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PARDUBICKY KRAJ
Krajský úřad
Finančníodbor

zPRÁvn

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015

obce Křičeň lč oosgossa

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
dne 26. dubna 201.6 jako Jednorázové přezkoumání

Přezkoumání hospodďení za rok ve smyslu ustanovení $ 42, $ 53 (týká se DSo) zákona
č). |2812000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů , d Y souladu se ziíkonem
č.42012004 sb., o přezkoumáváni hospodďení Í;zemntch samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí, ve zněru pozdějších předpisů a bylo zahájeno dne 1. 10. 2015
krajslcým úřadem dopisem a předáním pověření).

Přezkoumané období od 1.1.2015 do 31.12.2015.

1. Jednorázové přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce od 26.4.201'6.

Přezkoumríní vykonali :

- kontrolor pověřený řízenimpřezkoumání: Věra Loužilová

- kontroloři:
. Ing. Bc. Jan Slavík

Pověření k přezkoumání ve smyslu s 5 č. 42012004 Sb. a $ a a $6 zátkona č. 25sl2012
Sb. vydal Krajslcý úřad Pardubického kraje dne 1.7.2015.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumání byli přítomni: Petr čičko - starosta,

Dagmar Kašparová - účetrrí obce,
Ing. Jaroslava Plačková - místostarostk4

Kornenského nánĚstí 125' 5321 1 Padubice' Te|,: +420 466 @6 530' 724 652 038, Emai|:



Předmět přezkoumá'{r,[l..

Předmětem přezkoumárií hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v $ 2 odst. 1
a2 zákona č,. 420t2004 Sb., po'šuuzené podle hledisek uvedených v $ 3 tohoto zákona.

Při posuzování jednot|iv'ytt právních úkonů se vychází ze znéni právních předpisů

platný ch ke dni 
".kqt"-L"š3$;:!o *J\"".glt.

- Podle ustanovení $ 2 odst. 3 zékona č,. 42012004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání

údaje, na které se vztahuje pov'innost mlčenlivosti podle daňového řádu.

Poslední kontrolní ukol vz1&bním se práva podat námitky byl učiněn dne26. 4.20|6.

A. VÝsledek dilčích přežkoumání

A.I. Chyby a nedostat$'irapravené v průběhu dílčích přezkoumániza?0lí

nebyly zjištěny chyby a nódostatlry.

A.II. Ostatní chyby a ned'qgtatlry

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

pod1e ustanovení $ 10 odst. 3 písm. a) zžkona č,. 42012004 Sb., které jsou uvedeny v

členění podle ustanovení $ 2.edst. 1 a 2 uvedeného zákona:

1. UDLarv Yvrrr š 
p vv9!.  r  y lýr i r j . t '  Y! '  I/ . . .Ý.*

týkaj ících se rozpočtoqÍiil ptostředků

- přezkoumiín: Ano

\

fondů

- přezkoumrín: Ano

- přezkoumán: Ano

právních předpisů o účetnit;i.-i

- přezkoumán: Ano

mezinarodních smluv

- přezkoumán: Ano
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7. Ustarrovení 8 2 odst. 1 písm. g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu
rozpočtu. k rozpočtum krajů. k rozpočtum obcí. k jin,ím rozpočtům" ke státním fondům a
k dalším osobám

- přezkoumán: Ano i-:

8. Ustarrovení $ 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodďení s majetkem ve vlastnictví
územního celku

- přezkoumián: Ano

y, Ustanovení s 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodďed s majetkem státu. s nírnž
hospodďí územní celek

- přezkoumán: Ano

19. Ustarrovení $ 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek. s výjiÍrkou
úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu

- přezkoumán: Ano

11. Ustarrovení $ 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládárrí s nimi

- přezkoumán: Ano

12. Ustalrovení $ 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky &zických a právnických osob

- přezkoumán: Ano

13. Ustarrovení $ 2 odst. 2 písm. fl zastavování movit'ých a nemovitých věcí ve prospěch

třetích osob

- přezkoumán: Ano

14. Ustarrovení $ 2 odst. 2 písm. g) ďizování věcných břemen k majetku územního celku

. přezkoumiín: Ano

15. Ustanovení $ 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem

- přezkoumán: Ano

16. Ustarrovení $ 9 Kontrola nakládání s příspěvkem a se svěřeným majetkem

. přezkoumán: Ano

o
C.L Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2015

D.I. Při přezkoumání hospodařgní obce za rok 2015 podle $ 2 a $ 3 zákona č.
42012004sb.

* nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčích
přezkoumáních, které byly již napraveny.

D.II. Upozornění na případná rizika, která |ze dovodit ze zjištěných chyb
a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku
v budoucnu:
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a) podíl vek na rozpočtu územního celku 0,1.4 yo

2,12yob) podít závazf*ina rozpočtu *"q*ho 
"g!ku

c) podíl zastaveného majetku na celkovém mďetku územního celku .

Při přezkoumaní hospodďení nebyla zjištěna žáďná závůná rizíka, která by mohla mít
negativní dopad na hospodďení územního celku v budoucnosti.
D.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

V Křiěeni, dne26. dubna 2016

Jména a podpisy kontroloru zučastněných na přezkoumání hospodďení:

Věra LouŽilová

kontro 1or pověřený Íízením přezkoumání
podpis kontrolora pověřeného Íízentm

přezkoumaní

[ng. Bc. Jan Slavík

kontrolor podpis kontrolora

Tato zpráva o vÝsledku přezkoumání:

je náwhem zptávy o výsledku přezkoumríní hospodďení, a je možno ke zjištění v ní

uvedené podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání ryÍáw
kontroloróvi pověřenému řízením přezkoumríní. Konečným zněním zprávy se stává,

tento náwh okamžikem mamého uplynutí lhůty stanovené v $ 6 odst. 1 písm. d)

zékona č.42Ol20O4 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému

Ťízetim přezkoumání. Kontrolor pověřený Ťizenim přezkoumání můŽe v odůvodněném
případě stanovit lhůtu delší.
se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přiěemž se jeden stejnopis předává statutárnímu
zástupcí kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakdádá do příslušného spisu

Kraj ského uřadu Pardubického kraj e.
při tontrolované agendě bylo zjištěno, že ve sledovaném období bylo uplatrrěno celkem

0 poŽadavků dle zákonač. t06l1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
oédíhou součástí zprávy je seznam dokumentu vyrržiťých při přezkoumání a uvedených

v příloze.

' 

-ob'uh"- 
zprávy o r,ýsledku přezkoumání hospťďení Křičeň o počtu 8 stran byl

seznámen a její stejnopis převzď, starosta obce Petr Cičko
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.l V kontrolovaném období obce Křiěeň, dle prohlášení staÍosty obce, nehospodařil

/ s majetkem státu, neručil svým majetkem za závazky fuzických a právnických osob,

,, nezastavil movid a nemovi!ý majetek, neuzavŤel směnnou, darovací, nájemní smlouvu a
/a

/ smlouvu o výpůjčce ýkqící se nemovitého majetku, smlouvu o pfijetí nebo poskytnutí úvěru
/ nebo půjčky, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazJ<u, smlouvu o přistoupení

/t

/ kzáva*(u a smlouvu o sdruŽení, nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil
/.

/ majetkové vklady, uskutečnil pouze veřejné zakázJ<y malého rozsahu (s 12 odst. 3 zěk. ě.
/ 13712006 Sb.).

Y/u
' Poučení:

Územnt celek je ve smyslu ustanovení $ 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 42012004 Sb.,
povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvďených v této zprávé o qýsledku
přezkoumání hospodďení a podat o tom písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu,
atonejpozději do 15 dnů po projednántéto zpráw spolu se závěrečným účtem vorgánech
územního celku.

Územn celek je dále ve smyslu ustanovení $ 13 odst. 2 zékona č. 42012004 Sb., povinen
v informacích podle ustanovení $ 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá
příslušnému přezkoumávajícímu orgiánu písemnou zprávu o plněď přijafých opatření a v tóto
lhůtě příslušnému přezkoumávaj ícímu orgánu uvedenou zprávu zasIat.

Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí správního deliktu podle ustanovení

$ 14 odst. 1 písm. b) a c) zžkona č,. 42012004 Sb. a za to se uloŽí územnímu celku
podle ustanovení $ 14 odst. 2 zákonač; 42012004 Sb. pokuta do qýše 50.000'00 Kč.

"lsl
.petr Čioko

0n"
,.Ť\ 1._z

podpis starosty obcestarosta obce

Dagmar Kašparová é$*"-,/
účetní obce

Ing. Jaroslava Plačková

podpis tlěetní obce

oq
místostarostka podpis místostarostka

-^)1o,Čieto
,Á)

starosta obce podpis starosty obce
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Pří loha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok ' ' .

2415.

oznaěení všech dokladů a jiných materiálů využi!ých při přezkoumrání:

lGrnenskéhonárněstí,|25,53211Padubie,Te|.: +420ffit2653f,724652038' E+nail:
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Návrh rozpočtu
o Náwh rozpočtu na rok 20l5 byl zveřejněn na uřední desce od 24. 1|.2014 do l0. 12.

20|4také v elektronické podobě

Rozpočtová opatřeni

c l l20l5 ZO 3.3.2015
o 212015 ZO 12.5.2015
o 3120t5 ZO 30. 6.2015
o 412015 ZO 10.9.2015
o 5120152A27.10.2015
o 612015 ZO 26. 11.2015
c 712015 ZO 21. 12. 2015
Rozpočtorrý výhled
o 2015 -2017
Schválený rozpočet
o ZO 16.1,2.2014
ZávérečnÝ íčet
a Návrh závěreěného :úětu zarok2}I4 byl spolu se zprávou o přezkoumání hospodďení

zatok2O|4 zveÍqněn na uřední desce od 9. 3. 2015 do 24. 3.2015 také v elektronické
podobě. Zo 12, 5.2015 schvaluje celoroční hospodďení obce bez ýhrad.

Bankovní wpis
. ČNg č. 94-13418 561107|0 . 28.694,98 Kč
o KB č. 43-88700602257 10|00 - 2.97 I.912,92Kč
o KB č,. 32|25561/0100 . 454.736,52Kč
o zůstatky ověřeny ke dni 3I.|2.20I5
Dohoda o hmotné odpovědnosti

o Zedne3.1.2011

Evidence poplatků

. Předpis pohledávek z místních poplatků byl předloŽen ke kontrole.

. Předpisné sezrramy byly přeloženy ke kontrole.

Faktura
o wstavené fakturv ě. 1-8 za období 23,2.20|5-25.I.20|6 včetně kontace
o došlé fakturv č. 110072-110133 zaobďobí 13.7..|t.|.20|6 včetně kontace

lnventurní soupis majetku a záv azkfrt

o Ke dni 31. 12.2015
o Plan inventur na rok 2015 ze dne26. 11. 2015
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o Proškolení inventarizaění komise ze dne 26. 1|.20|5
o Inventarizační zptávarok 2015 ze dne 18. 1. 2016
Kniha odeslaných faktur
. za rok 2015 - viz. písemnost Faktura
odměňování členů zastupitelstva
o ZO 7.4.2015 od
o Poěet obyvatel k 1. 1. 2015
Pokladní doklad
o Příjmové a qýdajové pokladní doklady č. 117-138 včetně zaúčtováni
Pokladní kniha (denft)
. zaobdobí 9-I2l20I5
Příloha rozvahv
o Ke dni 31. 12.2015
Rozvaha
o Ke dni 31. 12.2015
Učetní doklad
a č.420001-410002
Učtorrý rozvrh
. narok2015
Yý|<az pro hodnocení plnění rozpočtu
o Ke dni 31. 12.2015
Yýkazzisku aztráty
o Ke dni 3l . 12.2015
Dohody o pracovní činnosti
o Ze dne 30. 12.2014
Dohody o provedení práce
o Ze dne 31. 12.2014
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)
. Kupní smlouva na pozemek č. 7112 a 7Il5 o qÍměře 2093 m2 ze dne 28. 5. 20t5

schvaluje ZO dne 12. 5.2015
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
o ZO 16. 12. 2014. 3. 3. 2015, 12. 5. 2015, 30. 6. 2015, 10. 9. 2015. 27 . 10. 2015
Daňové přiznání k dani z příjmu právniclqých osob k31.12.2014
o Daňové přiznání k dani zpŤíjmuprávnických osob k3Í,12.20|4
ozv
o oZY I/20I3 o místním poplatku ze TKo
o oZY 2l20l1 o místních poplatcích
Účetní závérka obce za rok 2014
o Učetní závěrka obce zarok2|I4 - Zo 12. 5.20|5



E+r E

o Protokol o schválení účetní závérky byl předložen ke kontrole

Zápisy z Íinančniho výboru 2015

. Zápísy zfinatčrttho výboru 2015

Zápisy z kontrolního výboru 2015
. Záptsy z kontrolního vyboru 2015
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