KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVEHRADECrÉ,UO KRAJE
odbor ekonomický - oddělení kontroly obcí a analýz
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zprávao výsledku přezkoumání hospodaření
měsíyse Podhradí, lČ:00271951
za rok 20í 8

přezkoumání

_

se

uskutečnilo ve dnech:

8.10.2018
30.1.20|9

42 odst, 1 zákona é,
na zák|adépísemnéžádosti městyse Podhradí v souladu s ustanovením §
č,42012004
zákonem
se
t28l2000 Sb., o ouJ.rr, ve zněú pozdějších předpisů, a vsouladu
a dobrovolných svazkŮ
Sb., o přezkoumávání Úospodareni územních-samosprávných celkŮ
obcí, ve znénípozdějších předpisů.
přezkoumání hospodaření
Zahájeno bylo dne lt.oz-.zotg doruěením oznámení o zahájení
v souladu s § 5 odst. 3 zékonaó.42012004 Sb. a s § 5 odst.2 písm. b)zákonač,25512012Sb,,
o kontrole, ve znění pozdějšíchpředpisů,

Místo provedení přezkoumání: Městys Podhradí
Cejkovice 17
506 01 Jičín
Zástupci za Městys:
- Michal Rambousek - Starosta

-

Eva Heydová - Místostarostka
kateřina pikardová - Dodavatelská účetnífirma
Michaela Šimberska- Úeetní

Přezkoumání vykonaly:
- korrtrolor pověřený řizenímpřezkoumání:
Světlana Hrivňáková

-

korrtroloři:
Richard Holenda
Ing. Monika Kliková
Bc. Petra Kotková

Pověřeníkpřezkoumánívesmyslu§5č.420t2004§b.a§+l§9:!Y"?í.,255/2012§b,
vydal xra;srry nřaa rrntověhradeckého kraje dne 19.6.2018 a 1,8,2018,

předmět ořezkoumání:

Pivovrrské nám. 1245
500 03 Hradec Králové

předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. l a2 zákona ě.42012004 Sb., Posouzené
výběroqfm zPŮsobem
podle hledisek uvedených u §3 tohoto-zákona."Přezkoumání hospodaření bylo provedeno
Při Posuzování
přezkoumánÍ.
jednotlivých
a
obsahu
předmětu
podle
skutečností
s ohledem na vyznamnost
Úkonu,
tohoto
uskuteČnění
platn}ch
ke
dni
preapisri
jednotlivých právních úkonďse lychazi ze méniprávnich
poslední kontrolní rikon (např. ukončeníkontroly na místě nebo,vrácent vyŽádaných Podkladťr, ukonČení
hosPodaření aPod,) bYl
prověření námitek uprutneffi ue stanovisku k Návrhu zprávy o výsledku přezkoumání
učiněn dne 30.01.20l9,

A, Přezkoumané písemnosti
při přezkoumání hospodaření městyse Podhradí byly přezkoumány následující PÍsemnosti:

Bankovní výpis

u CNB,
Městys veae Úczny účetč. 832354110100 u Komerění banky a č.94,74l954tl07l0

Darovací §mlouvy
o;9,
Městys uzavřel Dárovací smlouvu č. 1/2018 dne 6. 4.2a18 se ZŠBodlaka a PamPeliŠkY,
činnost ZS,
s., velis na finančnídar ve výši 18.900,-- Kč. Poskytnutý dar bude požit_na
dne
Finančnídar byl poskytnut nizák|adé žádosti ze dne 15. |2.2017.V ZM schváleno
19.2,2018,
Dokumentace k veřejným zakázkám
V roce 2018 městys róalizoval např. následující veřejné zakénky:
1) "Podhraclí - centrální

VDJ na kopci Veliš"

v této
rea1izace akce je podmíněna přidělením dotace - dále viz rozhodnutí zastuPitelstva;
fázi by1a zvolena namátková Řontrola zadávaciho řizeni (do podpisu smlouvY o dílo), se
13412016
zaměřením zejména na plnění povinností zadavate|e dle ustanovení § 6 zákona ě.
Z*),
S b., o zadáv áni veřej ných zakázek (dá|e téži,,ZZY
_ výzvak podání nu|iáry a zadávaci dokumentac e - ze dne 1 3. 3. 2018, zástuPce zadavate\e '

-

'HK,
VZMR, stavební práce, výzva byla odeslána vybraným
Profesionálové a. ,.,
, viz:
dodavatelům, a záoveň byla výzva zveřejněna na profilu zaclavate|e
http ://www.profesionalove. czlprofil-

ail_zakazkylzadavate0_0bec*PodhradÍ/vz_PodhradÍ-_centrální_VDl_naJopci_Veliš/dň_13.03.2018 ldu",_I3.03.2018/lhutajpn}6.03.2018/stav
předmétem YZ je výstavba vodojemu
_ryakazky_ proPktova dókumentaae zptaaována,
bez DPH,
uo"t rc privoániřro a zásobního řadu, pře-dpokládaná hodnotaYZ - 5 986 000,- KČ
predpotladaná hodnota yZ byla stáno,,réna na základé projektové dokumentace, výkazu
PlněnÍ,
uý.i, a na zéklaďéinformací o veřejných zak*z.kách podobného předmětu základní
piedpokládaná hodno ta, je zároveň cenou maximální a nejvýše přípustnou,
Žpri*uitort, kvalifikaeni predpoklady stanovena, návrhová smlouva o dílo zPtacovétna,
uvádí
hodnocení nabídek _ nejniisi ,ráuiatoua cenabezDPH - véha I00oÁ, zadavatel sPrávně
v bodu 5.3 výzvy t poaani nabídek informace k mimořádně nízkénabídkové ceně, avŠak
Čiv zadávací
ověŤovatelé doporučuji zadavaíe|i, aby v budoucnu ve výzvě k podání nabídek
naPÍ, viz
dokumentaci upravil pro.., hodnocení mimořádně nízkénabídkovéceny, tj. kritéria
yzoíe1, % vyjádrení, stanovení pevné ceny apod. (metcrdika hodnocenÍ) - viz i návaznost na
zéraČní
ustanovení §' 6 ZZýZ (vyloučenídodavatele - přidělení VZ jinému dodavateli),
,
z cenÍ dÍla a seruisní póarninky _ oo mcsiců, stanoveno lhůta pro podání nabídek zádrŽné
- dne
nabídek
viz bod 7. 3 výzvy k podaní nabídek (90% z ceny díla), lhůta pro podání
zidavatelelaietait.pnptid:184/áet
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26,3.2018 do 15.00 hodin, otevírání obálek - dne26.3.2018 v 15.00 hodin, přílohy - viz
projektová dokumentace, čestnéprohlášení o splnění základnizpůsobilosti, celkovéhO obratu,
referenční list, návrh smlouvy o dílo a další,
- zadavate|oslovil emailem 5 dodavatelů - korespondence ze dne 13. 3. 2018,
- ustanovení komise pro otevíráníobálek a hodnotícíkomise - ze dne 13.3.2018, PodePsáno,

zájmi členůkomise , ze dne26,3.2018, poclePsáno,
- seznam doručených nabídek - evidovány jsou 4 doruěené nabídky,
- protokol o otevírání obálek - ze dne 26. 3.2018 v 15. 00 hodin, poclepsán, doruČenY
a otevřeny byly 4 nabídky, nabídky byly komisí zkontrolovány,
- protokol o jednání hodnotící komise a zptáva o posouzení splnění podmínek ÚČaSti ve
výběrovém íízeni- ze dne 26.3.201 8, podepsán, hodnoceny byly 4 nabídky,
- výsledek posouzení splnění podmínek účasti- ze dne 26.3.2018, podepsáno, vyhotoveno ke
každému dodavateli zvIášť,
- protokol o jednání hodnotícíkomise azpráva z hodnocení nabídek - ze dne 26.3.2018,
nÓlnizsi nabídkovou cenu předložil dodavatel Stavoka Kosice a. s., nabídková cena 5 898 756,-Ké bez DPH,
- zprávao hodnoceni nabídek - ze clne 27.3.2018, podepsána,
- ďznámenío qýběru dodavatele - ze dne27.3.20l8, odesláno emailem všem dodavatelŮm,
_ kontrola nabídky dodavatele Stavoka Kosice a. s. - písemnosti, požaclovanéve výzvě
k podání nabídek, jsou v nabídce doloženy,
- výzvak předložení dokumentů a k podpisu smlouvy - ze dne 5. 4.2018,
_ smlouvao dílo č. 22)812018 - zhotovitit aita Stavoka Kosice a. s., IČ: 25275119, cena díla 5 898 756,-Ké bez DPH, s DPH 7 137 495,-Ké, oboustranně podepsána dne23.4.201,8,
přílohy - soupis stavebnich prací, dodávek a služebo položkový soupis praci a dodávek,
- zveřejnění smlouvy o dílo na profilu zadavatele - věstníku YZ - zveŤejněna dne 27. 4.2018 http://www.profesionalove,czlprofilviz:
zveřejněno v zákonem
zadavate\elnahrane_soubory/smlouva_o_di1o_184_ahfe0491pe.pdf,
- prohlášení o neexistenci střetu

stanoveném termínu,
- dodatky ke smlouvě o dílo nebyly ke dni 30. 1. 2019 uzavřeny,
- ke dni 30. 1. 2019 nebyl a realizace dila zahé4ena - realízace díla je podmíněna poskytnutím
dotace a rozlrodnutím zastupitelstva obce,
věstníku YZ ceml
_ doporučení _ nezapomenout také zveř,ejnit na profilu zadavatele
*viz
3
ZZYZ.
odst.
odkazna ustanovení § 219
skuteěně uhrazenou
- za předpokladu, že bude dílo spolufinancováno (realizováno), ověřovatelé doporuČují níŽe

-

uvedené:

odkazem zejména na ustanovení § 10 odst. 4 písmeno a) zákona ě. 42012004 Sb.,
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazkŮ obcÍ,
vě znénipozdějšíchpředpisů, se zadavateli doporuěuje, z důvodu minimalizace rizik, ohledně
zejména-čerpáníťrnančníchprostředků z rozpočtu EU, programů ministerstev apod.,
upozornit zadavatele - příjemce dotace naniže uvedené:

-s

Pečlivě prostudovat programové dokumenty, písemnosti, rozhodnutÍ, smlouvu apod.,
vztahujícíse nejen k vyúčtováníakce apod., aby tak nedošlo případně k poruŠenírozpoČtové
kžg1ně _ viz přímý dopad na hospodaření města, Dodržovat stanovené termíny, pokyny
poskytovatele apod., vyplývajícíz právních, aktů, vztahujících se k předmětné realizované
akci, Po skončeníakce, závérečnémvyúčtování,nezapomínat i na povinnosti v době tzv.
udržitelnosti, pokud byla poskytovatelem dotace stanovena - viz povinnosti v době
udržitelnosti, Ý případě jakýchkoli pochybností, žádat poskytovatele o písemnévyjádřenÍ,
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stanovisko apgd., aby tak byla el,iminována jakákoli rizika, plynoucí z éerPáni finaněních
prostředků rozpočn EU, programů ministerstev apod. Nezapomenout také na Právní
povinnost - viz oďkazna ustanovení § 219 odst. 3 ZZVZ - na Profilu zadavalele - věstníku VZ
zveřejnit cenu skutečně uhrazenou.
jiného
Touto kontrolou není dotčena případná kontrola ze strany poskytovatele dotace Či
věcně příslušnéhoorgánu apod., za předpokladu spolufinancování akce.

i

2) "Restaurování Božíchmuk v Podhradí"
rozpočtu Královéhradeckého kraje (poskytovatel dotace) - viz
Smlouva o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č, 18POVUl-0114,
je Pod
oboustrann! podepsána dne 1 1.7 .z}ll,neinvestiční dotace ve výši - 50 000,- KČ; akce
koníolou póskytovatele dotace, a proto byla zvolena namátková kontrola, se zaměřením
zejména na plnOni povinností zaďavatele dle ustanovení § 6 zákOna ě. 13412016 Sb,
o zadáváni uár.3nY.Ú zakéaek (dále téži ,,ZZVZ*) - minimalizace píipadných rizik - viz
odkaz zeiména na ustanovení § 3, § 10 odst, 4 zákona é, 42012004 Sb., o Přezkoumání

- akce je spolufinancována

z

hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazkŮ obcÍ, ve znéní
po"bo;si.h předpisů (dále téží ,,ZoP*), pro přezkoumávaný subjekt - viz případné vrácení
botacě; poruSení rozpočtové kazné apod., což m:ůžemít pro obec dotrlad na výsledek
hospodaření; předmětém kontroly nejsou specifické podmínky programu či jiné programové
dokumenty - gesce poskytovatele,
- obec má zpiacovánu Šměrnici č. ll20l8 - zadávání veřejných zakánek mimo režim zákona
č.13412016 Sb. _ VZMR,
- zadavate| v souladu s předmětnou směrnicí zpracoval písemné poptávkové íizeni - ze dne
30. "t.2018, předmětem YZ je restaurování Božíchmuk v Podhradí dle restaurátorského
zámérua u souladu s Rozhodnutím MÚ .Tičín- oddělení památkové péče,položkový rozPoČet
zpracován, požadavek na referenci, termín pro podání nabídek - dne 6. 8. 2018 do 17. 00
hodin, nabídky budou otevřeny dne 6. 8. 2018 v 17. 15 hodin na úřadě,
- zadavateloslovil 3 dodavatele - viz emailová korespondence ze dne 30. 7 .2018,
- doručeny byly 3 nabídky,
- nejnižšínu6íákouo,, cenu předložil dodavatel ARTEGRAM s. r. o., IČ:0473685I,LužanY
64, Jiěin, nabídková cena - 100 151,- Kč s DPH,
- rozhodnutí o přidělení VZMR - ze ďne 15. 8. 2018 odesláno vŠemosloveným

-

dodavatelům,
_ objednávka č. 2018008 - ze dne 24. g. 2018, dodavatel - ARTEGRAM s. r. o., IČ:
04736851, Lužany 64,Jiěin,cena díla - 100 151,- Kč s I)PH,
12,2018,
_ plnění ze smlouvy o dílo - faktura é.20180026, datum vystavení dne
rozPis
12.2018;
I7.
faŘfurovaná ěástka ve výši 100 151,- Kč s DPH, úhrada dne
provedených prací, předávací protokol oboustranně podepsán dne 30. 1 1. 20 1 8.

lL

-

Touto kontrolou není dotčena případná kontrola

ze

strany poskytovatele dotace, tj.

Královéhradeckého kraj e.

Evidence majetku
Majetek městyse je veden v počíttňia je roztříděn na základé předloženó vnitroorganizaČní
směrnice v souladu s platnou účtovouosnovou.
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Faktura

jejich PředPisu,
Korrtrolovány byly faktury přijaté i vydané v hlavní činnosti včetně správnosti
NedostatkY
vztahujícír" ru-ou úhradóuk bankovním výpisům za měsíc květen a říjen 2018.
zjištěny nebyly.

Inventurní soupis majetku a záv azků
Inventarizace rnajetku a závazkik 3I . 12, 201 8 byla provedena.
řádně
Inventurní ,oupiry majetku a závazki obsahují všechny předePsané náleŽitosti,
dokladují zjištúé,t ut.Ůrre stavy. Inventarizován}byly všechny ÚČty, vČetně Podrozvahových
urorrÁoiych účtůs nulovýrrrkonečným zůstatkem použi§ch v pruběhu_účetníhoobdobÍ,
inventur bYl
zjištěné skŮtečné stauý so.rňlasí se ztrstatt<y příslušnýchúčtův íozvaze. Plán
př.dlož.n, rovněž inventariza čnízpráv a byla řádně vyhotovena.
Vzhledem k tomu, že ověřovatólé neměli možnost zúčastnitse provádění inventarizace
rozdílŮ
u hmotného nrajeá městyse, nemohou se vyjádřit k nrožnosti vzniku inventurních
v této oblasti.

Kniha došlých faktur

Došléfaktuiy jsou evidovany v PC a kontrolou této knihy nebyly zjiŠtěny nedostatkY.

Kniha odeslaných faktur

Vydané faktury jsou evidovány v PC a kontrolou této knihy nebyly zjiŠtěnY nedostatkY.

Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu na rok 2018 byl před schválením vhodným zpŮsobem qodobu stanovenou
t2.2017,
zákonem Žveřejněn naúředníieléktronickédesce městyse od 15. tt.20117 do 4.

rozPoČtu
Současně s návrhem rozpoětu na rok 2018 byla zveřejněna informace o schváleném
a skutečnémplně ní rozp o čtu za pí e dcílázejícir ok.

Odměňování členůzastupitelstva
Byla provedena kontrola sianovení výše odměn za výkon funkce ČlenŮ zastuPitelstva. VýPlata
dle
odměn zamésícledenaž prosinec 20tg, dle předložených mzdových listŮ, bYla Provedena
který
rozdÍl,
stanovení, kromě starostý obce a místostaróstky obce, kde byl zjištěn drolný
vznikl nesprávným výpoětem při klácení měsíčníodměny za měsíc říjen 2018.

pokladní doklad
pokladní doklady za měsíc květen a říjen 2018 mají náleŽitosti, jsou doloŽeny ParagonY.
příjmy v hotovosti probíhajípokladni evidencí, V zakladním účetnictvíje o Pokladně
účtováno.

Pokladní kniha (deník)

Pokladní kniha je vedena v PC.

Příloha rozvahy
Městys předložil přítohu rozvahy sestavenou

k 31. 12.2018 a

kontrolou nebYlY zjiŠtěnY

nedostatky.

Rozpočtová opatření
Rozpočtovézměny byly prováděny rozpočtovými opatřeními ě. I až 5 a 7, schválenými
9.201,8
staróstou městyse anó'ti. t. zot8, 28. 2. 2018,31. 5. 2018, 31. 8. 2018,24.
a31.12.2018 a č. 6 schválenýmZM dne 19. 11. 2018,
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zákonem vyvěšena na elektronické uřední desce
Rozpoětová opatřeníjsou řádně v souladu se
zvořejněna v elektronické
a současně bylo oznameno na fyzické úřední desceo kd. ;,ou
podoby,
podobě a kde je možno nahlédnout do jejich listinné

Rozvaha
uzavřením) nebyly zjištěny
Kontrolou rozvahy sestavené k 31. 12. 2018 (před konečným
jednotlivýcir účtťrjsou v souladu s jejich
nedostatky, skutečnosti zachycené v zůstatcícň
obsahovým určením.
ÚČetní operace zde
Kontrolou ročníchobratů účtů401 a 403 nebyly zjiŠtěny nedostatky,
účetnímipostupy,
proúčtovanéjsou v souladu s jejich obsahovým určeníma stanovenými

Výsledek hospodařeni bězňeho úeetniho období vykazuje
Kč 4.855.372,05.

po zdanění zisk ve

výši

Schválený rozpočet
zastupitelstvu městyse dne
Rozpočet na rok 2018 byl schválen v paragrafoY?ry^Ť.nění v
Kč 6,366,000,__,
4. t2.2017 jako,.noar.ouy ve výši prijáů Ň sJzz2.99,* u ve výši výdajů let ve výši
schodek rozpoětového hospodaření bude kryt přebytkem z minulých
Úřední
Kč 633.800,__. Sctruaiený rozpočet byl v souladu se iákon.* vyvěŠen na.elektronické
kde je zveřejněn v elektronické
desce a současně bylo oznámeno na fyzické úřední {e_sce,
podobě a kde je *ožno nahlédnout do jeho listinné podoby.

Smloury a datšímateriály k přijafým účelovýmdotacím
příjmy rozpočtu roku 201íi byiy posíleny o následujícíúěelovéclotace:
gt .g24,__, úz qsoog, příjem dotace by1
_ od SR na volby p,*iJ*tá áp*riti ve výši ri
Kč 32,365,-- obec vrátí
účtovan,/'. prorpě ch úétu6i2. Nevyčeryanou část ve výši
poskytovateli.
ggtgl, příjem dotace byl
_ od SR na volby do zastupitelstev obcí ve výši Kč 120.000,__, úz
7t,649,-, obec vré,tí
účtovanve prospěch účiu672. Nevyčerpanou část ve výši Kč
poskytovateli.

podhradí ve výši Kě 6,000,__ ,úz 14004,
GŘ HZS MV čR na odbornou přípravu JSDH9
Příjem dotace byl účtovánve prospěchúďu672,
_ od KHK na zakladě Smlouvy o poskýnutí dotace z dotaěního fondu Královéhradeckého
Božíchmuk
kraje č. 18POVU1_0114 podepsané arre rI.7.2O:r8 na akci "Restaurování
pro]e}<tu 50%), Jedná
v Podhradí,, ve výši Kč 50.000,__ (maximální podít dotace na výdajích
předtožit vyúčtovánído 30, 12, 20|9,
se o neinvestiční dotaci, kde si poskytovatel vymínil
_

od

příjem dotace uyr ,rrotouá" ve prospěct ,ietu +Z2. Na konci účetníhoobdobí bYl ÚČtován ÚČetní
záp\s3881672.

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodejo směna, převod)
u.^prátném"převodu vlastnického práva k nemovité věci
Městys předložila Smlóuvu
"
smlouvott městys ziskává
uzavřenou s městem Jičínpodep*unou den Žo. 2. 2018. Touto
Návrh na vklad do KN byl
parcelu ó.22l8o výměře 1108 m2 zaiěetníhodnotu Kě 6.286,,_.
dne 4. 12,2017, Učtováno bylo
učiněn dne 28. 2. IIIL.ZM schválilo iento majetkový úkon

podepsanol q,
Dále městys předložil kupní smlouvu uzavřenou s fyzickou osobou
59 m2 za částku
výměře
č_ 610/8 o
26. 2.2018. Měs§s touto smlouvou prodává pozemek
prodeje byl vhodným
Kč 5.900,__. Návrh na vklad do KN byt ueinen dne ?_!,4.20|8. Zámér
dne 19, 2,2018,
způsobem zveřejněn od23.1. 2018 do 19. 2.2018,v ZM schválen
podepsanou dne
Dále městys předložil Kupní smlouvu uzavřenou s FP bionova, s.r,o,
Kč 3,800,__,
Městys touto smlouvou kupuje 1/6 podíl pozemku č. 534 za častku

účetnímzápisem 03 1/401.

26.2.2018.
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Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
K dokladování kontrolovaných agend a zjištění skutečnostínutných pro naPlněníjednotlivých
předmětů a hledisek pi.ezkoumáni byly při kontrole podpŮrně vyuŽity zápisy ze zastuPitelstva
městyse ze dne 4.12.2017,18. 6. 20l8, 30. 10. 2018 a 19. 11.2018.
Závěrečný účet

Návrh závěrečnéhoúčtuměstyse za rok 2017 byl sestaven. Před projednáním bYl Po dobu

stanovenou zákonem zveřejnjn na úředníi elektronické desce městySe od 28. 5. 2018 do
18.6.2018.
Závérečný účetměstyse za rok 2017 byl schválen v ZM dne 18. 6.2018. Po schválení bYl
závěrečný účetvčetnézprávy o výsledku přezkoumání hospodaření řádně v souladu se
zákonernvyvěšen na elektronické úřednídesce a současně bylo oznámeno na fYzické Úřední
jeho listinné
desce, kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do
podoby.
Úo.tni závérka městyse, včetně převodu výsledku hospodařeni za rok 2017, bYla schválena
v zastupitelstvu městýse dne 1S. 6. 2018. Protokol o schválení účetnízávérky byl předloŽen.
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B, Zjištění ze závěrečnéhopřezRoumání
Při přezkoumání hospodaření městyse Podhradí
nebvlv ziištěny

chvE

a nedostatkv.

C. Plnění opatření
Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

a) při přezkoumání hospodaření územníhocelku za předchozí roky
nebvlv ziištěnv_chybv a nedostatkv.

b) při dílčímpřezkoumání

nebvlv ziištěnv chvbv a nedostatkv.
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D. Závěr
2018
I. Při přezkoumání hospodaření městyse Podhradí za rok

sb.t
il. při přezkoumání hospodaření městyse podhradí za rok
se

2018

neuvádí žáďnárizika dle § 10 odst.4 písm. a) zákona č,420/2004 Sb,

ilI. Při přezkoumání hospodaření - městyse Podhradí , za rok
Byly zjištěny dle §

2018

10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:

0,03 %

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku

b)

!r93 oÁ

podíl závazkttna rozpočtu územníhocelku

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku uzemního celku

0oÁ

Iv. ověření poměru dluhu městyse podhradí k průměru jeho příjmůza poslední 4 roky
4
Ověřili jsme poměr dluhu městyse Podhradí k průměru jeho příjmů za poslední
rozpočtóvé roky podle právníhó předpisu upravujícíhorozpočtovou odpovědnost,
ověření poměru dluhu kprťrměru jeho-příjmůza poslední 4 rozpoČtovérokY Podle

právního předpisu upravujícího roŽpočtóvou odpovědnost jsme provedli výběrovým
závěru,
způsobem, tať auycÉo* ,írkuli přiměřenou jistotu, k vyslovení _následujícího
jeho
za
příjmů
pruměru
%
ipíeď,oženych pó*ladů vypllfvá, že dltlh nepřekročil 60
poslední 4 rozpočtové roky.
je uveden
Výpočet poměru dluhu k průměru příjmůza posledni 4 rozpočtovérokY
u Přílo"* č. 1, která je nedílnou součástí této Zprávy
ÚSC prohlašuje, že účetnívýkazy předložené jako_podklad pro ověření poměru dluhu
k průměru 3.ťo pr6-,i za poslední 4 rozpočtovéroky jsou definitivnÍ, ÚPlné a sPrávné
,

a nebudou

již měněny.

V. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územnícelek
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kraiský úřed

E''""íí3í#,fffit9kl",u
uldělení maodt<y

Podhradí, dne 30.01.2019

á',+,,l lt,;,,ll'l

M

Jmóna a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:
světlana Hrivriaková
kontrolor pověřený Ťizením přezkoumání

u

Richard Holenda

Ing. Monika

Kliková

kontrolor

pokud zde chybí některé podpisy kontrolorů uvedených na straně 1 této ZprávY, kteří se
jiŽ ČlenY
podíleli na výkonu prezkournaní, iak nebyli v době konání závěreČného Přezkoumátú
tontrolní sÉupiny a jejich podpis jé uveden pouze v Zápise z dílčíhopřezkoumání
hospodaření městyse Podhradí.

Tato zpráva o rrýsledku přezkoumání:
_ je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, a je moŽno ke z.iiŠtěnív ní
zPrávY
uvedené podat pir.*ne stanovisko ve lhůtě do t5 dnů ode dne Předární
kontroloróvi poverenomu řízenímpřezkoumání. Konečným zněním zPrávY se stává,
d) zákona
tento návrh okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 PÍsm.
řízením
ě.42012004 Sb., k poclaní písemnéhostanoviska kontrolorovi pověŤenérnu
přezkoumání. Kontrólor pověřený řízením přezkoumání můžev odŮvodněném PříPadě
stanovit lhůtu delší,
_ s obsahem zptávy o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Podhradí o PoČtu 13
stran byl seznámen a její stejnopis převzal Michal Rambousek.

V kontrolovaném období územnícelek

dle

prohlášení statutrirního zástuPce
zřízeny peněŽní fondY, nevloŽil
nemá
neprovozoval žádnou hospodářskou činnost,
dotace
žááné peněžité či nepeněiité vklady do právnických osob, neobdržel žádné
znarodního fondu uii zaane dotacó ze svého rozpočtu neposkytoval, nehospodařil
směnnou, nájemnÍ,
s majetkem státu, neručil za závazky jiných osob, neuzavřel
zástavni smlouvu, smlouvu o sdruženípeněžníchprostředkŮ a majetkových
pachtovní,
^hodnot,
smlouvu o úvěru ani nehospodařil sjinými cizimi zdroji, nePořídil Žádný
finančnímajetek.
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1l

Pouč9níi
Sb,,
Územnlcelek je ve smysluustanovení § 13 odst. 1písm, b) zakona č,,4201.2a04
zprávé
v
této
povinen přijmout opaiření k nápravě chyb a nedostatků uvedených
tom písemnou _ informaci
; výsledku- prezkoiÁaní hospódaření a podat o po
projednání této zprávy
přezkoumávajicimu or génu, a to nejpozději do 15 dnů
spolu se závěiečným účtemv orgánech územníhocelku,
Sb,,
óréi^..r.t j."oat. u. ,*yJl,, ustanovení § 13 odst. 2 zákona ě.42012004
uvést
povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm, b) tóhož zákona
zprávu
písemnou
lhůtu, ve které poaa přístušnému přezkóumávajícímu orgánu
orgánu
o pln8ní přijatých opaiření a v této it,itu příslušnémupřezkoumávajícímu
uvedenou zprávu zaslat.
p_odle ,r,stanovení
Nesplněním těchto povinností se územnícelek dopustí přestupku
č. 420t2004 sb. a za to se uložíúzemnímu celku
§ 14 odst. 1 písm. Ú) a c) zákona
pokuta do výše 50.000,00 Kč,
iodle ustano-veni § íl oast. z zákona é.420t2004 Sb.

Převzal dne:

30.01 .2019

uĚsrys PoDIrRADí

..

"

Čejkoviee 17 n
@

šóaói';ří"

Michal Rambousek
Starosta

Rozdělovník:
Steinopis

počet wtisků

Předáno

Převzal

1

l

Podhradí

Michal Rambousek

2

1

Královéhradecký kraj

světlana Hrivňáková

KONTAKTY:
světlana Hrivňáková
fuchard Holenda
Ing. Monika

Kliková

737999877

shrivnakova@kr-kralovelrladecky. cz

,l24325170

rho lenda@kr-kral ovehr adecky .cz

725574382

mklikova@kr-kralovehradecky. cz
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Příloha č.1
vzorec výpočtu ověření poměru dluhu městyse podhradí k průměru jeho příjmůza
poslední 4 rolry

Dlouhodobé úvěry
Přiiaté náwatné finančnívýpomoci dlouhodobe
Dlouhodob é záv azky z vydaných _dluhopisů
Dlouhodobé závazky z ručení
Dlouhodobé směnky k úhradě

0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00

Kč

0,00 Kč

457

Dluh Celkem

1

i

0,00 Kč
8 464 618,00 Kč

Příiem v roce 2018
Příiem v roce 2017
Příjem v roce 20].6
Příjem v roce 2015
příimv celkem

6 976 867,00 Kč

7 974 350,00 Kč
9 487 897,00 Kč

32 903 732,00 Kč

0,00 Kč

překročení v částce
Překročenív procentech

o%
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0,00 Kč

283
289
322
326
362
45I
452
453
456

Krátkodob é záv azky z w daný ch dluhopistt
Jiné krátkodobé půjčky
směnky k úhradě
Přiiaté návratné finanění výpomoci krátkodobé
Krátkodobé závazky z ručení

13

