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Zpráva o v sledku p ezk_oumání hospoda ení
obce Sedliště, lČ: 00578 541

za rok 2018
p ezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 18.2.2019

na základé písemné žádosti obce sedliště v souladu s ustanovením 42 odst. l zákona
Č, 12812000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších p edpisri, a v souladu se zákonem ě. 420/2004
Sb,, o P ezkoumávání hospoda ení rizemních iamosprávn}ch celkri a dobrovolnych svazkri
obcí, ve znění pozdějších p edpisri.
Zahájeno bYlo dne 08. 07. 2018 doručením Oznámení o zahájení p ezkoumání hospoda enívsouladus 5 odst.3zžkonač.42012004 Sb. as 5 odst.2píim. blrákonuě.255lŽOt2Sb.,
o kontrole, ve znéní pozdějších p edpisri.

Místo provedení p ezkoumání: Obec Sedliště
Sedliště 13
507 23 Libáň

Zástupci za Obec:
- Pavel Vaníček - starosta do 31. l0.2018- Mg.. Petra Muchová - místostarostka od 3l. 10. 2018- Jana Pacltová - starostka
- Ing. Michaela Tourková - úrčetní

P ezkoumání vykonaly:
kontrolor pově eny ízením p ezkoum ání

Markéta Fejková
kontrolo i:

Ing. Kate inaKrčková

Pově ení k p ezkoumání ve smyslu 5 Č. 420t2004 Sb. a 4 a 6 zákona č. 255l20t2 sb.
vydal Krajsk rí ad Královéhradeckého kraje dne 28. 6. 2018.

p edměí p ezkoumání:

P edmětem P ezkoumání hospoda ení jsou ridaje uvedené v 2 odst. l a2 zákonač.42Ol2004Sb., posouzené
Podle hJedisek uveden ch v 3 tohoto zákona. P ezkoumání ňospoda ení bylo provedeno v.. běrov/m zprisobems ohledem na vYznamnost jednotliv}ch skutečností podle p edmětu a obsahu p ezkoumání. p i posuzováníjednotlivlich Právních rikonri se vycházi ze zněni právnich preOpisri platn ch ke dni uskutečnění tohoto konu.
Poslední kontrolní rikon (nap . ukončení kontroly na místě nebo wácen í vyžádanych podkladťr, ukončení
Prově ení námitek uPlatněn ch ve stanovisku k Návrhu zprávy o q sledku p ezkoumání hospoda ení apod.) byl
učiněn dne 18. 02.2019.

Pivoval,ské nám . 1245
500 03 Hratlec Králové



A. P ezkoumané písemnosťí

P i p ezkoumání hospoda ení obce Sedliště byly p ezkoumány následující písemnosti:

Bankovní vYpis
Ve vazbě na jeOnotlivé prvotní ričetní doklady a správnos t zauětování byly položkově
kontrolovány bankovní r pisy u ťrčt vedenych u:

České spo itelny, a,s. č. ričtu 1 162375379/0800
CNB č. učtu 94-t22I85 41 / 07 Ia

za období květen a íjen 2018 a nebyly zjištěny nedostatky.

Darovací smlouvy
Obec (ako dárce) uzavŤela dne 12. 6. 2018 Darovací smlouvu s Ústav sociálních služeb
Milíčeves na posky.tnutí finančního daru ve vyši 6 000,-- Kč

Obec fiako dárce) uzav e|a dne 29. L 2018 Darovací smlouvu s ZO ČSV Libáň na poskytnutí
finančního daru ve vyši 1 000,-- Kč.

Dokumentace k ve ejnym zakázkám
BYla provedena kontrola dodržováni zák. ě. 13412016 Sb., o ve ejn ch zakáakách. V roce
2018 bYla realizována ve ejná zakázka malého rozsahu. Zpracována směrnice pro zadávání
ve ejnYch zakázek malého rozsahu. P edmětem kontroly byla zakazka malého rozsahu
"Oprava místních komunikací", Postup zadání veŤejné zakázky byl v souladu s Vnit ní
směmicí Č. Il2017 o zadávání ve ejn;fch zakěnek malého rozsahu. S vítěznou firmou
M - SILNICE a.s., Pardubice sepsána Smlouva o dílo dne 29. 10. 2aI8 ve vyši 390 323,40 Kč
bez DPH a Dodatek č. 7 ze dne 26. 1 1. 2018 ve q ši 9 053,98 Kč bezDPH, celkem cena díla
ve vYŠi 399 377,38 Kč bez DPH. P edloženo plnění: daňov; doklad 1231820253 ze dne
5. 12. 2018 ve q ši 390 323,40 Kč bez DPH a daňov doklad ě. 1231820263 ze dne
13,12.2018 ve vyši 9 053,98 Kč bez DPH.

Faktura
BYIY kontrolovány p ijaté a vydané faktury, včetně správnosti jejich p edpisu, vztahující se
svou rihradou k bankovním v}pis m za měsíc květen a íjen 2018. Nedostatky zjištěny
nebyly.

Inventurní soupis majetku a závazkft
Inventurní soupisy majetku a závazktl obsahují všechny p edepsané náležitosti, ádně
dokladují zjiŠtěné skutečné stavy. Inventarizovány byly ádně všechny ričty, včetně
Podrozvahov;rch a rozvahovych čt s nulov;m konečnym zristatkem použitych v pruběhu

Četního období, zjištěné skutečné stavy souhlasí se zristatky p íslušn}ch riětri v rozvaze. Plán
inventur byl p edložen, rovněž inventarizačni zptávabyla ádně vyhotovena.
Vzhledem k tomu, že ově ovatelé neměli možnost zričastnit se provádění inventarizace u
hmotného majetku obce, nemohou se vyjád it k možnosti vzniku inventurních rozdílri v této
oblasti.

Pivovarské nám . 1245
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Návrh rozpočtu
Návrh rozPoČtu obce na rok 2018 byl vhodným způsobem zveřejněn na úřední desce nejméně
Po dobu 15 dnŮ před jeho projednáním v zastupitelstr,u obce á to i způsobem umožňuli.i.
dálkový přístup v období od 5. 1 1. 2017 do 4. 12.2017 .

Odměňování členů zastupitelstva
BYla Provedena kontrola stanovení v/še odměn zavýkonfunkce členů zastupitelstva a nebyly
zjiŠtěnY nedostatky. Výplata odměn za měsíc led,en až prosinec 2018, dle předlozenýci
mzdových listů, byla provedena dle stanovení.

pokladní doklad
Pokladní doklady za období květen a říjen 2018 mají patřičné náležitosti, jsou doloženy
Paragonl a jsou shodné se zápisem v pokladní kníze. Příjmy v hotovosti probiha3i pokladní
evidencí. y základním účetnictví je o pokladně řádně účtováno.

Pokladní kniha (deník)
BYlo kontrolováno období květen a říjen 2018 a nebyly zjištěny nedostatky. Kniha je v
písemné podobě.

Příloha rozvahy
Byl předlož en výkaz Příloha rczv ahy sestavený k 3.1 . 12. 20 1 8.

Rozpočtová opatření
CerPaní rozPoČtu obec prŮběžně sleduje a kontroluje, případné nutné změny jsou řešeny
rozPoČtovými opatřeními schvalovanými zastupitelstvem obce nebo starostou obce u. ,ué
delegované Pravomoci. V roce 2018 bylo schváleno a provedeno 9 rozpočtových opatření,
tato jsou řádně chronologicky evidována, ěíslována a d]e platných právnich piedpisů
zveřejňována Po jejich schválení na intemetových stránkách obcó soueasně s ódkazem
oznámení na uřední desce, kde jsou zveřejněna.

Rozvaha
Byl předloženvýkaz Rozvaha sestavený k31 12.2018.
Kontrolou obratŮ ÚČtŮ 401 a 4O3 nebyly zjištěny nedostatky, účetní operace zde proúčtované
jsou v souladu s jejich obsahovým určením a stanovenými účetními postupy.

§chváIený rozpočet
RozPoČet na rok 2018 byl schválen zastupitelstvem obce dne 4. t2 .2017 jako schodkový ve
výŠi PříjmŮ 1 315 500,- Kč a výdajů ve výši 2 533 600,_ Kč, fináncování ve výši
I 218 100,- KČ. Schodek rozpočtu je kryt přebytkem hospodaření minulých let, Závazné
ukazatelejsou paragrafy. RozpoČet byl pořízen do výkazu FIN 2-12 v souladu se schválením.
Na Úředních deskách zveřejněno v řádných lhůtách v souladu s platným zněním ziákona dne
2. |.2018.

Smlouly a další materiály k poskytnuf/m účelovým dotacím
Obec uzavřela dne 23. 5.2018 Smlouvu o poskytnutí dotaee z rczpočtu obce Sedliště na
zajiŠtění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou č. DS2018102510 s
Královéhradecký kraj ve výši 13 474,-- Kč. Dotace podlóhá vyúčtovaní do konce ledna 2OI9.
Schváleno v ZO dne22,1.2018. O dotaci účtováno v souladu s účetními předpisy.

Pivovarské nám . 1215
500 03 Hradec Králové
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Smloury a další materiály k přijat/m účelovým dotacím
Rozpočet obce byl v kontrolovaném období posílen o tyto úěelové dotace:

- prostřednictvím rÚ rHr záIohu neinvestiční dotace ve výši 22 g8I,-, Kč,ÚZ 98008 na
volby Prezidenta republiky, čerpáno 16 624,- Kč,
- prostřednictvím KU KHK záIol,lu neinvestiční dotaee ve výši 30 000,-- Kě,ÚZ 98187 na
volby do Zastupitelstev obcí, čerpáno 14 555,-- Kč;

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)
Obec jako prodávající uzavŤela dne 10.1.2018 Kupní smlouvu s §,zickou osobou na prodej
pozemku p.ě. 84912, o celkové výměře 77 m2 za dohodnutou kupní cenu 5 480,- Kč, částka
byla obci zaplacena dne 11. 1. 2018. Záměr prodeje byl zveřejněn od 7. 1I. 2017 do
4. 12,2077, zastupitelstvo oboe schválilo prodej pozemku dne 4. 12.2017, právní účinky
zápisu do KN nastaly dne25,1. 2018,

Střednědobý l}hled rozpočtu
Střednědobý výhled rozpočtu byl sestaven na období 2019 - 202l, v zastupitelsfiu obce
schválen dne 4. L2.2017, Obec zveřejnila návrh střednědobého výhledu rozpočtu na svých
internetových stránkách a na úřední desce od 15. 11.2017 do 4. 12.2017. Obec zveřejnila
schválený střednědobý výhled rozpočtu na svých internetových stránkách anaúřední desce
dne2.1. 20i8,

účetoí deník
Byly kontrolovány účetní doklady k uvedeným bankovním výpisům za měsíc květen a říjen
2018. Doklady byly kontrolovány z hlediska náležitostí účetních dokladů, časové a věcné
souvislosti, zaúětování a zatŤíděni podle rozpočtové skladby. Úěetní doklady mají patřičné '
náležitosti.

Vykaz pro hodnocení plněn í rozpočtu
Byl p edloŽen Vlrkaz Fin 2-12M sestaveny k 31. t2.20 18

Y kazzisku aztráty
Byl p edložen vykaz zisku azttáty sestaveny k3I.12.2018.
Kontrolou vazby na vykaz pro hodnocení plnění rozpočtu bylo zjištěno, že ztstatky
vybran; ch nákladovych a v}nosovych ričtťr odpovídají sumám p íslušnych položek RS z
vykazuFin-2-12, rozpočtová skladba byla tedy ádně dodržována.

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
K dokladování kontrolovan}ch agend a zjištění skutečností nutn}ch pro naplnění jednotliq ch
P edmětri a hledisek p ezkoumání byly p i kontrole podpťrrně využity zapísy zastupitelstva
obce ze dne 22. 1.2018, 16. 4.2018, 16. 7, 2018, 10. 9.2018,31. 10. 2018,26. 11.20t8 a
17. 12.2018.

Pivovarské nám.1245
500 03 Hradec Králové
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Závěrečný účet
Závěrečný účet obce za rok 2017 byl sestaven v zákonem požadovaném rozsahu, schválen na
veřejném zasedéní zastupitelstva obce dne 16. 4.2018 s výrokem "bezvýbrad" plně v souladu
s příslušným ustanovením odst. 6 §17 zák. 25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, před schválením byl řádně zveřejněn na úřední desce a to i způsobem
umožňujícím dálkový přístup od 29. 3. 2018 do 16. 4. 2018, po schválení byl závérečný lúéď
též zveŤejněn v zákonem stanoveném termínu a obsahu dne 23. 4. 2018,
Souěasně byla v zastupitelstvu obce schválena účetní závěrkaobce zarok2011.
Protokol o schválení účetní závěrky předložen.

Pivovarské nám. 1245
500 03 Hradec Králové
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B. Qištění z jednorázového p ezkoumání

P i p ezkoumání hospoda ení obce Sedliště

nebvly ziiš,těnv chvbv a njdostatkv.

C. Plnění opat ení

Plnění opat ení k odstranění nedostatk zjištěnych

a) p i p ezkoumání hospoda ení rizemního celku za p edchozí roky

nebvlv ziištěnv chvbv a nedostatkv.

b)p idílčímp ezkoumání

nebylv ziištěnv chybv a nedgstatkv.

Pivovarské nám . 1245
500 03 Hradec Králové
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D, Závěr

I. P i p ezkoumání hospoda ení obce Sedliště za rok2018

nebv|v ziištěnv ch a nedostatkv í 10 odst. 3 nísm. a) zákona č. 42012004
ht
il. P i p ezkoumání hospoda ení obce Sedlišté za rok 2018

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

ru. P i p ezkoumání hospoda ení - obce Sedliště - za rok2018
Byly zjištěny dle 10 odst. 4 písm. b) následuj ici vkazatele:

a) podíl pohledávek na rozpočtu rizemního celku

b) podíl závazk na rozpočtu rizemního celku

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku uzemního celku

0,13 ,Á

2192 "Á

0%

IV. Ově ení poměru dluhu obce Sedliště k pr měru jeho p íjmri za poslední 4 roky
Ově ili jsme poměr dluhu obce Sedliště k pruměru jeho p íjm za posledni 4 rozpočtové
roky podle právního p edpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost. Ově ení poměru
dluhu k prriměru jeho p íjmri za poslední 4.rozpočtové roky podle právního p edpisu
upravujícího rozpočtovou odpovědnost jsme provedli vyběrov}m zp sobem, tak
abychom získali p imě enou jistotu, k vyslovení následujícího závéru. Zp edložen}ch
podkladri vyplyvá, že dluh nep ekročil 60 % pruměru jeho p íjmri za posledni 4
rozpočtové roky.

V;počet poměru dluhu k prriměru p íjmri za poslední 4 rozpoětové roky je uveden
v P íloze č. 1, která je nedílnou součástí íéto Zprávy,

ÚSC prohlašuje, že ťrčetn í vykazy
k prriměru jeho p ljm za poslední
a nebudou již měněny.

p ed[ožené jako podklad pro ově ení poměru dluhu,\
4 rozpočtové roky jsou definitivní, ťrplné a správné

V. Ostatní sděIení pro p ezkoumávany zemní celek

Pivovarské nám . 1245
500 03 Hradec Králové
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Sedliště, dne 18. 02 .2019

Jména a podpisy kontrolorri zričastněnych na p

Markéta rejková
kontrolor pově eny ízením pŤezkoumání

/A' L()*-,Ing. Kate ina Krčková

kontrolor

Pokud zde chybí některé podpisy kontrolorri uvedenych na straně l této Zprávy, kte í se
Podíleli na vykonu p ezkoumání, tak nebyli v době konání závěreěného p ezkoumani jižčleny
kontrolní skupiny a jejich podpis je uveden pouze v Zapise z'ďílěího prezloumání
hospoda ení obce Sedliště.

Tato zpráva o vÝsledku p ezkoumání:
- je návrhem zprávy o vysledku p ezkoumání hospoda ení, aje možno ke zjištění v ní

uvedené podat písemné stanovisko ve lh tě do 15 dnri ode dne p edání zprávy
kontrolorovi pově enému ízením p ezkoumání. Konečn}m zněním zprávy se ,tárrá,
tento návrh okamŽikem marného uplynutí lh ty stanovené v 6 odst. t pis*. d) zákona
Č.42012004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pově enému ízením
P ezkoumánÍ, Kontrolor pově eny Ťízením p ezkoumání mtže v odrivodněném p ípadě
stanovit lhritu delší,

- s obsahem zptávy o vysledku p ezkoumání hospoda ení obce Sedliště o počtu 10 stran
byl seznámen a jeji stejnopis pŤevzal Jana Pacltová.

V kontrolovaném období uzemní celek dle prohlášení statutárního zástupce
neProvozoval Žádnou hospodá skou činnost, nlmá zŤízeny peněžní fondy, nevlÓžil
Žádné PeněŽité či nepeněžité vklady do právnickych osob, neobdržel žádné dotace
znárodního fondu, nehospoda il s majetkem státu, neručil za závazky jinych osob,
neuzav el směnnou, nájemní, pachtovní, zástavni smlouvu, smlouvu o sdružení
PeněŽních Prost edkri a majetkovych hodnot, smlouw o z ízeni věcného b emene,
smlouvu o rivěru ani nehospoda il s jin;fmi cizími zdroji, nerealizoval žádnouakci, která
bY měla povahu ve ejné zakázky ve smyslu zákona č. 13412016 Sb., nepo ídil ani
neprodal žádny finanění majetek.

Pivovarské nám . 1245
500 03 Hradec Králové
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Poučení:

Územni celek je ve smyslu ustanovení 13 odst. 1 písm. b) zakona č.42012004 Sb.,
povinen p ijmout opat ení k nápravě chyb a nedostatkri uvedenych v této zprávě
o vysledku p ezkoumání hospoda ení a podat o tom písemnou informaci
p ezkoumávajícímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnri po projednání této zprávy
spolu se závěreěnym ričtem v orgánech ťrzemního celku.
Územní celek je dále ve smyslu ustanovení 13 odst. 2 zákona ó. 42012004 Sb.,
povinen v informacích podle ustanovení 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést
lh tu, ve které podá p ístušnému p ezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu
o plnění p ijaf ch opat ení a v této lhritě p íslušnému p ezkoumávajícímu orgánu
uvedenou zpráv u zaslat.
Nesplněním těchto povinností se rízemní celek dopustí p estupku podle ustanovení

14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 42012004 Sb. a za to se uloží zemnímu celku
podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č.420.12004 Sb. pokuta do v še 50.000,00 Kč.

Píevzal dne: 18. 02.2019

itiffi"ffiffiffi fi&§W
,"i? ?3 S fix-rŠyĚ t:-

ír* 5?8 541

Jana pacltová

starostka podpis

Rozdělovník :

KOl\TAKTY:
Markéta Fejková

Ing. Kate inaKrčková

Pivovarské nám. 1215
500 03 Hradec Králové

727956092

73448 1 687

mfej kov a@kr-kral o vehrade c ky . cz

kkrck oy a@kr-kral ovehrade c ky . cz

Steinopis počet vÝtiskri P edáno P evzal

1 1 Sedliště Jana Pacltová

2 1 Královéhradecky kraj Mark éta Fejková
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P íloha č. 1

Vzorec v poČtu ově ení poměru dluhu obce Sedliště k prriměru jeho p íjmri za poslední
4 roky

Krátkodobé uvěry 28l 0,00 Kč

E skontovan é kr átko dob é dluhopisy (směnkv) 282 0,00 Kč

krátkoďobé zá v arky z yy danych dluhopis 283 0,00 Kč

Jiné krátkodobé p jčky 289 0,00 Kč

pqgúy k uhradě 322 0,00 Kč

lipté návratné finanční vypomoci krátkodobé 326 0,00 Kč

Krátkodobé áva*y zručení 362 0,00 Kč

Dlouhodobé ťrvěry 451 0,00 Kč
p 

ť até návratné finanční vypomoci dlouhodobé 452 0,00 Kč

Dlouhodobé Z 453 0,00 Kč

bé zá V,
Z rveenI 456 0,00 Kč

Dlouhodobé směnky k rihradě 457 0,00 Kč

P íjem v roce 2018 1, 542 629,39 Kč
Príjem v roce 2OI7 1407 989,64 Kč
Príjem v roce 2016 1,248 669,00 Kč
P íjem v roce 2015 1, L52 448,00 Kč

I 337 1Kč

0,00 Kč

0%

Pivovarské nám.1245
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