Krajský ú˴ad Libereckého kraje
Odbor kontroly

ý.j: LK - 0150/10/Vob

Zpráva o výsledku pĜezkoumání hospodaĜení
obec Polevsko, Iý: 00525405
za rok 2010

PĜezkoumání se uskuteþnilo ve dnech: 14.2.2011
na základČ zákona þ. 420/2004 Sb., o pĜezkoumávání hospodaĜení územních samosprávných
celkĤ a dobrovolných svazkĤ obcí.
Místo provedení pĜezkoumání:
Obecní úĜad Polevsko
PĜezkoumání vykonal kontrolor povČĜený Ĝízením pĜezkoumání:
Jaroslava Voborská
PovČĜení k pĜezkoumání hospodaĜení ve smyslu § 5 zákona o pĜezkoumávání hospodaĜení
vydal Mgr. René Havlík, Ĝeditel Krajského úĜadu Libereckého kraje.
PĜi pĜezkoumání byli pĜítomni:
Martina Rašínová - starosta
BČla Hostinská - úþetní

Krajský ú˴ad Libereckého kraje
U Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: + 420 485 617 •
fax: + 420 485 226 444

e-mail: jaroslava.voborska@kraj-lbc.cz • www.kraj-lbc.cz •
IĨ: 70891508

PĜedmČt pĜezkoumání:
PĜedmČtem pĜezkoumání hospodaĜení jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona
420/2004 Sb.. Dle § 6 odst. 3 písm. b) zákona je pĜezkoumání hospodaĜení provádČno
výbČrovým zpĤsobem s ohledem na významnost jednotlivých skuteþností podle pĜedmČtu a
obsahu pĜezkoumání. PĜi posuzování jednotlivých právních úkonĤ se vychází ze znČní
právních pĜedpisĤ platných ke dni uskuteþnČní tohoto úkonu.

A. PĜezkoumané písemnosti
PĜi pĜezkoumání hospodaĜení obce Polevsko byly pĜezkoumány následující písemnosti:
Návrh rozpoþtu
Návrh rozpoþtu obce na rok 2010 byl zveĜejnČn v souladu s ust. § 11 odst. 3 zák. 250/2000
Sb., o pravidlech územních rozpoþtĤ (vyvČšeno 30.11.2009, sejmuto 17.12. 2009).
Schválený rozpoþet
Rozpoþet obce na rok 2010 byl schválen na jednání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009 jako
pĜebytkový a reprezentoval následující objemy :
PĜíjmy :
Výdaje :

7 443 000
6 575 700

Kontrolou bylo ovČĜeno promítnutí rozpoþtu do výkazu Fin 2 – 12 M.
Pravidla rozpoþtového provizoria
Pravidla rozpoþtového provizoria nebyla stanovena, jelikož rozpoþet obce Polevsko na rok
2010 byl schválen na jednání zastupitelstva dne 16. 12. 2009.
ZávČreþný úþet
ZávČreþný úþet obce za rok 2009 vþetnČ zprávy z pĜezkoumání hospodaĜení obce za rok 2009
byl schválen na jednání zastupitelstva obce dne 10. 3. 2010 bez výhrad. ZávČreþný úþet
obsahoval patĜiþné náležitosti a byl zveĜejnČn na úĜední desce a je pĜístupný na webových
stránkách obce (vyvČšeno 22. 2. 2010, sejmuto 10. 3. 2010).
Rozpoþtový výhled
Obec má vypracovaný rozpoþtový výhled na období r.2007-2010, schváleno dne 7. 11. 2007,
na období r. 2008-2011, schváleno dne 12. 11. 2008 a na období r. 2010-2015, schváleno dne
9. 2. 2011.
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Rozpoþtová opatĜení
Obec provedla tyto rozpoþtová opatĜení :
pĜíjmy
schválený rozpoþet:
7 443 000,-úpravy rozpoþtu celkem :
1 439 669,-rozpoþet po zmČnách celkem : 8 882 669,--

výdaje
6 575 700,-1 555 215,-8 130 915,--

finacování
867 300,-115 546,-751 754,--

zmČna þ.1 schválena usnesenín þ. 45 ze dne 6. 10. 2010
zmČna þ.2,3 schválena usnesením þ.18 ze dne 16. 12. 2010
Kontrolou bylo zjištČno, že úþetní jednotka schválila rozpoþtovou zmČnu þ. 1, týkající se
dotace na volby v kvČtnu 2010 až na jednání zastupitelstva obce dne 6. 10. 2010. Rozpoþtová
zmČna þ. 1 byla pouze projednána a schválena þleny finanþního výboru - zápis ze dne 31. 5.
2010.
Evidence pohledávek
Evidence pohledávek je vedena na poþítaþi s uvedením pĜedpisu, úhrady a pĜípadných
nedoplatkĤ. Úþetní jednotka úþtuje o pohledávkách na analyticky rozlišeném úþtu 311 a 315.
Úþetní jednotka úþtuje o pohledávkách za poplatky za svoz TKO, poplatek ze psĤ, poplatek z
ubytovací kapacity, pohledávky z pronájmu nebytových prostor. úþtu ZĤstatek úþtu 459 Ostatní dlouhodobé závazky ( viz. smlouva AVE z r. 2006) þiní k 31. 12. 2010 zĤstatek ve
výši 109 980,-- Kþ. ýástka ve výši 18 330,-- Kþ byla použita pro potĜeby PO ZŠ, MŠ.
Pokladní doklad
Pro evidenci pĜíjmových a výdajových pokladních dokladĤ je zavedena jednotná vzestupná
þíselná Ĝada. NamátkovČ byly kontrolovány pokladní doklady þ. 67-97 za mČsíc záĜí 2010.
Nedostatky v chybném zaúþtování dle platné RS nebyly zjištČny.
OdmČĖování þlenĤ zastupitelstva
Výše odmČn neuvolnČným zastupitelĤm v roce 2010 byla vyplácena ve stejné výši jako v r.
2009 dle platné pĜíl. þ. 1 zák. 29/2009 k naĜízení vlády 37/2003 Sb., o odmČĖování þlenĤ
zastupitelstev. Výše odmČn novČ zvoleným zastupitelĤm byla schválena na ustavujícím
zasedání novČ zvoleného zastupitelstva dne 8. 11. 2010. Výše odmČny neuvolnČnému
místostarostovi byla dne 6. 12. 2010 snížena (revokace usnesení þ. 12 ze dne 8. 11. 2010).
Úþetní doklad
NamátkovČ byly kontrolovány doklady pĜíslušející k bankovnímu výpisu þ. 145 - 172 v KB
za období od 2. 11. - 21. 12. 2010. Nedostatky v chybném zaúþtování dle platné RS nebyly
zjištČny. Návaznost na knihu došlých faktur je zajištČna.
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Rozvaha
Úþetní jednotkou byla pĜedložena Rozvaha - bilance vþetnČ pĜílohy k datu 31. 12. 2010.
Inventurní soupis majetku a závazkĤ
PĜíkaz k provedení inventarizace veškerého majetku obce byl vydán starostkou obce dne 1.
12. 2010 vþetnČ jmenování þlenĤ inventarizaþní komise. Byly vyhotoveny inventurní soupisy
majetku, které byly podepsány všemi þleny inventarizaþní komise. Souþástí inventarizace
majetku byla i dokladová inventarizace závazkĤ a pohledávek k 31. 12. 2010 (potvrzení o
vlastnictví akcií a výpis z KN byl pĜiložen). Výsledky inventarizace majetku vþetnČ návrhu na
vyĜazení majetku ve výši 1 220 789,-- Kþ budou pĜedmČtem projednání na nejbližším jednání
zastupitelstva obce v r. 2011.
Úþetní deník
Úþetní jednotka úþtuje v hlavní knize, knize analytických a podrozvahových úþtĤ. Úþtový
rozvrh na rok 2010 byl pĜedložen.
Pokladní kniha (deník)
Evidence pokladny je vedena na poþítaþi. V pokladní knize jsou evidovány všechny pĜíjmy,
které vybírá obec v hotovosti. Funkci pokladní vykonává starostka, hmotná odpovČdnost je
vypracována.
Výkaz zisku a ztráty
V souvislosti se zmČnou úþetnictví k 1. 1. 2010 je úþetní jednotkou úþtováno o nákladech na
úþtech úþt. tĜ. 5 a o výnosech na úþtech úþt. tĜ. 6.
Výnosy :
5 296 484,16
Náklady :
5 171 695,60
------------------------------------------------zisk :
124 788,56
Zisk pĜed zdanČním þiní þástku ve výši 124 788,56.
Bankovní výpis
Kontrolovány byly bankovní zĤstatky na úþtech vedených u penČžního ústavu :
KB
173 756,33 Kþ
ýS
889 858,60 Kþ
ýSOB
69 648,06 Kþ
-----------------------------------------ZBÚ celkem :
1 133 262,99 Kþ
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ZĤstatek bankovních úþtĤ celkem souhlasí se zĤstatkem úþtu 231 - BČžný úþet v hlavní knize,
Rozvaze - bilanci a výkazu Fin 2 - 12 M pro hodnocení plnČní rozpoþtu a byl ovČĜen
dokladovou inventarizací úþtĤ k 31. 12. 2010.
Výkaz pro hodnocení plnČní rozpoþtu
Úþetní jednotkou byly vyhotoveny mČsíþní výkazy Fin 2 - 12 M pro hodnocení plnČní
rozpoþtu. Údaje schváleného rozpoþtu, rozpoþtu po zmČnách a výsledku pĜíjmĤ a výdajĤ od
poþátku roku k 31. 12. 2010 odpovídaly údajĤm v úþetnictví a byly pĜedmČtem jednání a
schvalování v ZO.
PĜíjmy
8 414 739,70
Výdaje
8 318 263,-------------------------------------saldo
96 476,70
Podle ust. § 17 zák. 250/2000 Sb., o rozpoþtových pravidlech územních rozpoþtĤ, bylo
provedeno územním celkem vyúþtování hospodaĜení s rozpoþtem za rok 2010 a obec skonþila
pĜebytkem ve výši 96 476,70 Kþ.
Kniha došlých faktur
Evidence došlých faktur (1-231) je vedena na poþítaþi. K 31. 12. 2010 byly všechny došlé
faktury uhrazeny. ZĤstatek úþtu 321 - Dodavatelé je nulový a byl ovČĜen dokladovou
inventarizací úþtĤ k 31. 12. 2010.
Kniha odeslaných faktur
Evidence vydaných faktur (1-14) je vedena na poþítaþi. K 31. 12. 2010 byly všechny
vystavené faktury uhrazeny. ZĤstatek úþtu 311 - OdbČratelé je nulový a byl ovČĜen
dokladovou inventarizací úþtĤ k 31. 12. 2010.
Výkaz zisku a ztráty zĜízených pĜíspČvkových organizací
Obec je zĜizovatelem PO ZŠ, MŠ Polevsko. HospodáĜský výsledek PO ZŠ, MŠ za rok 2009
ve výši 124 735,-- Kþ byl projednán a jeho rozdČlení (100 000,-- do rezervního fondu a
24 735,-- Kþ do fondu odmČn) schváleno na jednání ZO dne 21. 6. 2010. Kontrola
hospodaĜení PO ZŠ, MŠ za rok 2099 byla provedena prostĜednictvím auditorské skupiny
SOLK dne 11. 11. 2010.
Smlouvy a další materiály k pĜijatým úþelovým dotacím
ÚZ 13101 na þástku 40 000,-- Kþ a ÚZ 13234 na þástku 70 000,-- Kþ : jedná se o dotaci
poskytnutou ÚĜadem práce na krytí mzdových nákladĤ na veĜejnČ prospČšné práci v obci dle
uzavĜené smlouvy CLA-VL-49/2010 z 25. 3. 2010 a smlouvy CL-V-24/2010 z 20. 7. 2010.
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ÚZ 17360 – dotace ve výši 284 999,95 Kþ byla poskytnuta MMR ýR na rekonstrukci
parkovištČ v obci Polevsko (blíže bod dokumentace k veĜejným zakázkám).
ÚZ 17360 - dotace ve výši 187 000,-- Kþ byla poskytnuta MMR ýR na výmČnu oken akce
„Plníme sny a pĜání našich dČtí – zkvalitnČní zázemí pro školní þinnost“(blíže bod –
dokumentace k veĜejným zakázkám).
ÚZ 17466 - dotace ve výši 388 000,-- Kþ byla poskytnuta na opravu zdi potoka Šporka (blíže
bod dokumentace k veĜejným zakázkám).
ÚZ 98005 - dotace ve výši 2 434,-- Kþ na sþítání lidu byla vyþerpána v plné výši (nákup
materiálu dle smČrnice MF þ.j. 12/70 384/2010-124 ze dne 31. 8. 2010.
ÚZ 98071 - dotace ve výši 20 000,-- Kþ na konání aktu voleb do Parlamentu ýR byla
vyþerpána v plné výši , þerpáno na § 6114 s pĜíslušnou položkou RS.
ÚZ 98187 - na konání aktu komunálních voleb byla poskytnuta þástka ve výši 20 000,-- Kþ,
þerpáno bylo 24 997,50 Kþ na § 6115 s pĜíslušnou položkou RS.
ÚZ 98364 - dotace ve výši 32 000,-- Kþ byla navrácena do SR, jedná o poskytnutou dotaci na
krytí nákladĤ povodĖových škod, které však již byly uhrazeny z jiného finanþního titulu.
ÚZ 33020 - dotace ve výši 24 480,-- Kþ byla poskytnuta z rozpoþtu KÚ LK na krytí nákladĤ
povodĖových škod (uþební pomĤcky, uþebnice, odmČny zamČstnancĤm školy, kteĜí se
podíleli na odstraĖování povodĖových škod).
Smlouvy nájemní
Obec má uzavĜenou nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor (pošta, obchod,
restaurace). Nájemné je hrazené pravidelnČ.
Smlouvy o pĜijetí úvČru
Obec uzavĜela Smlouvu o pĜijetí úvČru þ.0112/10/5185 dne 26. 2. 2010 do výše úvČrového
limitu 3 000 000,-- Kþ za úþelem financování projektu - volnoþasového areálu (vybudování
dČtského hĜištČ a školního sportovištČ v obci Polevsko). ÚvČr byl þerpán po pĜedložení faktur
vystavených pro Svazek obcí Novoborska, ze kterých bylo jednoznaþnČ zĜejmé, že se jedná o
úhradu nákladĤ na výše uvedený projekt. Úhrada úvČru bance byla provedena jednorázovČ
poskytnutou dotací ve výši 2 777 823,04 Kþ dne 15. 11. 2010 od Svazku obcí Novoborsko.
Smlouvy o pĜevodu majetku (koupČ, prodej, smČna, pĜevod)
NamátkovČ bylo kontrolováno, že obec provedla na základČ schválení ZO provedla pĜevody
majetku na základČ kupních smluv. ZmČny na úþtech ke konci roku byly provedeny. V roce
2010 obec prodala pozemky za kupní cenu 235 500,-- Kþ (§ 3639 pol.3111). Kontrola
návaznosti odpisu pozemkĤ z úþetnictví na vklad do KN nebyly provádČna.
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Dokumentace k veĜejným zakázkám
V roce 2010 bylo obcí provedeno podlimitní výbČrové Ĝízení:
VýmČna oken - "Plníme sny a pĜání našich dČtí - zkvalitnČní zázemí pro školní þinnost a
volnoþasové aktivity" - smlouva o dílo byla uzavĜena dne 26. 5. 2010 s firmou Leitczký
Dušan, Krásný Studenec na þástku 267 000,-- Kþ vþ. DPH, dotace MMR ve výši 187 000,-Kþ, spoluúþast obce þinila 80 000,-- Kþ (termín provedení 1. 6. - 31. 8. 2010).
Oprava zdi potoku Šporka - smlouva o díla byla uzavĜena dne 10. 6. 2010 s firmou ing.
ZdenČk PaĜil na þástku 487 337,-- Kþ, dotace ve výši 388 000,-- Kþ, spoluúþast obce þinila
99 337,-- Kþ (termín provedení 15. 7.- 30. 9. 2010).
Rekonstrukce parkovištČ v obci Polevsko þ. akce 217D113000622 - smlouva o provedení díla
byla uzavĜena dne 1. 7. 2010 s firmou Ingstav Doksy na þástku 474 213,98 Kþ, dotace MMR
ve výši 284 999,95 Kþ, spoluúþast obce þinila 189 914,03 Kþ (termín provedení 15. 7. - 3. 9.
2010).
Zápisy z jednání zastupitelstva vþetnČ usnesení
NamátkovČ bylo kontrolováno, zda v zápisech a usneseních za rok 2010 byly projednány a
schváleny ĜádnČ úkony, týkající se rozpoþtu, rozpoþtových opatĜeních, závČreþného úþtu
obce, pĜevodu majetku, stanovení odmČn neuvolnČným zastupitelĤm apod.. Byly pĜedloženy
zápisy ze dne : 6. 12. 2009, 20. 1.,17. 2.,10. 3.,26. 4.,24. 5.,21 .6.,1. 9.,6. 10.,8. 11. a 6. 12.
2010. Kontrolou bylo zjištČno, že provedená rozp. zmČna þ. 1, týkající se období kvČtna byla
schválena þleny OZ až dne 6.10.2010.
VnitĜní pĜedpis a smČrnice
Úþetní jednotka má vypracované vnitĜní smČrnice :
- obČh úþetních dokladĤ je prĤbČžnČ aktualizován
- smČrnici o evidenci a úþtování majetku
- o poplatku za užívání veĜejného prostranství.
Zápisy z jednání finanþního a kontrolní výboru
Obec má zĜízen finanþní a kontrolní výbor. Kontrola finanþním výborem byla provedena dne
8. 3., 24. 5., 31. 5.,1. 7.,29. 1. a 6. 12. 2010. Kontrolním výborem byly pĜedloženy zápisy ze
dne 15. 7. a 2. 12. 2010.

B. Výsledek pĜezkoumání
PĜi pĜezkoumání hospodaĜení obce Polevsko
Byly zjištČny následující ménČ závažné chyby a nedostatky:
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PĜedmČt: Zákon þ. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnČní pĜíjmĤ a výdajĤ rozpoþtu vþetnČ
penČžních operací, týkajících se rozpoþtových prostĜedkĤ
Právní pĜedpis: Zákon þ. 250/2000 Sb., o rozpoþtových pravidlech územních
rozpoþtĤ, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ
§ 16 odst. 2 - Úprava rozpoþtu byla schválena po provedení rozpoþtové zmČny.
Úþetní jednotka schválila rozpoþtovou zmČnu, týkající se dotace na volby ve výši
20 000,-- Kþ v mČsíci kvČtnu až na jednání zastupitelstva obce dne 6. 10. 2010.
ZmČna rozpoþtu byla provedena na základČ projednání a schválení rozpoþtové
zmČny þleny finanþního výboru (zápis ze dne 31. 5. 2010).

Nebyly zjištČny závažné chyby a nedostatky.

C. ZávČr
I. PlnČní opatĜení k odstranČní nedostatkĤ zjištČných
a) pĜi pĜezkoumání hospodaĜení územního celku za pĜedchozí roky
Nebyly zjištČny chyby a nedostatky.
b) pĜi dílþím pĜezkoumání
Nebyly zjištČny chyby a nedostatky.
II. PĜi pĜezkoumáním hospodaĜení obce Polevsko za rok 2010
Byly zjištČny ménČ závažné chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. b) zákona þ. 420/2004
Sb.):
PĜedmČt: Zákon þ. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnČní pĜíjmĤ a výdajĤ rozpoþtu vþetnČ
penČžních operací, týkajících se rozpoþtových prostĜedkĤ
Právní pĜedpis: Zákon þ. 250/2000 Sb., o rozpoþtových pravidlech územních
rozpoþtĤ, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ
§ 16 odst. 2 - Úprava rozpoþtu byla schválena po provedení rozpoþtové zmČny.,
Úþetní jednotka schválila rozpoþtovou zmČnu, týkající se dotace na volby ve výši
20 000,-- Kþ v mČsíci kvČtnu až na jednání zastupitelstva obce dne 6. 10. 2010.
ZmČna rozpoþtu byla provedena na základČ projednání a schválení rozpoþtové
zmČny þleny finanþního výboru (zápis ze dne 31. 5. 2010).

III. PĜi pĜezkoumáním hospodaĜení obce Polevsko za rok 2010
Nebyla zjištČna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona þ. 420/2004 Sb.
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IV. PomČrové ukazatele zjištČné pĜi pĜezkoumání hospodaĜení:
a) podíl pohledávek na rozpoþtu územního celku ..................................... 1,08 %
b) podíl závazkĤ na rozpoþtu územního celku .......................................... 2,89 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ........... 0 %
Polevsko, dne 19. 2. 2010
Za Krajský úĜad Libereckého kraje

Jaroslava Voborská
………………………………………….

kontrolor povČĜený pĜezkoumáním

podpis kontrolora povČĜeného pĜezkoumáním

Starostka obce Polevsko paní Martina Rašínová prohlašuje, že podle § 6 odst. 2 písm. e)
zákona o pĜezkoumávání hospodaĜení poskytla pravdivé a úplné informace o pĜedmČtu
pĜezkoumání a o okolnostech vztahujících se k nČmu a pĜevzala dle § 6 odst. 3 písm. k)
návrh zprávy o výsledku pĜezkoumání.

Martina Rašínová
………………………………………….
starostka

datum a podpis starostky obce

RozdČlovník :
Stejnopis

Poþet výtiskĤ

PĜedáno

PĜevzal

1

1

Polevsko

Martina Rašínová

2

1

Liberecký kraj

Jaroslava Voborská

Pouþení
Tato zpráva o výsledku hospodaĜení je návrhem zprávy o výsledku pĜezkoumání
hospodaĜení, pĜiþemž koneþným znČním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí
lhĤty, stanovené v § 6 odst. 3 písm. l) zákona 420/2004 Sb.
Územní celek mĤže do 30 pracovních dnĤ od pĜedání návrhu zprávy o výsledku
pĜezkoumání hospodaĜení podat písemné stanovisko k návrhu zprávy o výsledku
pĜezkoumání hospodaĜení v souladu s § 6 odst. 3 písm. l) zákona o pĜezkoumávání
hospodaĜení.
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Stanovisko zašle územní celek na adresu Krajského úĜadu Libereckého, odboru kontrolnímu,
k rukám kontrolora povČĜeného Ĝízením pĜezkoumání.

Martina Rašínová
starostka obce

…………………………………………..
datum a podpis starostky obce

Územní celek je povinen podle § 13 odst. 1 písm. b) zákona o pĜezkoumávání hospodaĜení do
15 dnĤ po projednání zprávy spolu se závČreþným úþtem v orgánech územního celku podat
písemnou informaci o pĜijetí opatĜení k nápravČ chyb a nedostatkĤ, uvedených ve zprávČ,
vþetnČ uvedení lhĤty, ve které podá písemnou zprávu o plnČní pĜijatých opatĜení (§ 13 odst. 2
zákona o pĜezkoumávání hospodaĜení).
Ve lhĤtČ uvedené územním celkem v písemné informaci zaslané krajskému úĜadu je územní
celek povinen podle § 13 odst. 2 zákona o pĜezkoumávání hospodaĜení zaslat písemnou
zprávu o plnČní pĜijatých opatĜení.
ObČ výše uvedené písemnosti zašle územní celek na adresu Krajského úĜadu Libereckého
kraje, odboru kontrolnímu, k rukám kontrolora povČĜeného Ĝízením pĜezkoumání.
Za nesplnČní tČchto povinností lze uložit územnímu celku dle ustanovení § 14 písm. f), g), a
h) zákona þ. 420/2004 Sb., poĜádkové pokuty až do výše 50 000 Kþ v jednom pĜípadČ.

vyvěšeno: 1.3.2011
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