rozvoje Česká Skalice, o. p. s.,
předpokládaná hodnota VZ - 23 000 000,- Kč bez DPH, lhůta
pro podání nabídek a datum pro otevírání obálek - dne
13. 7. 2015 v 14. 00 hodin, návrh smlouvy o dílo zpracován,
hodnotící kritéria - nejnižší nabídková cena bez DPH, VZ je
zveřejněna na profilu zadavatele - věstníku VZ - viz
https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/vodovod-cholenice
dne 18. 6. 2015,
rozhodnutí zadavatele o ustanovení hodnotící komise zpracováno, podepsáno, ze dne 16. 6. 2015,
písemné prohlášení členů komise pro otevírání obálek
o nepodjatosti - zpracováno, podepsáno, ze dne 13. 7. 2015,
protokol o otevírání obálek - zpracován, podepsán, ze dne
13. 7. 2015 v 14. 00 hodin,
nabídku podalo 17 uchazečů, a také 17 nabídek bylo komisí
otevřeno, protokol o posouzení kvalifikace - zpracován,
podepsán, ze dne 13. 7. 2015,
výzva k písemnému objasnění kvalifikace – zpracována,
podepsána, korespondence ze dne 28. 7. 2015 – Merit Bau CZ
a.s., Vodní zdroje Ekomonitor s. r. o., Gasco s. r. o., Nadoz
Nová Paka,
výzva k objasnění mimořádně nízké ceny – zpracována,
podepsána, korespondence ze dne 28. 7. 2015 – G-Mont s. r. o.,
Výstavba sítí Kolín a. s., KVIS Pardubice a. s., Merit Bau CZ
a. s., protokol o jednání hodnotící komise – zpracován,
podepsán, ze dne 7. 9. 2015,
zpráva o posouzení a hodnocení nabídek - zpracována,
podepsána, ze dne 15. 10. 2015,
zadavatel se zaobíral u podaných nabídek i mimořádně nízkou
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nabídkovou cenou - vyzval uchazeče č. 9, 11, 4, 10 - viz
korespondence přes DS, nabídka č. 5, 7 - ve stanoveném
termínu nebyly uchazečem doloženy technické kvalifikační
předpoklady - vyřazen; nabídka č. 9 - uchazeč vyzván
(mimořádně nízká nabídková cena), ze strany uchazeče nedošlo
k objasnění - vyřazen; nabídka č. 11 - uchazeč vyzván
(mimořádně nízká nabídková cena), ze strany uchazeče nedošlo
k objasnění částí nabídky u položek - vyřazen; nabídka č. 17 osvědčení uchazeč nedoložil - vyřazen; nabídky č. 5, 7, 9 - 11,
17 byly z dalšího hodnocení vyřazeni;
ověřovatelé doporučují - ve zprávě z hodnocení nabídek uvádět
všechny uchazeče, kteří byli vyzváni k objasnění nabídky
z pohledu mimořádně nízké ceny (viz uchazeč MERIT - BAU
a. s., který však byl prokazatelně vyzván k objasněné
mimořádně nízké ceny vyzván byl, ale ve zprávě o hodnocení
nabídek není uvedeno, že se komise u tohoto citovaného
uchazeče také zaobírala mimořádně nízkou cenou - viz doplnit,
že měla zasedat komise po druhé - viz zhodnocení výzev
k součinnosti a tato komise - druhé zasedání měla dokončit
hodnocení),
- nabídka č. 4 MERIT – BAU a.s. – uchazeč vyzván
k vysvětlení mimořádně nízké nabídkové ceny (uvedeno i v
Protokolu hodnotící komise), vysvětlení uchazeče doložil – viz
korespondence ze dne 30. 7. 2015,
- nabídka č. 9 G-Mont s.r.o. – uchazeč reagoval na výzvu
k vysvětlení mimořádně nabídkové ceny (12 787 170,- Kč bez
DPH), nabídka následně vyřazena,
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídka – zpracováno,
podepsáno, ze dne 7. 9. 2015, odesláno přes DS,
Oznámení o vyloučení uchazečů – zpracováno, podepsáno, ze
dne 8. 9. 2015, odesláno pře DS,
nejnižší
nabídkovou
cenu
předložil
uchazeč
č. 4 MERIT BAU CZ a. s., Pardubice - nabídková cena
11 813 562,80 Kč bez DPH - dne 7. 10. 2015 uchazeč
odstoupil od uzavření smlouvy o dílo (viz korespondence zn.
č. 098-KM-2015, ze dne 7. 10. 2015, Romana Bitnarová),
následně vyzván druhý uchazeč č. 13, tj. Stavoka Kosice a. s.,
Kosice (viz korespondence ze dne 8. 10. 2015 - Poskytnutí
součinnosti k uzavření smlouvy - 2 uchazeč v pořadí, odesláno
přes DS) - nabídková cena 14 985 594,- Kč bez DPH, smlouva
o dílo č. 1410/2015 - zhotovitel díla - STAVOKA KOSICE
a. s., - nabídková cena 14 985 594,- Kč bez DPH (s DPH
18 132 569,- Kč), oboustranně podepsána dne 14. 10. 2015,
zveřejnění na profilu zadavatele – věstníku VZ dne
20. 10. 2015, tj. v 15 ti denní lhůtě od jejího podpisu – viz:
https://www.vhodneuverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=orderdocument&a=
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detail&document=1050588,dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo podepsán 18. 3. 2016, zveřejněn na profilu zadavatele –
věstníku VZ dne 23. 3. 2016 - zveřejněno v zákonem
stanoveném
termínu
–
viz:
https://www.vhodneuverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=orderdocument&a=
detail&document=1050584.
Touto kontrolou, není dotčena kontrola jiných věcně
příslušných dozorových orgánů, poskytovatele apod.
Doporučení k předmětné VZ:
s odkazem zejména na ustanovení § 10 odst. 4 písmeno a)
zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,
ve znění pozdějších předpisů, se zadavateli doporučuje,
z důvodu minimalizace rizik, ohledně zejména čerpání
finančních prostředků z rozpočtu EU, programů ministerstev,
finančních mechanismů, fondů apod., upozornit zadavatele na
níže uvedené:
Pečlivě prostudovat programové dokumenty, písemnosti,
rozhodnutí apod., vztahující se nejen k vyúčtování akce apod.,
aby tak nedošlo případně k porušení rozpočtové kázně, vrácení
části či celé dotace – viz přímý dopad na výsledek hospodaření
obce;
Dodržovat stanovené termíny, pokyny poskytovatele apod.,
vyplývající z právních aktů, vztahujících se k předmětné
realizované akci;

Vnitřní předpis a směrnice

Zápisy z jednání
zastupitelstva včetně
usnesení

Pivovarské nám. 1245
500 03 Hradec Králové

Po skončení akce, závěrečném vyúčtování, nezapomínat i na
povinnosti apod. v době tzv. udržitelnosti, pokud byla
poskytovatelem udržitelnost stanovena (u této předmětné VZ je
udržitelnost stanovena poskytovatelem na dobu 5 let);
V případě jakýchkoli pochybností, žádat poskytovatele
o vyjádření, stanovisko apod., aby tak byla eliminována
jakákoli rizika, plynoucí z čerpání finančních prostředků z
rozpočtu EU, programů, fondů, finančních mechanismů apod.
Obec předložila např. Směrnici č. 1/2015 účinnou od 1.1.2015,
Směrnici č. 3/2011 účinnou od 1.1.2011, Směrnici č. 1/2011
účinnou od 15.12.2010, Směrnici k aplikaci reálné hodnoty
majetku určeného k prodeji účinnou od 1.1.2015.
Ověřovatelé
doporučují
aktualizovat
a
rozšířit
vnitroorganizační směrnice.
K dokladování kontrolovaných agend a zjištění skutečností
nutných pro naplnění jednotlivých předmětů a hledisek
přezkoumání byly při kontrole podpůrně využity zápisy ze
zastupitelstva obce ze dne 22.2., 24.5., 24.6., 26.9.
a 13.12.2015.
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B. Zjištění ze závěrečného (jednorázového) přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření - Obec Cholenice
byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky:
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem
 Právní předpis: Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé
vybrané účetní jednotky
 § 14 odst. 6 - Územní celek nedodržel obsahové vymezení položky rozvahy " A.II.6.
Drobný dlouhodobý hmotný majetek".
o Ve stavu účtu 028 jsou vedeny předměty s pořizovací hodnotou nad 40 000,-Kč, které patří do stavu účtu 022.
Nebyly zjištěny závažné 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
byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky:
 Právní předpis: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 § 30 odst. 1 - Skutečné stavy majetku a závazků nebyly zaznamenány v inventurních
soupisech. (napraveno)
o Inventarizační soupis účtu 341 nebyl předložen, i přesto, že stav tohoto účtu je v
Rozvaze sestavené k 31.12.2014 ve výši Kč 19.570,--.
- V roce 2015 se tento nedostatek již nevyskytuje, inventarizační soupis účtu 314 byl
předložen.


§ 30 odst. 1 a 4 - Skutečné stavy majetku a závazků územního celku nebyly zjištěny.
(napraveno)
o Inventarizační soupis účtu 088 vykazuje Kč 955.402,70, avšak v Rozvaze
sestavené k 31.12.2014 je vykázán stav tohoto účtu ve výši Kč 955.252,70.
- V roce 2015 je již zůstatek účtu 088 vykázaný v Rozvaze totožný se zůstatkem
tohoto účtu vykázaného v inventarizačním soupisu.
byly zjištěny následující závažné chyby a nedostatky:
 Právní předpis: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
 § 84 odst. 2 písm. n) - O výši odměn nerozhodlo zastupitelstvo obce, ale jiný orgán,
nebo byla odměna vyplacena bez rozhodnutí zastupitelstva obce. (napraveno)
o Na ustavujícím zasedání ZO nebyly schváleny odměny členů ZO, i přesto byly
tyto odměny vypláceny.
- Nesprávně vyplacené odměny byly přepočítány a rozdíly vyrovnány v měsíci březnu
2015. ZO dále schválilo dne 21.12.2014 termín, od kterého budou odměny členům ZO
poskytovány.
b) při dílčím přezkoumání
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
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D. Závěr
I. Při přezkoumání hospodaření - Obec Cholenice - za rok 2015
byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004
sb.):
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem
 Právní předpis: Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé
vybrané účetní jednotky
 § 14 odst. 6 - Územní celek nedodržel obsahové vymezení položky rozvahy " A.II.6.
Drobný dlouhodobý hmotný majetek".
o Ve stavu účtu 028 jsou vedeny předměty s pořizovací hodnotou nad 40 000,-- Kč,
které patří do stavu účtu 022.
II. Při přezkoumání hospodaření - Obec Cholenice - za rok 2015
se neuvádí žádná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.
III. Při přezkoumání hospodaření - Obec Cholenice - za rok 2015
Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku

0,84 %

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku

10,55 %

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku
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