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Krajský úřad Libereckého kraje

Libereckú

\kraj

odbor kontroly

'

Č. j.: Lr-ooolll l,,ttour

ZPRÁvA

o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Benecko, IČOOZZSS8l, za rok 2019
Přezkoumá,rrí hospodaření obce Benecko za rok 2019 ve smyslu ustanoveni § 42 ziů<ona
souladu se zákonem
é. 12812000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Sb,

av

přezkoumávání hospodaření územníchsamosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějšíchpředpisů, bylo zahájeno doručením
ě.42012004

o

omiimení o zahájeni přezkoumrlní hospodaření dne 16.8.2019.
Přezkoumané období od 1.1.2019 do 31.12.2019.

1. Dílčípřezkoumání bylo

2.

lrykonárro na obecním úřadu dne 2.9.2019.
Závěreěné přezkoumáni bylo vykonáno dálkově v sídle Krajského uřadu Libereckého
kraje, U Jezu 642/2a, v Liberci, dne 29.4.2020.

Přezkoumá,rrí vykonal

:

Mgr. Karel Novák, kontrolor pověřený řízenim přezkoumáni.

Pověření k výkonu přezkoumáni podle § 5 zíkona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějšich
předpisů a § 4 zákona č. 25512012 Sb., o kontrole, ve zněni pozdějších předpisů, vydal
Mgr. René Havlík, ředitel Krajského uřadu Libereckého kraje, pod č.j.: LK-0004/19A{ovK
dne 8,8.2019.

Přezkoumání bylo vykonáno wýběrovým způsobem.
Poslední kontrolní úkon před vyhotovením zprálry byl proveden dne 13.5.2020.
Popis úkonu: te|. seznrá,mení staíosty obce s výsledky kontroly.

Při přezkoumání byli přítomni:

Ing. Jaroslav Mejsnar - starosta obce,
paní Marcela Doubravová - účetníobce.

předmět přezkoumání:
Předmětem přezkoumá,rrí 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 přezkoumiá,Lrrí hospodaření v členěnípodle § 2 odst. 1 a 2
uvedeného ziikona:

-

ustanovení § 2 odst.

l

písm, a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních
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-

operací, týkajících se rozpočto\.ých píosťedků,
ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) ťrnančníoperace, tykajici se tvorby a použitípeněfuích
fondů,
ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územniho
celku,
ustanovenl § 2 odst. písm. d) peněžníoperace, Sýkajícíse sdružených prostředků
vynakládaných na zíkladě smlou\T mezi dvěma a více územnímicelky, anebo na
zíkladě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami,
ustanovení § 2 odst. l písm. e) ftnančníoperace, týkajícíse cizích zdrojů ve smyslu
pnívníchpředpisů o účetnictví,
ustanovení § 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prosfiedky poskytnutými z

-

meziná,rodních smluv,
ustánovení § 2 odst. 1 písm. g) vyričtováni a vypořridrfuni finančníchvztahů ke s!ítnímu

-

-

l

Národního fondu

a s dalšímiprosředky ze zahíaúčiposkytnutými na

zikladě

rozpočtu, k rozpočtůmkrajů, k íozpočtůmobcí, k jiným íozpočtům,ke stáíúm
fondům a k dalšírn osobám,
ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakláúínía hospodafuní s majetkem ve vlastrŮcM
územniho celku
ustanovení § 2 odst, 2 písm. b) nakládání a hospodafuní s majetkem státu, s nímž
hospodaří územnícelek,
ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zadáváni a uskutečňování vefujných zakiuek, s
výjimkou úkonůa postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního
právního předpisu,
ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a ávazků a nakládání s nimi,
ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručenízazávazky fyzických a právnických osob,
ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavováíúmovitých a nemovitých věcí ve prospěch
třetích osob,
ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizovaní věcných bfumen k majetku územniho celku,
ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictvivedené územnímcelkern.

Při posuzování jednotlivých právních úkonůse vychéaíze znění právních předpisů platrrých
ke dni uskutečnění tohoto úkonu,

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona é.42012004 Sb. nebyly pfudmětem pfuzkoumání údaje,
na lderé se váahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového Řídu.

A.

A.I.
o

VÝsledek dílčíchpřezkoumání
Chyby a nedostatky napravené v pruběhu dilčich přezkoumání za rok 2019
méně zóvažné (ustanoveni § 10 odst.3 oísm. b) zákona)

/v členěnípodle předmětu přezkoumání hospodaření ustanovení § 2 odst.
odst. 2/

1,

l

a

Ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňováni veřeinÝch zakázek. s rrýiimkou
úkonůa postupů přezkoumaných oreánem dohledu podle zvláštního orá\,ního oředpisu
p orušení právního

oředpisu:

Zálan č. 134/2016

Sb., o

zadivóní veřejných zalaizek,

Ustanovení: § 219 odst. 1

1

ve znění pozdějších předpisů

charakteristika ziišíěnéchvbv a nedostatku:
Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavaíele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku
včeíněvšechjejích změn a dodatků v souladu se záknem,
PoDis zjištěné chyby a nedostatku:

Smlouva o dílo na veřejnou zal(ázku malého rozsahu uzavřena dne 8,7,2019, zveřejněna
na profilu zadavatele dne 29.7.2019, Nebyly dodrženy zókonné podmínlg, neřejnění
smlouvy o dílo na profilu zadavatele,

Zjištěný nedostatek nelze odstranit. Dodatečně zveřejněno.
NaDraveno.

A,II.

Ostatní zjištěnéa nenapravené chyby a nedostatky v pruběhu přezkoumáni za
rok 2019

Při přezkoumiirrí hospodařeni nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

B.

plnění opatření k

B.I.

Při přezkoumání hospodaření územníhocelku v předchozích letech

v předchozích letech

odstranění nedostatků ziištěných

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C.
CJ.

Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2019

Při přezkoumání

č, 420/2004 Sb.

Nebyly zjištěny chyby

C.IL

hospodaření obce za rok 2019 podle

§ 2a§ 3

zákona

a nedostatky.

Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb

a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územníhocelku
v budoucnu:
Při přezkoumání hospodaření byla zjištěna rizika - poměrový ukazatel uvádí vysoké procento
zastaveného majetku obce. Obec investicí do výstavby lanové dráhy, nákupu rolby a obnovy
a rozšířeni zasněžovacího systému uzavřela bankovni úvěry ve výši 58 000 tis. Kč. V roce
20!^7 uzavíela úvěr na poskytnutí investičnídotace pro VHS Tumov ve výši l0 000 tis. Kč,
který v kontrolovaném období navýšila o 900 tis. Kč. Dále v kontrolovaném období uzavřela
novou úvěrovou smlouvu na pořízení multifunkčního vozidla ve výši 3 500 tis, Kč.
K poskltovaní služeb lanové drahy bylo zfizeno Středisko služeb Benecko s.r.o., kde je obec
100 % vlastníkem. Pro splácení uvedených úvěru byly uzavřeny se společnostísmlouvy
o půjčcea nájemní smloulry na uvedený majetek. Půjčkynebyly splácené ve stanovených
termínech dané bankou obci, kdy výše nesplacených půjčekčiníke kontrolovanému období
výše 41 4l0 tis. Kč.
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C.ilI.

Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumáni hospodaření:

................
....,.......,...

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku

22,'79 %

b) podil závazků na rozpočtu územního celku
84,78 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územníhocelku .... 48,22 %

C,IV.

-

Ověření poměru dluhu územníhocelku k průměru jeho příjmůza posledni
4 rozpočtové roky (§ r0 odst. 4 písm. c) zákona č. 42012004 Sb.)

Dluh obce překročil 607o průměru jeho přijmů za poslední 4 rozpočtovéroky

ve smyslu zákona č. 2312017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Podíl dluhu
k průměru příjmů činil 88,54 o/o, dle předpokládaných splátek dlouhodobých úvěru
(ve výši 5 840 tis. Kč) je zabezpečena podmínka splnění 5 % (356 tis, Kč) z rozdílu
mezi výši dluhu a 60 7o průměru příjmůza posledni 4 roky.

V Liberci, dne

14.5.2020.

Jméno a podpis kontrolora provádějícího přezkoumiá,rrí hospodaření:

Mgr. Karel Novák
podpis konřolora

kontrolor pověřený řízenim

ť-O

.§\oo

$riiio

-

je návrhem zprávy o výsledku
ke kterému lze podat pisemné
stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručenínáwhu této zprávy, kontrolorovi
pověřenému řízením přezkoumání. Konečným zněním zprávy se stává tento náwh
okamžikem mamého uplynutí v,.ýše uvedené lhůty, dle § 6 odst, 1 písm. d) zákona
ě.42012004 Sb.
se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemžse jeden stejnopis pfudává statutáŤíťmu
zístupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do pfislušnéhospisu
odboru kontroly krajského uřadu.
nedílnou součá§tí zprávy je seznam přezkoumávaných písemností uvedených v příloze.

V konholovaném období dle prohlášení obce:

-

obec nehospodařila s majetkem sútu,
neručila svtým majetkem za ávazky fozických a právnických osob,
neuzavře|a smlouvu o výpůjčcetýkajícíse nemovitého majetku, smlouvu o převzetí
dluhu nebo ručitelskéhoávazku, smlouvu o přistoupení
ávazktl a smlouvu
o sdruženÍ,
nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace,
a uskutečnila pouze veřejné zakázky malého rozsahu (§ 27 zák, ě. l34l2016 Sb.).

k
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Poučení:
povinen
územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona é.42012004 Sb.,
výsledku
o
přijmout oputr.ni k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zpráG
pr""r.ou.á hospodaření a podat o tom písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu,
á to nejpozději aó ts anri po p-j.a*ani Étozptávy spolu se ávěrečným úětem v orgánech
uzemniho celku.

územnícelek je dáLle ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zjko'' ě. 42012004 Sb., povinen
podá
v informacích iodle ustanovení § 13 odst. l písm. b) téhožzákona uvést lhůtu, ve které
piislušnemu pĚzkoumávajícímuorgánu písemnou zpnílu o plnění přijatých opatření a v této
ihůte prirluSne.u pfuzkoumávajícímu orgánu uvedenou zpráw zaslat,
odst.
Nesplněním těchto povinností se uzernní celek dopustí přestupku podle ustanovení § 14
podle
ustanovení
r pi'sm t) a c) áťona é. 420t2004 §b. a za to lze uloát územnímu celku
Kč,
50.000
pokutu
výše
do
E i+ odst. 2 z.ákonaé. 42012004 Sb.

starosta obce byl seznámen s návrhem zprávy o qýsledku přezkoumaní hospodaření obce
Benecko a tenio náwh zprály s ním byl projednán. Zprávl o výsledku přezkoumání
hospodaření o počtu 14 strarl po jejím projednánrí a seznámení převzal starosta obce
Ing, Jaroslav Mejsnar.
]

Ing, Jaroslav Mejsnar
stalosta obce

*

í

rr\ia{ál,i,/ill...

ó\,!-ď{ů
l*lllllllll *
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příloha ke znrávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019.
Při přezkoumání hospodaření byl)i přezkoumány písemnosti:

Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu na rok 2019 byl připraven

v 11/2018 v členěnípodle činností(položek
daňových příjmů a paragrafu u ostatních příjmů a položek u výdajů). Postupně jej projednal
finančnívýbor a Rada obce (dále jen RO). Rozpočet byl navržen jako přebytkový
v následujících objemech:
Příjmy
28 000 000 Kč
Výdaje
27 000 000 Kč
Financování l 000 000 Kč
Náwh rozpočtu byl zveřejněn na úřednídesce a intemetových stránkách obce od 30,11.20l8
s pevným datem sejmutí 31.12.2020.

Pravidla rozpočtového provizoria
Pravidla rozpočtovéhoprovizoria nebyla uplatněna z důvodu schválení rozpočtu na rok 2019
ve 12/2018.

Rozpočtová opatřeni
Do 31.12.2019 bylo schváleno zastupitelstvem obce (dále
7 tozpoětoých změn (dále jen RZ):

1.RZ,ZO
2,RZ, ZO
3.RZ,ZO
4.RZ,ZO
5.RZ,ZO
6.RZ, ZO
7.RZ,ZO

schválilo
schválilo
schválilo
schválilo
schválilo
schváilo
schválilo

jen ZO)

následujicích

dne 13.2.2019, zveřejněno dne 19.2.2019,
dne 27.3.2019, zveřejněno dne |5.4.2019,
dne 22.5.2019, zveřejněno dne 30.5.2019,
dne 26.6.2019, zveřejněno dne l0.7.2019,
dne 25.9.2019, zveřejněno dne l6.10.2019,
dne 20.11.2019, zveřejněno dne 12.12.2019,
dne 18.12.2019, zveřejněno dne 7.1.2020.

Příjmy VÝdaie
000 27 000 000
000 31 400 000

Schválený rozpočet 28 000
Upravený rozpočet 28 000

Saldo P a V
l 000 000
-3 400 000

Opatření byla k 31 .12.2019 ve správné qýši promítnuta do výkazu FIN 2- 12M. Schválená
opatření byla řádně zveřejněna na stránkách obce. Zároveň na uřední desce bylo oznámeno,
kde jsou rozpočtová opatření uvedena na stránkách obce s tím, že do listinné podoby
dokumentů lze nahlédnout na obecním uřadu.
Schvá|ený rozpočet
Rozpočet obce byl projedná,n a schválen ZO dne 19.12.2018, usn, č. 5 jako přebykový
ve v,ýši a struktuře podle zveřejněného návrhu rozpočtu. Celkový rozpoěet byl globálně
tvořen:

Příjmy
Výdaje
Financovrání

28 000 000 Kč
27 000 000 Kč
1 000 000 Kč
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/

schválený rozpočet byl zveřejněný na intemetoqých strankách obce a na úřední desce
od 21.12.2018 spolu s oznámenim, kde je dokument uveden na stránkách obce s tím,
že do listinné podoby dokumentu lze nahlédnout na obecním úřadu.

Rozpočet byl řádně rozepsiin podle požadavků rozpočtovéskladby a vykázán ve výkazu FIN

2-12Il.

Stanovení závazných ukazatelrů zřizený m organizacím
Závazné ukazatele byly oznámeny prispcvt<ořým organizacím MŠBenecko a ZŠBenecko
dopisy ze dne 20,12.2018 s.tím, že z rozpočtu obce obdržípfispěvek na provoz pro rok 2019
u"'r"lii t so 000 Kč (pro MŠ;,resp. 750 000 Kč (pro ZŠ).
pro žšBenecko byl navýšen o 200 000 Kč na koneěných 950 000 Kč Zo dne 18. 12. 2019
v riirnci rozpočtového opatřeni č. 7.
Neinvestični příspěvky Zš (§ 3113, pol. 5331) a lvtš (§ 3111, pol, 533l)k31.12.2019 byly
proúčtovrá,ny v plné výši.

Střednědobý výhled rozpočtu
Dne 6.9.20i8 schválilo Zo aktualizovaný střednědobý výhled rozpočtu obce Benecko
do roku 2029 z důvodu uzavřeni smlourry o poskytnutí úvěru od Českéspořitelny a poskynuti
investični dotace pro VHS Tumov. Výhled sestaven v následujicích objemech (v tis. Kč):

Rok

2019-2021
2022_2029

Příimy
28 000
27

000

Výdaie
24 000
26 000

Saldo P a
+4 000
+1 000

V

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu zveřejněn na úředni desce a webových stránkách obce
od 14.8.2018.
Schválený střednědobý výhled rozpočtu zveřejněn od 18.9.2018.

Závěrečný účet
Závérečnýúčet(dále jen ZÚ1 obce za rok 2018 byl sestaven v rozsahu a struktuře
odpovidající požadavkůmzákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů,v platném mění (§ 17).
zú tyl pro.iedn žn Zo dne 26.6.2019 a schválen s ohledem na výsledky přezkoumáni
hospodařóní obce se závérem "bez výhrad". souěástí schváleného materiálu by|a zpráva
o výsledku přezkoumá,rrí hospodařeni obce za rok 2018.
Náwh a schválený dokument Zú včetně Zprávy o lrysledku přezkoumání hospodařeni byl
řádně zveřejněn formou sestalry Z programu Gordic a jejich příloh od 30.5.2019, resp.
|03.2019. Ňa úřední desce byly dokumenty zveřejněné formou odkazu na internetové stránkY
obce s možnostínahlédnutí do písemných dokumentů na obecním úřadě.

Bankovní výpis
K 31.12.2019 měla obec ziizených celkem 5 bankovních účtů,z nichž 2 běfué účty
příležitostně využivá (KB č. účtu 19-1280270287 /0100 a účeté. 78-9633'170217/0100
s nuloqým zůstatkem k 31.12.2019). Stavy prosředků na bankovních účtechk 3|.12.2019
byly následující:
5 55l 795,97 Kč (wýpis č. 218),
- b,ú, č. 172958l/0100 ve výši
3 149 886,70 Kč (výpis č. 012),
- b.ú. č. 990088389/0800 ve výši
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-

- b.ú. č. 94-50l1045l/0710 ve výši
- b.ú. č. l9-1280270287l0l00 ve wýši
- b.ú. č. 78-9ó33770217/0100 ve

rrýši

Celkový stav peněžních prostředků

Kč (výpis č. 29),
369 042,67 Kč (výpis č. 12),
0.00 Kě (v.ýpis č. 12).

1 651 730,66

10 722 456,00

Kč.

Stav prostředků podle wýpisů z bankovních účtůsouhlasil s údajem na účtu231 l"ýkazu
rozvaha,

Inventurní soupis majetku a závazků
Inventarizace majetku a závaz*i obce za rok 2019 byla provedena v období od 20.1l.
do 31.12.2019 (fyzické invenfury majetku a inventarizace ostatního majetku obce)
a dokladová inventarizace provedena v lednu 2020. Kontrole byly předloženy dokumenty
vztahující se k inventarizaci:
- Směmice č. 712017 k provádění inventarizací.

byl ze dne20.11.2019.
- Seznámení s pokyny k provedení inventur všech členůIK (zastupitelé obce) bylo provedeno
dne 20.11.2019.
- Inventarizačnízpráva za rok 2019 z provedené inventarizace byla ze dne 22.1.2020. Rozdi|y
mezi provedenou fyzickou a dokladovou inventarizací nebyly zjištěny.
- Plán inventur

Kniha došlých faktur
Dodavatelské faktury byly evidovány programově

do

v PC. V

kontrolovaném období

3l,l2.20l9 obec evidovala celkem 445 faktur v celkové fakturované částce l0 876

503,1

1

Kč, faktury byly průběžně proplácené podle jejich splatnosti. Neuhrazené do splatnosti byly
faktury ve výši 335 219,72 Kě, kdy zůstatek na účtu321 - dodavatelé dle výkazu rozvaha
souhlasi| s evidenci faktur,

Byly kontrolovany faktury, jejich úhrady a zaúčíovéniv období 2l20l9 (é. 2019009-

2019049). Kontrolou bylo ověřeno, že faktury měly předepsané náležitosti a byly správně
zaúčtované,Faktury byly doplněné Zéanamem o zaúčtováni faktury s podpisy oprávněných
osob.

Kniha odeslaných faktur
Kniha vydaných faktur byla rovněž vedena v PC, do 3I.12.2019 bylo evidováno pouze 42
faktur, v hodnotovém vyj ádření l 863 227,99 Kč, Nebyly zjištěny nedostatky.
Zůstatek účtu31l odběraté k 31.12.2019 v íozyaze lykazoval výše 12 310 239,19 Kč, který
reflektoval zůstatky jednotlivých analytických účtůsyntetického účtu31

1 .

Odměňování členůzastupitelstva
Na ustalrrjícímZO dne 31.10.20l8 byl zvolen uvolněný starosta, neuvolněný místostarosta,
tfičlenná rada obce a by| zíizen kontrolní a finančnívýbor. Dne 28.11,20l8 byly schváleny
ZO odměny od 1.12.2018 pro neuvolněného místostarostu obce ve výši 14 tis. Kč, členové
rady ve výši 2 tis. Kč, neuvolněni zastupitelé bez odměn a předsedové výboru l tis. Kě.
Počet obyvatel hlášených k walému pobytu k 1.1.20l8 byl 1 057 obyvatel.

Kontrolou mzdových listů za období 3-612019 u starosty, místostarosty, u radního (os. č. 135)
výboru (os. č. 134) nebyly zj ištěny nedostatky,

a u předsedy
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Pokladní kniha (deník)
Pokladni kniha byla pruběžně vedena v průpisovépokladní knize a následně vYištěn
souhmný účetnídoklad z programu vč. zaúčtování.V kontrolovaném období do 31.12.2019
bylo vystaveno celkem 820 příjmowých a 241 l.ydajových pokladních dokladů. Byly
zkontrolovány pokladní doklady za měsíc červenec, příjmové ě. 423-450 a výdajové
č. 122-13l,

Zůstatek pokladní hotovosti podle údaje pokladní knihy v nulové výši byl shodný s údajem
ve výkaze rozvaha - úěet č. 261 a výkazem FIN 2-12M § 6171, pol. 5182, Pokladni limit
ve wýši 100 tis. Kč, nebyl překročen.
Nedostatky nebyly zj ištěny.

Při|oha rozvahy
Předložený výkaz za 12120|9 by| sestaven podle požadavkůhlarry VI. a VII. vyhlášky
č.4|012009 Sb., v platném znění, kterou se provádějí některá ustanovení zá,kona o účetnictví.
Podrozvahová evidenci byla vedena na účtechvyřazené pohledávky 905 ve výši 418 tis. Kč
a účtu982 závazky z garalcí 62 727 tis. Kč. V evidenci byl dále uvedený drobný dlouhodobý
majetek ve výši 50 tis. Kč (účet902), ostatní majetek l 087 tis. Kč (úěet 909) a ostatni
kátkodobé podmíněné pohledávky z transferu. Lesní porosty nad l0 ha obec nevlastnila,
Uvedené hodnoty na účtechnemovitostí v analYickém členění, vč. korekce souhlasila s údaji
ve v,ýkazu rozvaha.

Rozvaha
Majetek obce

Kontrole byla předložena rozvaha sestavená
částech v souladu s vyhláškou č, 410/2009 Sb.

Stálá aktiva

k

k

31,12.2019, která byla vyplněna ve všech

daíu 31.12.2019 činila 130 072 4ó9,15

Kč po

proúčtovanékorekci

242,44 Kč (korekce ve výši 44 975 226,71 Kě).
Učet 40l - Jměni úěetni jednotky ve výši 75 212 272,52 Kč oproti roku 2018 nedoznal změn.
8.5 097

Krátkodobé závazkv představovaly dlouhodobé úvěry ve \.ýši 22 080 000 Kč k 31.12.20|9.
Dlouhodobé závazky vykazovaly objem 3 945 |70,18 Kč, na kteíémse nejvíce podílely účty:
Dodavatelé, Krátkodobé přijaté zálohy, Zaměstnanci, Daňové účtya Dohadné účtypasivní.
Krátkodobé pohledávkv v netto objemu ve výši 6 909 182,0ó Kč představovaly předevšim
účty:Odběratelé, Krátkodobé posk}.tnuté zálohy, Pohledávky
píerozdělených daní
a Dohadné účtyaktivní.
Dlouhodobé pohledávkv vykazovaly nulový stav.
Kontrolou stanovených vazeb na tomto výkazu nebyly zjištěny nedostatky.

z

Výkaz pro hodnoceni plnění rozpočtu
Pod|e výkazu FIN 2-12M k 31.12.2019 skončilo hospodaření obce zápomým saldem příjmů
ve výši - 894 tis. Kč. V tabulce je uvedena základní struktura rozpočtu a jeho plnění
po konsolidaci k 31.12.2019:

Přijmy
Výdaje

Rozpočet Úprava rozp. Skutečnost Sk/RU%
28 000

27 000
Financování -1 000

000 28 000 000
000 31 400 000
000 3 400 000

26 905
27 798
893
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364,37
934,59

96,1 %
88,5 %

570,22 x

Údaje o rozpočtu ajeho změně uvedené ve výkazu odpovidaly schváleným materiálům ZO.

Výkaz zisku a ztráty
Ke kontrole byl předložen vykaz

hospodaření v následující struktuře:

Náklady
Výnosy
VH po zdanění

k

3l,12.2019 s tím, že byl vykázán zápomý výsledek

29 245 678,65 Ké
25 489 853,41 Kč
- 3 755 825,24 Kč

Výsledek hospodaření uvedený ve výkazu souhlasil s údajem v íozyaze. Hospodařská činnost
nebyla provozována a ve výkazu nebyla uvedena.

Výkaz zisku a ztráty zřízených přispěvkových organizací
Výsledky hospodaření škol za rok 2018 byly projednany a schváleny RO dne 27.5.2019.
Výsledek hospodaření u MŠBenecko - ďíáta ve wši 9 229,25 Kč bude kryt ze zlepšeného
výsledku hospodaření minulých let. Výsledek hospodaření u ŽS Benecko - zisk ve výši
168 987,38 Kč bude rozdělen ve výši l38 987,38 Kě do rezervního fondu a 30 000 Kč do
fondu odměn.

Zřluovací listina organizačnich složek a příspěvkových organizací
Obec byla v roce 2019 zíizovatelem 2 příspěvkových organizaci,,Mateřská
a ,Zik|adni škola Benecko".

škola Benecko"

Poslední znéni ziizovacich listin bylo schváleno ZO dne 15. 12.2015, resp. u MŠ30.6.2016
(rozšířeníčinnosti o výdej stravování). Listiny obsahovaly v}rynezeni majetku a majetkových
práv, využivéninemovitostí obce bylo upraveno nájemními smlouvami z l 1/2005 (doba
neurěitá, nájemné á 1 Kč ročně), Užívanýmovi!ý majetek byl převeden darovacími
smlouvami na pňspěvkové organizace.
ZO dne 9.5. 2018 schválilo a vydalo Dodatek zíizovaci listiny k ZŠBenecko ze dne l0. 5.
2018 s tím, že příspěvková organizace je oprávněna k následující doplňkové činnosti:
- pronájem nebytových prostor místním organizacím za účelemcvičenía ubytovriní dětí
zjiných škol při školních aktivitách,
-stravovii,ni pro cizí strávníky.

v

kontrolovaném období beze změn.

Listiny o založeníprávnických osob
Obec založila na základě zakladatelské listiny ze dne 2.8,1999 společnost s ručením
omezeným Středisko služeb Benecko s.r.o., IČ 25927698 s předmětem podnikání provozování lyžařských vleků, silničnídoprava nrá,kladni, údržbářskéa montá,žnípráce,
hostinská činnost a koupě zbožíza účelemjeho dalšíhoprodeje. Základni jmění bylo
stanoveno ve výši l00 000 Kč. Společnost byla zapsána do obchodního rej sřiku dne
7.10.1999. V kontrolovaném období došlo ke změně u jednatele společnosti, konkrétně se
staly 3 fyzické osoby jednateli společnosti od 1.7 ,2019.
Společnost byla v roce 2019 největším dlužníkem obce (41
"Smlouw o půjčce"této zprávy.
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4l0 tis. Kě) - viz,

kapitola

i

Hospodaření společnosti za hospodářský rok 2018 - 2019 bylo doloženo předloženým
výkazem zisku a ztráty s v,ýsledkem hospodaření po zdanění ve výši 1 472tis.Kč.
Darovací smlouvy
Darovací smlouva uzavřená mezi obcí (obdarovaný) a Hančůvsportovní klub, IČ 00528641
(drirce), jejížpředmětem bylo poskytnutí peněžního částky ve výši l0 000 Kě, vzavřena24.4.
20l9. Obec peněžitý dar obdržela na účetdne 25.4.2019 (BV č. 74).

Smloury

a dalši materiá|y k poskytnudm účelovýmdotacín
Kontrole podrobeny:
-Veřejnoprávni smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu obce Benecko uzavřená
mezi obci Benecko (poskytovatel) a VHS Tumov IČ49295934, jejímžpředmětem
je realizace investičníakce: "Prodloužení vodovodu a kanalizace u č.p. 1ó4 Benecko", vjše
dotace 830 420 Kě. Smlouva podepsíína dne 31.5.2019 a zveřejněna dne 26.6.2019. Dotace
odeslána dne 27,6.2019 (BV č, 006).

,

-Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskl.tnutí investiční dotace z rozpočtu obce
Benecko ze dne 19.9.2017. Dodatek sepsiin z důvodu ukončeníinvestičníakce "Jilemnice zkapacitnění vodního zdroje Bátovka" a "Benecko, Do|ní Štěpanice - likvidace odpadních
vod", nově celková výše investičnídotace z rozpočtu obce Benecko činí10 900 000 Kč, s tím,
že částka ve výši 10 000 000 Kč již byla k datu podpisu dodatku posk}tnuta a částka ve výši
900 000 Kč bude poskytnuta do 10.12.2019. Dodatek podepsárr dne 16.12.2019, schválen ZO
dne 20.11.2019, usn. č. 4. Zveřejněn na webových stránkách dne 7.1,2020.

Smloura a dalšímateriály k přijadm účelovýmdotacím
Za kontrolované obdobi do 31.12.2019 byly kontrole předloženy následující přijaté dotace:
po|.41l2
Neinvestičnípřijaté transfery ze SR v rrlmci souhmného dotačniho vztahu ve výši 229 500
Kě.

Úaelouý znak 1Úz1 98348, pol. 4t 1l
Dotace na pořádriní "voleb do Evropského Parlamentu" ve výši l32 000 Kč. Obec prostředky
obdržela na účetČNB dne 2.5.2019 (BV č. 9). Finančnívypořádaní d,o 15.2.2020.

ÚZ

33063,

po\.41t6

Dotace pro MŠBenecko s 15% národním podílem ve výši 52 480,80 Kč a 85 % evropským
podílem ve výši 297 391,20 Kě. Dotaci obec obdržela dne 26.11.2019 v celkovém objemu
349 872 Kč (ČNB, BV č.24).

ÚZ 15291, pol. 4116
Kompenzace za ztíáty na územi KRNAP v roce 2019 ve r"ýši 44 365 Kč. Dotace přišla
na účetČNB dne 13.6.2019. Obec dotaci vlrržívá na oprar,u cest.

§mloura o dílo
Obec dle sdělení, v kontrolovaném obdobi do 31.12.2019, kromě realizace veíelnézakáaky

malého rozsahu, neuzavřela žádnou smlouvu o dílo.

_

ll

-

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)
Kontrole předložena kupní smlouva uzavřená mezi obcí Benecko (prodávající) a FO
(kupující)na ppě, 1456/2 o výměře 1l3m2 v k.ú. Homí Štěpanice, obec Benecko, za cenu
5 570 Kč. Smlouva uzaťena dle 29.7.20|9. Prodej pozemku byl schválen ZO dne 9.5.2018,
zíměr prodeje vyvěšen na úřední desce od 9.4.2018 do 25.4.2018. Vyrozumění o provedeném
vk|adu do katastru nemovitostí ze dne 27.8.2019, s právními účinkyk 1. 8. 2019. Zaplaceno
PPD 475 ze dne29.7.2O19.
o přijetí úvěru
Obec měla k 31.12.2019 uzavřeny následující aktivní úvěrové smloulry s Českou spořitelnou:

Snlouvy

1, (451 0104) Úvěrová smlouva č.t375/06lLCD s Českou spořitelnou z 19.6.2006
k financovrirrí pořízení lanové drrihy ve výši 50 000 000 Kč, Bankovní účet
ě. 14946842910800. Splátky úvěru byly dohodnuty nerovnoměmě v měsících leden až duberr
(zimní sezóna) črástkou 835 000 Kč měsíčně,tj. roěně 3 340 000 Kč, konečná splatnost byla
stanoverra do 20.4.2021.

Zajištélíúvěru bylo provedeno pozemky zapsarrými na LV p,č. l000l dle smiouvy
č. ZPlI3?5l06 ze dne 4.10.2006, blanko směnkou, zástavrúm právem k pohledávkám,
k běžnémuúčtua ke zvláštnímu úětu, zajištbvacím převodem v|astnického práva k lanové
draze, ástavnim právem lyplývajícímz pojištěnílarrové dráhy.
Zůstatek nesplacené jistiny úvěru k datu 31.12.2019 činil v souladu se splátkoqim
kalendářem 6 580 000 Kč (výpis č. 016).
(45l 0l06) Smlouvou o úvěru s Českou spořitelnou č. 10960/15/LCD ze dne 10,6,2015 byl
poskytnut úvěr na ťrnancovárú projektu - nakup rolby, úvěrová částka ve \ďši 6 000 000 Kč.
Čísloúčtu389888449/0800. Splátky leden - duben byly dohodnuty ve l!ši 250 000 Kč
(1 000 tis. Kč/rok) s konečnou splatností do 30.4.2021. ZO schválilo pňjetí úvěru
na 6. zasedá,rrí dne 26.5.2015, bodem č. 7.
Ke dni 31.12.2019 byl zůstatek nesplaceného úvěru ve qiši 2 000 000 Kč (výpis č. 0l2).
2.

3. (451 0108) Smlouva o úvěru č. 0317139449 ze dle 21.6.2017 byla obci poskytnuta
úvěrová čiástka ve výši 10 mil. Kč na poskltnutí investičnídotace pro VHS Tumov
na realizaci akce: "Jilernnice - zkapacitrrění vodního zdroje Bátovka" a "Benecko, Dolní
Štěpanice - likvidace odpadních vod". Čísloiěttl 3t7139449/0800 ČS. Schváleno ZO dne
6.9.2017.Y roce 2017 obec čerpala úvěr ve výši 3 mil. Kě. V roce 2018 obec čerpala ve výši
4 mil. Kč. Splácet zaěne ažk 31.1.2020 (až bude úvěr celý vyčerpaný). Ke kontrolovanému
období do 31.12.2019 obec čerpala do plné wýše, zůstatek na účtuk 31.12.2019 činil l0 mil,
Kč (výpis č. 013).
4. (451 0109) Smlouva o úvěru uzavřená s Českou spořitelnou, a.s,, č.0495403169 ze dne
1.10.2019, schválena na ZO dne 25.9.2019, usn. č. 6. Výše úvěru 3 500 000 Kč, účelúvěru financování závazktl obce posky,tnout Společnosti úvěr dle úvěrovésmlouvy. Čerpárúúvěru
do31.12.2019, splatnost do 31.12.2023, první splátka úvěru 31.1.2020, Ke dni 31,12.2019 byl
zůstatek nesplaceného úvěru ve výši 3 500 000 Kč (výpis ě. 004).

Celkový stav nesplacených úvěru činil k 3l .l2.20l9 výše 22 080 000 Kč a souhlasil
v rozyaze na účtu45 l - dlouhodobé úvěrv.
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s údajem

Smloury o půjčce

I

zajišténínávratnosti přijafých úvěrů(stav k 7l20l9 činil 18 850 tis. Kč) obce na pořízení
a financová,rú píovozlt lanovky, odbavovacího systému, nákup rolby, obnovu a rozšífuní
zasněžovacího systému a pořízení multifunkčního vozidla obec uzavfula se společností
Sředisko služeb Benecko s.r,o. (dále jen SSB) smlouvy:

K

000 000 Kě byla čerpárra vobdobí
splá,cet dle stejného splátkového
kalendáře, který má sjednaný obec s bankou, tj.4 měsíce v roce ve výši á 835 tis. Kč,
tj. 3 340 0o0 ič/rok. Dodatkem ke smlouvě z I8.3,20l3 (Zo 28.2.2013) byl snížentrrok
v souladu se mrěnou podrnínek úvěrovésmlouvy obce s čS. §SB má obci zaplatit
ke kontrolovanému období dluh ve výši 28 560 tis. Kč.

l,

Smlouvu o půjčcedne2|.9.2006. Půjčkave

\^ýši 50

g - 12/2006 a jé sputna do 30.4.202I. Jistina se měla

k

refinancování úvěru obce na rr.íkup odbavovacího systému larrovky byla uzaťena
smlouva se SSB z 3o.1t.2o|2 (Zo schválilo 29.11.2012\ za stejných podmínek jako má obec
(bez uroků). výše půjčkystejní podle skutečnéhočerprfuúa se splatností 450 000 Kč ročně
do 31,12.2016. Ke iontrolovanému období dlužíSSB obci částku l 350 tis. Kč,

2,

3. Smlouva o úvěru (půjčce)byla nově uzavřena se SSB na poskytnutí úvěru na financováni
,\.ýši 6 000 000 Kč, úvěr iajistil věřitel (obec) od ČS,
výdajů spojených s pófizením rolby ve
as. šptá*ý byly stanoveny ve výši 250 000 Kč měsíčněs termínem poslední splátky dne
30.4.ž021.' Smlouvu schválilo Zo dne 30.6,2015. ssB dlužíke kontrolovanému období
črástku ve výši 6 mil. Kč,

4. Smlouva o úvěru (půjčce)byla nově uzaťena se SSB na poskytnutí úvěru na financování
v,ýdajů spojených s obnovou a rozšífunímzasněžovacíhosystému ve výši 2 000 000 Kě, úvěr
zajisiil věřitel (obec) od čs. spu*y byly stanoveny ve výši 1ó7 000 Kč měsíčně s termínem
posledni splátky dne 30.4.2018. Zo schvrililo smlouw o úvěru dne 29.9.20|5. K3I.I2.2ol9
dlužíSSB obci 2 mil. Kč.

5. Smlouva o úvěru (půjčce)ze dne 1.10.2019, schváena na Zo dne 25.9.2019, uzal,funá
mezi obcí Benecko (věřitel) a SSB (dluzník) na.poňzení multifunkčniho vozidl4 nakladače
MeCalac AS 900tele ve výši 3 500 000 Kč. čerpani úvěru do 31.12.2019, splatnost do
3t.t2.2023, č. účtu495403169/0800. Ke dni 31.12.2019 byl zustatek nesplaceného úvěru ve
\.ýši 3 500 tis. Kč (v,ýpis ě. 004).

půjčkynebyly splácené ve stanovených termínech dané bankou obci. výše nesplacených
prijoet t l2t2}Lg,evidována na úětu 067 - dlouhodobé půjčkyčinila 41 410 000 Kč.
Zveřejněné zíměry o nakládóní s majetkem
obec i souladu . § 39 odrt. 1 zákona ě. 12812000 Sb., o obcích, v platném arění, na svých
strrtrkách a úřednídesce zveřejňuje zárněry prodeje, směny či pronájmu majetku před jejich
projednánim v zastupitels&u obce.
Dokumentace k veřejným zakízkím
obec v kontrolovaném období realizovala veřejnou zakázku malého rozsahu na akci:
"Benecko-oprava kamunikace na ppč. 850/1 v kti. Benecko"
Cena díla 1 stg ocl Kě (l 58l 030 Kč bez DpH). Smlouva o dílo mezi obcí Benecko
a M-Silnice a.s., Pardubice, IČ 4219 ó868, podepsá.rra dne 8.7.2019.
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Rada obce rozhodla o podepsání smlouly o dílo dne 1.7.2019.
Smlouva o dílo zveřej něna na profilu zadavat ele dne 29 .7 .20|9

Nebyly dodrženy zákonné podmínky zveřejněni smlouvy
Smlouva byla dodatečně zveřejněna na profilu zadavatele.

.

o dílo na profilu

zadavatele.

Vnitřni předpis

a směrnice
Kontrole byl předložen souhm vnitřních předpisů a směmic, ktenýje průběžněaktualizován.

Výsledky externích kontrol
V kontrolovaném obdobi, dle sděleni, neproběhly extemi kontroly.
Výsledky kontrol zřízených organizací
Kontrole byly předloženy Protokoly o kontrole ZS a MŠBenecko, ze dne 4. 4. 2019, bez
zj

ištěných nedostatků.

Zápisy z jednáni rady včetně usnesení
Pětičlerrrrá RO zasedala pravidelně v mezidobí zasedání ZO. Z jednini byly pořizovriny
zápisy s uvedením pňjatých usnesení bez číslovánízápisů nebo usnesení pro kontrolu úplnosti
všech zápisu během roku. Kontrolovárry byly veškerépředložené zápisy z období od 7.1.
do konce kontrolovaného období, (celkem 20 zasedini rady obce). Dokumenty byly ve své
podstatě v souladu s požadavky § 101 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb,, o obcích, v platném
znění.

Zápisy z jednání zastupitels§a včetně usnesení
V roce 2019 tvořilo ZO 15 ělenů, starosta byl dlouhodobě uvolněný pro výkon funkce. Zákon
č. |2812000 Sb., o obcích, v platném znění, byl v části o činnosti zastupitelstva (§ 92 - 95)
plněn.
Kontrolovány byly zápisy ze schůzíz 19.12.2018 (rozpočet obce na rok 2019) a ze 7 schůzí
18.12.2019). Dokumenty měly
roku 2019 (13.2.,2'7.3.,22.5.,26.6.,25.9.,20.11.
požadované náležitosti a obsahovaly usnesení ve všech případech, kdy bylo nutné jejich
projednriní v ZO (rozpoéeí,závěreěný účet,rozpočtovézmély, nakládaní s nemovitým
majetkem..,).

a

Peněžní fondy územníhocelku
Obec netvoří ádné fondy,

- pravidla tvorby

a

použití

Schvalování účetnízávěrky
Úěetní závěrku obce za rok 2018 schvalilo ZO na svém zasedání dne 26,6.2019 podle
vyhlášky ě, 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetníchzávěrek některych
lybraných účetníchjednotek, v platném zněni. Protokol o schválení účetnízávěrky ze dne
26.6.2019 měl požadované nilLležitosti.
Účetnízávěrky za rok 2018 ziizených příspěvkových orgarlizaci byly schvá|eny na
RO dne 27.5.2019.

zasediá,Lrrí

Zápisy z kontro|ního a finančníhovýboru
Kontrole byly předloženy zápisy z činnosti finančníhoa kontrolního výboru ze dnů 24.7.,
31.7. a28.8.2019.
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