KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO

KRAJE

Odbor ekonomický - oddělení kontroly obcí a analýz
SpZn:
Čj:

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Obec Kněžnice, IČ: 00271683
za rok 2009
Přezkoumání

se uskutečnilo ve dnech:

19.4.2010
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 Kněžnice
Kněžnice 123
50601

Jičín

Zástupci za Obec:
Zdeňka Kudrnáčová - starostka
Přezkoumání zahrnovalo ověření provedené výběrovým způsobem s přihlédnutím k
významnosti:
dodržování povinností uložených zákonem Č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech a dalšími právními předpisy upravujícími finanční hospodaření ÚSC,
souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek
jejich použití,
věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.
Přezkoumání

vykonali:

kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
Danuše Součková
kontroloři:
Radka Dušková

Pivovarské nám. 1245
500 03 Hradec Králové

tel.: 495817583/565
736521914

e-mail:

dsouckova@kr-kralovehradecky.cz
rd uskova@kr-kr-alovchradccky.cz

----

A. Přezkoumané písemnosti
Při přezkoumání hospodaření - Obec Kněžnice - byly přezkoumány následující písemnosti:
Druh písemnosti
Návrh rozpočtu

Rozpočtová opatření
Rozpočtový výhled
Schválený rozpočet

Závěrečný účet

Inventurní soupis majetku a
závazkú

Kniha pohledávek a závazků

Odměňování členů
zastupi telstva
Pokladní doklad
Pokladní kniha (deník)

Pivovarské nám. 1245
50003 I-Iradec Králové

Popis písemnosti
Návrh rozpočtu obce na rok 2009 byl v souladu s ustanovením
§11 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů vhodným způsobem a po dobu stanovenou
zákonem zveřejněn.
Rozpočtové změny byly prováděny rozpočtovými opatřeními
schválenými v ZO např. dne 7.7.,5.10. a 7.12.2009.
Rozpočtový výhled byl sestaven na roky 2011 - 2013, v ZO
schválen dne 5.l.2009.
Rozpočet byl schválen ZO dne 2.3.2009 jako schodkový ve
výši příjmů Kč 2 281 820,- a ve výši výdajů Kč 2 840 080,Schodek je kryt přebytkem z minulých let.
Závěrečný účet včetně zprávy o přezkoumání hospodaření na
rok 2008 byl projednán a schválen v zastupitelstvu obce dne
1.6.2009 a uzavřen s vyjádřením souhlasu s celoročním
hospodařením obce a to bez výhrad. Před projednáním byl po
dobu stanovenou zákonem vhodným způsobem zveřejněn i na
elektronické úřední desce.
Inventarizace majetku a závazků byla provedena k 3l.12.2009.
Dále byly ověřeny inventurní soupisy na výkaz Úč OÚPO 3-02
celků
Rozvaha územních samosprávných
a vykazované
zůstatky souhlasí na tyto soupisy. Inventarizace je doložena
řádným inventarizačním zápisem.
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.
Kniha pohledávek a závazků řádně vedena. Místní poplatky
jsou vybírány na základě platné vyhlášky.
Zůstatek pohledávek k 31.12.2009 na účtu 315 činí Kč 4 150,(jedná se o nezaplacené poplatky za psa a odpad), na účtu 311
činí Kč 17 552,- (za provoz vodovodu), na účtu 314 činí Kč
41 091,- (ČEZ, Wolters, Moravia). Zůstatek závazků k
31.12.2009 na účtu 331 činí 24 731,- Kč (nevyplacené mzdy),
na účtu 336 činí 3 251,- Kč (závazky ze soc. zabezpečení a
zdravotního pojištění), na účtu 342 činí 2 754,- Kč (daň z
mezd).
Byla provedena kontrola stanovení výše odměn za výkon
funkce členům zastupitelstva a nebyly zjištěny nedostatky.
Pokladní doklady (květen a listopad 2009) mají patřičné
náležitosti, jsou doloženy paragony.
Byly kontrolovány pokladní doklady za období květen a
listopad 2009. Pokladní doklady jsou shodné se zápi em v
pokladní knize. Příjmy v hotovosti probíhají pokladní evidencí.
O přijmech a výdajích v hotovosti je řádně účtováno v souladu
se stanovenými účetními postupy a metodami.
tel.: 495 817 583 /565
736521914
2

e-mail:

dsouckova@kr-kralovchradecky.cz
rd IIskova@kr-kralovchradecky.cz

Rozvaha

Závěrka k 31.12 2009 byla přezkoušena v plném rozsahu.
Byl ověřen soulad stavů
vykazovaných
v Rozvaze
územních samosprávných
celků (Úč OÚPO 3-02) se stavy
majetku, pohledávek a závazků dle výsledku inventarizace.
Rozvaha je v majetkovém
okruhu sestavena
správně a v
souladu se skutečností,
veškerý majetek tř. O je v pasivech
Rozvahy kryt Fondem dlouhodobého
majetku na účtu 901 a
ostatními závazky na účtu 347.
Kontrolou účtů 933, 965 a 964 nebyly zjištěny nedostatky.
Výsledek finančního
hospodaření
na rozvahovém
účtu 933,
který v tomto případě vykazuje přebytek výdajů nad příjmy ve
výši 290 166,76 Kč je z pohledu finanční situace obce vykázán
správně a v souladu se skutečností.
Namátkově byly kontrolovány účetní doklady za období květen
a listopad
2009. Doklady
byly kontrolovány
z hlediska
náležitostí
účetních
dokladů,
časové a věcné souvislosti,
zaúčtování
a zatřídění podle rozpočtové
skladby a nebyly
zjištěny nedostatky.
V roce 2009 byla uzavřena darovací smlouva s fi pekařství
Bohemia na 12000,- Kč za rozvoz potravin, v ZO schváleno.
Rozpočet obce byl posílen o tyto účelové dotace:
- na volby do EÚ (ÚZ 98 349) z KÚ Královéhradeckého
kraje
ve výši 15 100,- Kč. Čerpáno 12339,- Kč. Vratka ve výši
2 761,- Kč byla poukázána na účet poskytovatele
v lednu
2010.
z
Ministerstva
vnitra
ČR
prostřednictvím
KÚ
Královéhradeckého
kraje na zřízení pracoviště CZECH Point
ve výši 79 837,- Kč a nesmí překročit 85% nákladů na akci.
Dotace čerpána včetně vlastních zdrojů v celkové výši 86
194,70 Kč. Na základě výzvy Ministerstva
vnitra byla vratka
dotace ve výši 6 572,- Kč poukázána na účet poskytovatele dne
4. 12.2009.
- POV 2009/205 MZ-INV z KÚ Královéhradeckého
kraje
investiční
dotaci ve výši 130 000,- Kč na akci "Oprava
chodníků
(pokračování
z roku 2008) a komplexní
úprava
veřejného prostranství".
Předpokládané
náklady na akci by
měly činit 360 000,- Kč.
Dotace nesmí překročit
50%
investičních nákladů na akci. Celkové náklady ve skutečnosti
činily
298 928,Kč. U této dotace
byla
provedena
veřejnosprávní
kontrola
odborem
regionálního
rozvoje,
cestovního ruchu a kultury Královéhradeckého
kraje.
- POV 20091205 MZ-NEINV z KÚ Královéhradeckého
kraje
investiční dotaci ve výši 60 000,- Kč na akci "Oprava chodníků
(pokračování
z roku 2008) a komplexní
úprava veřejného
prostranství". Předpokládané
náklady na akci by měly činit
154 000,- Kč.
Dotace nesmí překročit 50% investičních
nákladů na akci. Celkové náklady ve skutečnosti
činily 120
575,- Kč. Termín realizace akce 1.3.2009 - 30.11.2009
a
příjemce dotace se zavazuje použít poskytnutou dotaci do
31.12.2009.
U této dotace byla provedena
veřejnosprávní
účtů

Učetní doklad

Darovací

smlouvy

Smlouvy a další materiály k
přijatým účelovým dotacím
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kontrola odborem regionálního rozvoje, cestovního
kultury Královéhradeckého kraje.

ruchu a

Dotace JSOU doloženy prvotními doklady a proúčtovány.
Podmínky spolufinancování akce z vlastních zdrojů byly
dodrženy.

Smlouvy nájemní

Smlouvy o převodu majetku
(koupě, prodej, směna,
převod)
Zveřej něné záměry o
nakládání s majetkem
Dokumentace k veřejným
zakázkám
Vnitřní předpis a směrnice

Pivovarské nám. 1245
50003 Hradce Králové

- reg. číslo žádosti 07/002/3220b/452/000516
ze Státního
zemědělského
intervenčního
fondu Projekt
s názvem
"Obnovené kulturní dědictví - Cesta jednoho k druhému". V
roce 2008 bylo profinancováno 200 000,- Kč. V roce 2009 by
mělo být profinancováno 284 945,- Kč. Hlášením Č. 2 o
změnách v rámci PRV celkové výdaje z 484 945,- Kč sníženy
na 445 533,- Kč z toho 397 424,- Kč stavební výdaje a 48 109,Kč výdaje na parkové úpravy. V roce 2009 profinancováno
285 517,- Kč z toho korekce účetních dokladů Č. 11, 282 a
283 ve výši 16500,- (DoPP) a sankce dle NK 3,7 %. Doplatek
obec obdrží v roce 2010 z SZIF na základě oznámení o
schválení platby ve výši 191 239,- Kč a na základě srn I Č.
20393 z Podpůrného a garančního rolnického a lesnického
fondu, a.s. ve výši 31 O 15,- Kč.
Obec pronajímá nebytové prostory a pozemky. V roce 2009
byla uzavřena nájemní smlouva na nebytové prostory v čp. 89,
v ZO schváleno.
Pokud se týká působnosti zastupitelstva v majetkové oblasti k
31.12.2009 došlo k prodeji pozemku p.č. 520/2 za 1 450,- Kč
a k nákupu pozemků p.č. 5/11 a 5/12 za 1 640,- Kč, v ZO
schváleno.
Záměr na prodej pozemku p.č. 520/2 byl zveřejněn od 7.11. 26.11.2008. Záměr na pronájem nebytových prostor v čp. 89
byl zveřejněn od 8.12.-29.l2.2009.
Do dne kontroly byla realizována veřejná zakázka malého
rozsahu na zřízení pracoviště Czech POINT a na opravu části
komunikace a rekonstrukce, v ZO schváleno.
Majetek obce je veden na počítači a je roztříděn na základě
vnitro organizační směrnice v souladu s platnou účetní osnovou.
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