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Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
za rok 2020
(Příloha č.1)

Krajský úřad Libereckého kraje
odbor kontroly

Č. j.: LK-0052/20/Nos

ZPRÁVA
o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Horní Police, IČ 00524662, za rok 2020

Přezkoumání hospodaření obce Horní Police za rok 2020 ve smyslu ustanovení § 42
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, bylo zahájeno doručením
oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření dne 21. 10. 2020.
Přezkoumané období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.
-

Dílčí přezkoumání bylo vykonáno dálkově v sídle Krajského úřadu Libereckého kraje,
U Jezu 642/2a, Liberec 2 dne 11. 11. 2020.
Závěrečné přezkoumání bylo vykonáno dálkově v sídle Krajského úřadu Libereckého
kraje, U Jezu 642/2a, Liberec 2 dne 7. 4. 2021.

Přezkoumání vykonala:
Mgr. Ivana Nosková, kontrolor pověřený řízením přezkoumání.
Pověření k výkonu přezkoumání podle § 5 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších
předpisů a § 4 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů, vydal
Mgr. René Havlík, ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje, pod č. j.: LK-0052/20/Nos dne
19. 10. 2020
Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.
Poslední kontrolní úkon před vyhotovením zprávy byl proveden dne 28. 4. 2021.
Popis úkonu: telefonické seznámení starosty obce s výsledky kontroly.
Při přezkoumání byli přítomni:

Luboš Paďour - starosta,
Helena Schönbecková - účetní.

Předmět přezkoumání:
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst. 1 a 2
zákona č. 420/2004 Sb., posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.
Oblasti, které byly předmětem přezkoumání hospodaření v členění podle § 2 odst. 1 a 2
uvedeného zákona:
- ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních
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operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních
fondů,
ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního
celku,
ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků
vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky, anebo na
základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami,
ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu
právních předpisů o účetnictví,
ustanovení § 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými
z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě
mezinárodních smluv,
ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu
rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním
fondům a k dalším osobám,
ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví
územního celku,
ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž
hospodaří územní celek,
ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,
s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního
právního předpisu,
ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob,
ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch
třetích osob,
ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizovaní věcných břemen k majetku územního celku,
ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem.

Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných
ke dni uskutečnění tohoto úkonu.
Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje,
na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

A.

Výsledek dílčích přezkoumání

A.I.
Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2020
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
A.II.

Ostatní zjištěné a nenapravené chyby a nedostatky v průběhu přezkoumání za
rok 2020

Přehled nenapravených chyb a nedostatků závažného charakteru podle ustanovení § 10
odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. (v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 zákona
č. 420/2004 Sb.):
1. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,
týkajících se rozpočtových prostředků
Porušení právního předpisu: Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Ustanovení: § 16 odst. 2.
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Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku: Nebyla splněna povinnost uskutečnit
rozpočtové opatření.
Popis zjištěné chyby a nedostatku: Celkový objem rozpočtu po změnách za kontrolované
období v příjmech nenavazuje na hodnoty vykázané ve výkazu FIN 2-12M k 31. 12. 2020.
Ve výkazu FIN 2-12M je promítnuto o 25 000 Kč více v příjmech a tudíž o 25 000 Kč
méně ve financování než je objem schválených rozpočtových opatření.
Chyba nebyla do ukončení přezkoumání hospodaření odstraněna.
Ustanovení: § 16 odst. 4
Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku: Rozpočtové opatření, s výjimkou zákonem
vymezených opatření, nebylo provedeno před provedením rozpočtově nezajištěného
výdaje.
Popis zjištěné chyby a nedostatku: Kontrolou výkazu FIN 2-12M k 31. 12. 2020 bylo
zjištěno, že obec neprovedla rozpočtové opatření v případě rozpočtově nezajištěného
výdaje u §3322 položky 5171.
Chyba nebyla do ukončení přezkoumání hospodaření odstraněna.

B.

Plnění
opatření
v předchozích letech

k

odstranění

nedostatků

B.I.

Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech

zjištěných

Byly zjištěny následující chyby a nedostatky, které byly napraveny:
Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:
Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně
všech jejích změn a dodatků v souladu se zákonem.
Popis zjištěné chyby a nedostatku:
Smlouva o dílo a skutečně uhrazená cena z ní plynoucí nebyly zveřejněny na profilu
zadavatele. Nebyly dodrženy zákonné podmínky zveřejnění smlouvy o dílo na profilu
zadavatele.
Zjištěný nedostatek byl odstraněn, následuje název, popis a vyhodnocení přijatého
opatření k nápravě:
Název opatření:
Opatření k nápravě zjištěného nedostatku.
Popis přijatého opatření:
Obec přijala nápravné opatření - dodržovat zveřejňování smluv
na veřejné zakázky v souladu s zákonem.
Napraveno.

C.

Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2020

C.I.

Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 podle § 2 a § 3 zákona
č. 420/2004 Sb.

Byly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona
č. 420/2004 Sb., a to nedostatky, spočívající v porušení rozpočtové kázně nebo ve vzniku
správního deliktu podle zákona upravujícího rozpočtová pravidla územních rozpočtů:
Nebyla splněna povinnost uskutečnit rozpočtové opatření.
Nedostatky, spočívající v porušení povinností nebo překročení působnosti územního celku
stanovených zvláštními právními předpisy - rozpočtové opatření, s výjimkou zákonem
vymezených opatření, nebylo provedeno před provedením rozpočtově nezajištěného výdaje.
C.II.

Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb
a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku
v budoucnu:
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Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít
negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.
C.III.

Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku ..................................... 3,92 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku .......................................... 1,77 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ........... 0 %
C.IV.

Ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední
4 rozpočtové roky (§ 10 odst. 4 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.)

Dluh obce nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky ve
smyslu zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.

V Liberci, dne 30. 4. 2021.
Jméno a podpis kontrolora provádějícího přezkoumání hospodaření:

Mgr. Ivana Nosková
………………………………………….

………………………………………….

kontrolor pověřený řízením přezkoumání

razítko, podpis

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:
-

-

-

je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, ke kterému lze podat písemné
stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení návrhu této zprávy, kontrolorovi
pověřenému řízením přezkoumání. Konečným zněním zprávy se stává tento návrh
okamžikem marného uplynutí výše uvedené lhůty, dle § 6 odst. 1 písm. d) zákona
č. 420/2004 Sb.,
se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává zástupci
kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu odboru
kontroly krajského úřadu,
nedílnou součástí zprávy je seznam přezkoumávaných písemností uvedených v příloze.

V kontrolovaném období dle prohlášení obce:
obec nehospodařila s majetkem státu,
neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob,
nezastavila movitý a nemovitý majetek,

-4-

-

-

neuzavřela směnnou, smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku, smlouvu
o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o poskytnutí dotace, smlouvu
o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku
a smlouvu o sdružení,
nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace,
neuskutečnila majetkové vklady,
a uskutečnila pouze veřejné zakázky malého rozsahu (§ 27 zák. č. 134/2016 Sb.).

Poučení:
Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., povinen
přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu,
a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech
územního celku.
Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen
v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá
příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této
lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.
Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí přestupku podle ustanovení § 14 odst.
1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a za to lze uložit územnímu celku podle ustanovení
§ 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokutu do výše 50 000 Kč.
Starosta obce byl seznámen s návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Horní Police a tento návrh zprávy s ním byl projednán. Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření o počtu 12 stran po jejím projednání a seznámení převzal starosta obce Luboš
Paďour.

Luboš Paďour

………………………………………….

starosta obce

razítko, podpis, dne
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Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020.
Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány písemnosti:
Střednědobý výhled rozpočtu
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2019 - 2025 byl schválen Zastupitelstvem obce (dále
ZO) dne 20. 12. 2018, usn. č. 4/125/2018. Návrh střednědobého výhledu byl zveřejněn dne
27. 11. 2018. Schválený střednědobý výhled byl zveřejněn dne 7. 1. 2019.
Dále byl ZO dne 19. 12. 2019, usn. č. 13/85/2019 schválen střednědobý výhled rozpočtu na
období 2020 - 2026. Návrh střednědobého výhledu byl zveřejněn od 19. 11. 2019 do 2. 1.
2020. Schválený střednědobý výhled byl zveřejněn dne 2. 1. 2020.
Hodnoty v tis. Kč:
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Příjmy
15 552 18 550 39 250 39 650 18 350 18 600 18 800
Výdaje
15 552 18 550 29 250 29 650 18 350 18 600 18 800
Financování
0
0 10 000 10 000
0
0
0
Pravidla rozpočtového provizoria
Obec na rok 2020 nepřijala pravidla rozpočtového provizoria vzhledem ke schválení rozpočtu
do 31. 12. 2019.
Návrh rozpočtu
Návrh vyrovnaného rozpočtu obce na rok 2020 byl zveřejněn od 29. 11. 2019 do 2. 1. 2020.
Schválený rozpočet
Předložený návrh vyrovnaného rozpočtu obce na rok 2020 byl beze změn schválen ZO dne
19. 12. 2019, usn. č. 13/84/2019 jako "vyrovnaný". Schválený rozpočet obce na rok 2020 byl
zveřejněn dne 2. 1. 2020.
Příjmy celkem
Výdaje celkem

15 551 500 Kč
15 551 500 Kč

Rozpočtová opatření
č. 1 schválené ZO dne 14. 5. 2020, usn. č. 15/33/2020, zveřejněné dne 23. 5. 2020,
č. 2 schválené ZO dne 25. 6. 2020, usn. č. 16/49/2020, zveřejněné dne 7. 7. 2020,
č. 3 schválené ZO dne 10. 9. 2020, usn. č. 18/63/2020, zveřejněné dne 14. 9. 2020,
č. 4 schválené ZO dne 29. 10. 2020, usn. č. 19/77/2020, zveřejněné dne 2. 7. 2019,
č. 5 schválené ZO dne 16. 12. 2020, usn. č. 20/94/2020, zveřejněné dne 28. 12. 2020,
č. 6 schválené starostou obce dne 31. 12. 2020, zveřejněné dne 13. 1. 2021 (jedná se
o přijatou dotaci).
Rozpočtová opatření se od vývoje rozpočtu promítla takto v (Kč):
Schválený rozpočet
Změna
Upravený rozpočet

Příjmy
15 551 500,00
3 862 658,67
19 414 158,67
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Výdaje
15 551 500,00
1 716 474,51
17 267 974,51

Financování
0,00
-2 146 184,16
-2 146 184,16

Celkový objem rozpočtu po změnách za kontrolované období v příjmech nenavazuje na
hodnoty vykázané ve výkazu FIN 2-12M k 31. 12. 2020. Ve výkazu FIN 2-12M je
promítnuto o 25 000 Kč více v příjmech a tudíž o 25 000 Kč méně ve financování než je
objem schválených rozpočtových opatření.
Závěrečný účet
Závěrečný účet obce za rok 2019 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok
2019 (dále Zpráva) schválilo ZO dne 25. 6. 2020, usn. č. 16/38/2020 "bez výhrad". Návrh
závěrečného účtu a Zprávy byly zveřejněny od 8. 6. 2020.
Schválený Závěrečný účet obce za rok 2019 včetně Zprávy obec zveřejnila dne
7. 7. 2020.
Zřizovací listina organizačních složek a příspěvkových organizací, odpisový plán
Obec je zřizovatelem příspěvkových organizací (dále PO) Základní škola (dále ZŠ) Horní
Police a Mateřská škola (dále MŠ) Horní Police na základě zřizovacích listin (dále ZL) ze dne
2. 4. 2013.
- ZL pro ZŠ, č.j. 57/2013, součástí Příloha č. 1 – hmotný majetek a Příloha č. 2 - Smlouva
o výpůjčce. Dne 20. 12. 2013 byl uzavřený Dodatek č. 1 k Příloze č. 1. Dne 10. 2. 2017 byl
uzavřený Dodatek č. 1 k Příloze č. 2.
- ZL pro MŠ, č.j. 58/2013, součástí Příloha č. 1 – hmotný majetek a Příloha č. 2 - Smlouva
o výpůjčce.
V kontrolovaném období nebyly schválené žádné změny ZL.
Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím
Zřízeným PO ZŠ a MŠ Horní Police byly v rámci rozpočtu obce na rok 2020 schválené
závazné ukazatele pro rok 2020.
-pro ZŠ ve výši 1 650 000 Kč, profinancováno ve 100% výši.
-pro MŠ ve výši 745 000 Kč, profinancováno ve 100% výši.
O výši příspěvku byly organizace informované dopisy ze dne 6. 1. 2020.
Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací
ZŠ
- ZO dne 14. 5. 2020, usn. č. 15/21/2020 byl schválen výsledek hospodaření za rok 2019 zisk ve výši 20 061,60 Kč a jeho převedení do rezervního fondu organizace.
MŠ
- ZO dne 14. 5. 2020, usn. č. 15/24/2020 byl schválen výsledek hospodaření za rok 2019 zisk ve výši 5 077,38 Kč a jeho převedení do rezervního fondu organizace.
Výsledky kontrol zřízených organizací
Kontrole byly předloženy Protokoly o výsledku provedené veřejnosprávní kontroly:
-MŠ ze dne 24. 3. 2020, s doporučeními.
-ZŠ ze dne 23. 3. 2020, s doporučeními.
Kontroly byly provedeny prostřednictvím kontrolorky Ing. Hany Boudové, IČ61516511.
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Bankovní výpis
Ke svému hospodaření má obec zřízené tyto bankovní účty, které k 31. 12. 2020 vykazovaly
zůstatky ve výši:
KB - č. ú. 18426421/0100
7 267 354,60 Kč (BV č. 235)
KB - č. ú. 107-894710297/0100
2 334 947,42 Kč (BV č. 6)
ČNB - č. ú. 94-1413421/0710
6 367 323,31 Kč (BV č. 42)
Celkový zůstatek
15 968 725,33 Kč
Souhrnný zůstatek byl shodně uvedený ve výkazech Rozvaha a FIN 2-12M (ř. č. 6030)
k 31. 12. 2020.
Inventurní soupis majetku a závazků
K zajištění inventarizace majetku k 31. 12. 2020 byly kontrole předloženy:
- Plán inventur pro rok 2020 se stanovením hlavní inventarizační komise ze dne 23. 9. 2020,
- Proškolení zaměstnanců a členů inventarizačních komisí proběhlo dne 15. 10. 2020, součástí
byly podpisy členů,
- Inventarizační zpráva pro rok 2020 ze dne 12. 2. 2021.
Kontrole byly předloženy inventurní soupisy k účtům č. 069, 231, 261, 311, 321, opatřené
všemi náležitostmi včetně podpisů. Inventarizační zpráva konstatuje, že inventurní rozdíly
nebyly zjištěny, nápravná opatření nebyla stanovena.
Vzhledem k mimořádným okolnostem a nízké vnímané rizikovosti daného předmětu, nebyla
inventarizace majetku a závazků podrobena detailnímu prověřování. V rámci základního
posouzení předmětu nebyly shledány chyby a nedostatky.
Kniha došlých faktur
Kniha došlých faktur byla předložena vytištěná z programu Ginis. K 31. 12. 2020 obec přijala
celkem 427 faktur (č. 420001 - 420427). K 31. 12. 2020 byly všechny faktury uhrazené.
Ověřeno inventarizací.
Kontrola prověřila faktury č. 386, 402, 403, 407, 409, 410, 414, 415, 417, 418 (BV č. 230).
Kniha odeslaných faktur
Kniha odeslaných faktur byla předložena vytištěná z programu Ginis. K 31. 12. 2020 obec
vystavila celkem 75 faktur (č. 120001 - 120075).V kontrolovaném období nebyly uhrazeny
faktury č. 65, 71 - 75, v objemu 11 921,62 Kč a dvě faktury z předešlých let č. 18045
a 190014 v objemu 48 170 Kč. Dále jsou na účtu 311 - Odběratelé účtovány pohledávky za
nájemné ve výši 272 917 Kč. Ověřeno inventarizací.
Kontrola prověřila faktury č. 6 (BV č. 60), 20 (BV č. 119), 37 (BV č. 163), 42 (BV č. 173), 51
(BV č. 188), 58 (BV č. 194), 66 (BV č. 216), 67 (BV č. 22), 70 (BV č. 227).
Odměňování členů zastupitelstva
Na ustavujícím ZO dne 1. 11. 2018, usnesením č. 101/2018 byly schváleny výše odměn pro
neuvolněné členy ZO – místostarosta, předsedové výborů, členové výborů, členové ZO.
Kontrola prověřila výše odměn za 1-12/2020 u uvolněného starosty, které byly poskytnuty
v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev USC,
v platném znění.
Počet obyvatel k 1. 1. 2018 činil 703.
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Pokladní kniha
Pokladní kniha je vedena v programu Ginis a limit pokladny byl stanoven na 75 000 Kč.
Příjmové a výdajové pokladní doklady mají jednu číselnou řadu a k 31. 12. 2020 bylo
vystaveno celkem 282 pokladních dokladů (č. 205001 - 205282). Zůstatek pokladní knihy ve
výši 75 144 Kč byl shodný s údajem ve výkaze Rozvaha, účet č. 261 - Pokladna a údajem ve
výkaze FIN 2-12 M (ř.č. 6040). Ověřeno inventarizací.
Kontrola prověřila podkladní doklady č. 95, 123, 163, 184, 202, 233, 254, 258, 279, 281.
Rozvaha
Výkaz Rozvaha byl předložen sestavený k 31. 12. 2020. Stálá aktiva činila po proúčtované
korekci 55 900 821,04 Kč. Obec v kontrolovaném období evidovala dlouhodobé pohledávky
na účtu 469 – Ostatní dlouhodobé pohledávky ve výši 240 500,00 Kč (splátky na dům dle
Kupní smlouvy z předchozích let) a dlouhodobé závazky na účtu 459 - Ostatní dlouhodobé
závazky ve výši 42 453 Kč (kauce na byty). Ke krátkodobým pohledávkám obec tvořila
opravné položky ve výši 285 382 kč. Z krátkodobých závazků nejvyšší objem představují
závazky vůči zaměstnancům a dohadné účty pasivní. V kontrolovaném období nedošlo
k významným pohybům na majetkových účtech. Kontrolou stanovených vazeb nebyly
zjištěny nedostatky.
Účetnictví ostatní
Obec uzavřela smlouvu na zpracování účetníctví s firmou KODAP CL, s.r.o., Moskevská
22/18, 470 01 Česká Lípa, IČ 25020048.
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
Výkaz FIN 2-12 M byl předložený k 31. 12. 2020 s těmito hodnotami po konsolidaci v Kč:
Schv. rozpočet
Rozp. po změnách Skutečnost
%RU
Příjmy
15 551 500,00
19 439 158,67
17 782 390,95
91,48
Výdaje
15 551 500,00
17 267 974,51
12 648 365,61
73,25
Financování
0
- 2 171 184,16
- 5 134 025,34
X
Kontrolou výkazu FIN 2-12M k 31. 12. 2020 bylo zjištěno, že obec neprovedla
rozpočtové opatření v případě rozpočtově nezajištěného výdaje u §3322 položky 5171 ve
výši 501 041,09 Kč.
Hospodaření obce za kontrolované období do 31. 12. 2020 skončilo rozpočtovým přebytkem
ve výši 5 134 025,34 Kč.
Výkaz zisku a ztráty
Kontrole byl předložen Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2020. Obec neprovozuje hospodářskou
činnost.
Náklady celkem
13 202 858,57 Kč
Výnosy celkem
18 290 498,06 Kč
Výsledek hospodaření běžného účetního období
5 087 639,49 Kč
Výsledek hospodaření uvedený ve výkaze Zisku a ztráty souhlasí s výsledkem hospodaření
uvedeným ve výkaze Rozvaha k 31. 12. 2020.
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Darovací smlouvy
Přijaté dary
-Darovací smlouva ze dne 11. 6. 2020 uzavřená s firmou Pasoil s.r.o. - fin. dar ve výši
3 000 Kč na pořádání Mariánské pouti.
Poskytnuté dary
-Darovací smlouva na fin. dar uzavřená dne 13. 1. 2020 s TJ Sokol Horní Police ve výši
40 000 Kč. Schváleno ZO dne 19. 12. 2019, usn. č. 13/94/2019. Částka byla odeslána dne
12. 2. 2020, BV č. 30.
-Darovací smlouva na fin. dar uzavřená dne 13. 1. 2020 s TJ Dynamo Stružnice, z.s.ve výši
10 000 Kč. Schváleno ZO dne 21. 11. 2019, usn. č. 12/78/2019. Částka byla odeslána dne
12. 2. 2020, BV č. 30.
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím
pol. 4111
904 500 Kč
UZ 98193 - dotace z Ministerstva financí na "Výdaje spojené s volbami do Zastupitelstev
krajů" ve výši 47 000 Kč. Vratka dotace ve výši 12 402,38 Kč byla odeslána dne 27. 1. 2021
(BV č. 18).
UZ 98024 – jednorázový nenávratný příspěvek pro obce – kompenzační bonus (SARS Cov-2)
ve výši 857 500 Kč.
pol. 4112
150 000 Kč
- dotace ze státního rozpočtu na výkon státní správy.
pol. 4116
1 308 782 Kč
UZ 13101- dotace na vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP ve výši 298 189 Kč.
UZ 13351 - dotace na vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP ve výši 35 367 Kč.
UZ 34341 - dotace z Ministerstva kultury na „Program na záchranu architektonického
dědictví“ ve výši 800 000 Kč.
UZ 29029 - dotace z Ministerstva zemědělství na ochranu lesa ve výši 37 500 Kč.
UZ 29030 - dotace z Ministerstva zemědělství na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity
v lesích ve výši 137 726 Kč.
pol. 4122
230 070 Kč
-dotace od Libereckého kraje na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu,
smlouva č. OLP/736/2020 ve výši 225 000 Kč.
-dotace od Libereckého kraje na hospodaření v lesích ve výši 5 070 Kč.
Smlouvy o převodu majetku
Kontrole byla předložena Kupní smlouva č. 707/2020 uzavřená dne 16. 7. 2020 mezi obcí
(prodávající) a Povodím Ohře, státní podnik (kupující) na prodej pozemku (vodní plochy)
ppč. 231/7 (201 m2) za dohodnutou cenu 3 618 Kč. Schváleno ZO dne 25. 6. 2020, usn. č.
16/42/2020. Záměr prodeje zveřejněn dne 22. 5. 2020. Právní účinky zápisu do katastru
nemovitostí byly k 20. 7. 2020. Zápis proveden dne 12. 8. 2020. Pozemek byl odúčtován z
majetku obce dne 14. 7. 2020, doklad č. 43094.
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Smlouvy o věcných břemenech
Obec v kontrolovaném období roku 2020 uzavírala Smlouvy o věcných břemenech.
Vzhledem k mimořádným okolnostem a nízké vnímané rizikovosti daného předmětu nebyla
věcná břemena podrobena detailnímu prověřování. Detailní prověření bude provedeno
v závislosti na posouzení jeho rizikovosti v příštích obdobích.
Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem
Záměr obce převést a prodat pozemky a majetek jsou zveřejňovány v souladu s §39, zákona
128/2000 Sb., o obcích.
Dokumentace k veřejným zakázkám
Kontrole byly předloženy podklady poptávkového řízení na akci „Odvlhčení objektu
a obnova vnitřních omítek zámku Horní Police – etapa 2020“. Obec e-mailem oslovila tři
firmy s termínem zaslání nabídky do 14. 5. 2020. Nabídku zaslaly dvě firmy, jedna
odstoupila. ZO dne 14. 5. 2020, usn. č. 15/16/2020 na základě předložených cenových
nabídek vybralo firmu BLÁHA trade s.r.o., Žandov, IČ 28686390 a schválilo Smlouvu o dílo
za nabídkovou cenu ve výši 903 750 Kč bez DPH (1 093 538 Kč s DPH).
Smlouvy o dílo
Předložena Smlouva o dílo ze dne 20. 5. 2020 uzavřená mezi obcí (objednatel) a firmou
BLÁHA trade s.r.o., Žandov, IČ 28686390 (zhotovitel). Předmětem je zhotovení „Odvlhčení
objektu a obnova vnitřních omítek zámku Horní Police – etapa 2020“. Dohodnutá cena díla
byla 903 750 Kč bez DPH (1 093 538 Kč s DPH). Smlouva byla zveřejněna na profilu
zadavatele
dne
26.
5.
2020.
Odkaz:
https://www.vhodneuverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=contractsregister&a=detail&contract=50926
Finanční plnění: předloženy faktury došlé č. 256 na částku 504 717 Kč (úhrada BV č. 162),
č. 412 na částku 506 324,09 Kč (úhrada BV č. 230). Skutečně uhrazená cena ve výši
1 011 041,09 Kč je zveřejněna na profilu zadavatele.
Informace o přijatých opatřeních (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.)
Obec informovala dopisem ze dne 30. 6. 2020 o tom, že přijala opatření k nápravě zjištěného
nedostatku, schváleno ZO dne 25. 6. 2020, usn. č. 16/39/2020.
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
Zasedání ZO se v kontrolovaném období uskutečnilo ve dnech 17. 2., 14. 5., 25. 6., 31. 7.,
10. 9., 29. 10., 16. 12. 2020. Z těchto zasedání byly předloženy zápisy a usnesení. Současně
byly předloženy dokumenty ze zasedání dne 19. 12. 2019 (rozpočet obce na rok 2020).
Činnost kontrolního a finančního výboru
Kontrole byly předloženy:
-zpráva z kontrolního výboru, který se zabýval kontrolou usnesení ZO.
-2 zápisy z jednání finančního výboru, který se zabýval kontrolou pokladny, rozpočtem obce,
DPH.
Schvalování účetních závěrek
Schválení účetní závěrky obce k 31. 12. 2019 schválilo ZO dne 25. 6. 2020, usn. č.
16/38/2020.
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Účetní závěrku zřízené PO ZŠ Horní Police k 31. 12. 2019 schválilo ZO dne 14. 5. 2020, usn.
č. 15/20/2020.
Účetní závěrku zřízené PO MŠ Horní Police k 31. 12. 2019 schválilo ZO dne 14. 5. 2020,
usn. č. 15/23/2020.
Kontrole byly předloženy Protokoly o schválení účetních závěrek.
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