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ZPRÁvA

o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Benecko, IC 0027358l, za rok 2020
Přezkoumri,ni hospodaření obce Benecko za rok 2020 ve smyslu ustanovení § 42 zikona
č. |28/2000 Sb., o obcich, ve znění pozdějších předpisů a
souladu se zákonern

v

ě.420/2004Sb., opřezkoumávání hospodaření územníchsamosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí, ve zněni pozdějších předpisů, bylo zahájerro doručením
ozniimení o zahájení přezkoumání hospodaření dne 16.10.2020.
Přezkoumané období od
l

,

2.

1

.1

.2020 do 3l .12.2020.

Dílčípřezkoumaní bylo lykonáno na obecnim úřadu dne 23.|1.2020.
Závérečnépřezkoumání bylo vykonrlno dálkově, v sidle Krajského úřadu Libereckého
kraje, U Jezu 642/2a, Llberec dne 10.2.2021

Přezkoumání vykonali:

Dílčípřezkoumání - Bc. Petr Hloušek, kontrolor pověřený řízením přezkoumáni.
Závérečnépíezkoumátrí - Ing. Jana Nováková, kontrolor pověřený řízením přezkoumání,

Pověření k výkonu přezkoumání podle § 5 zákona č. 42012004 Sb., ve znění pozdějších
předpisů a § 4 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve zněni pozdějšíchpředpisů, vydal
Mgr. René Havlík, ředitel Krajského úřadu Libereckého kaje, pod č.j.: LK-0004i2OlHlo dne
1 5. 1 0.2020 a pod č. j. : LK-0004/20Nov dne 26.1.2021.
Přezkoumárri bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Poslední kontrolní úkon před vyhotovením zprávy byl proveden dne 10.2.2021.
Popis úkonu: seznámení starosty obce s výsledky kontroly.

Při přezkoumání byli

přítomni: Ing, Jaroslav

předmět přezkoumání:

Mejsnar - staro§ta,
paní Marcela Doubravová - účetníobce.

Předmětem přezkoumrlLrri hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst. 1 a 2
zrikona č. 42012004 Sb., posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zri,kona.

Oblasti, které byly předmětem přezkoumání hospodaření v členěni podle § 2 odst. 1 a 2
uvedeného zátona:
- ustanovení § 2 odst. l písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžnich
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operací, týkajících se rozpočtol"ých prostředků,
ustanovení § 2 odst. l písm. b) finančníoperace, týkajícíse tvorby a použitípeněžních
fondů,
ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) ruíklady a výnosy podnikatelské činnosti územního
celku,
ustanovení § 2 odst. l písm. d) peněžníoperace, týkajícíse sdružených prostředků
vynakládaných na zá,kladě smlouly mezi dvěma a více územnímicelky, anebo na
zíkladě smlouly s jinými právnickými nebo Szickými osobami,
ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finarrčníop€race, týkajícíse cizích zdrojů ve smyslu
právních předpisů o účetnictví,
ustanovení § 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prosťedky poskytnutými
z Nrirodního fondu a s dalšímiprostfudky ze zalraričíposkytnutými na zÁkladě
mezinárodních smluv,
ustanovení § 2 odst. 1 písm, g) vyučtování a vypořádrárri finančníchvztahů ke striLtnímu
rozpočtu, k rozpočtůmkrajů, k rozpočtůmobcí, k jiným rozpočtům,ke státním
fondům a k dalšímosobám,
ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodafuní s majetkem ve vlastrůctví
uzemního celku,
ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž
hospodaří územní celek,
ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zadávini a uskutečňováníveřejných zakázek,
s výjimkou úkonůa postupů přezkoumaných orgifurem dohledu podle zvláštního
pnívníhopředpisu,
ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a ávazků a nakládání s nimi,
ustanovení § 2 odst. 2 písm, e) ručeníza zÁvazky fyzických a právnických osob,
ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavováni movitých a nemovitých věcí ve prospěch
řetích osob,
ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) ňizovani věcných bfumen k majetku územníhocelku,
ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictvívedené územnímcelkem.

Pň posuzovrhí jednotlivých právních úkonůse vychází ze zrrění právních předpisů platných
ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zá.kona ě. 42012004 Sb. nebyly předmětem přezkoumáLní údaje,
na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

A.

A.I.

VÝsledek dílčíchnřezkoumání
Chyby a nedostatky napravené v pnůběhu dilčíchpřezkoumání za rok 2020

Nebyly zjištěny chyby

A.II.

a nedostatky.

Ostatní zjištěnéa nenapravené chyby a nedostatky v pnůběhu přezkoumr[ni za
rok 2020

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

B.

plnění opatření k

B.I.

Při přezkoumání hospodaření územniho celku v předchozích letech

v předchozích letech

Nebyly zjištěny chyby

odstranění nedostatků ziištěnÝch

a nedostatky.
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C.

Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2020
Pfi přezkoumání hospodaření obce zl rok 2020 podle § 2 a § 3 zákona
420l20uSb.

C.I.

Nebyly zjištěny chyby

CJI.

a nedostatky.

Upozornění

a nedostatků,

v budoucnu:

ě.

na případná rizika, kteň lze dovodit ze zjištěných chyb
ktení mohou mít negativni dopad na hospodaření územníhocelku

Při pfuzkoumání hospodafuní nebyla zjištěna žÁdná závažná rizik4 která by mohla mit

negativní dopad na hospodaření územníhocelku v budoucnosti.

C.III.

Poměrové ukazatele zjištěnó při přezkoumóní hospodaření:

celku
celku

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního
........... 6,04%
b) podíl ávazků na rozpočtu územního
,...............9,09 %
c) podíl zastaverrého majetku na celkován majetku uzemního celku .... 68,1l %

CJV.

Ověření poměru dluhu rizemního celku k průměru jeho příjmůza posledni
4 rozpočtové roky (§ 10 odst.4 písm. c) zákona č.420/2004 Sb.)

Dluh obce nepfukročil 60 % pruměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky ve
smyslu zákona

č ,2312017

Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.

V Liberci, dle 11.2.2021
Jméno a podpis kontrolora provádějíciho přezkoumáni hospodaření:

Ing, Jana Nováková
kontrolor pověřený Hzením přezkoumání

Tato zoráva o rrýsledku přezkoumání:
- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumárrí hospodaření, ke kterému |ze podat pí§emné
stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručenínáwhu této zprávy, kontrolorovi
pověřenému fizením přezkoumárú. Konečným znénim zprávy se stává tento náwh
okamžikem mamého uplynutí rrýše uvedené lhůty, dle § ó odst. l písm. d) zákona
é.420/2004 sb,,
- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemžse jeden stejnopis předává zistupci
kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušnéhospisu odboru
kontroly kraj ského uřadu,
- nedílnou součrástízprávy je seznam přezkoumávaných písemností uvedených v příloze.
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V kontrolovaném období dle prohlášení obce:

obec nehospodařila s majetkem státu,
ajetkei za závaz*y fyzických a právnických osob,
nezastavila movitý a nernovifý majetek,
tv}j::,::
a smlouvu
", "ypyr",?l

;;čil";;fi.

§ffiTřř HJffi .Jň;i,řr"",i,
ú,ě"",:_,r:y,"*l",,x ^"Tj"l,jli
ffi?ň:il,Hfr T'#ffi ;:ii'i;;;ky"",í
#::#Jí
piistoupeni
smlouvu o
""
TÍf.T];fiiliiJJ"" o[#ii;ř"ní ".i" _ii,"Ňeno áa,xu,

-

k ávazku a smloulu o sdružení,
nekoupila ani neprodala ceruré papiry, obligace,
neuskútečnila majetkové vklady,
malého rozsahu (§ 27 zik" é, 134/2016 Sb,),
a uskutečnit" po*" u.Úne ářizky

Poučení:
Sb,, povinen
odst,_l^ písm, b) ákona č, 420t2004
Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13
v této zprávě o výsledku
přijmout opatieni r. napo"jlřvň,-.,
"p"á"" n"ao.orr.t, uvedených
orBánu,
,". pisemnou informaci přezkoumávajicimu
nřezkoumání hospodařeni
" 'p;ř,d"ári této zprávy spolu se ávěrečným účtemv organech
d,,ů p.

if"liiiljqi,í"1;
uzernního celku.

Územnícelekjedálevesmysluustanovení§13odst-2zÁkotné.42012004Sb.,povinen
podá
b) téhožzákona uvést lhůtu, ve které
v informacích podle ustanovJř; il;;i.-fpil
oPatření a v této
zprávu o plnění Přijaťých
příslušnémupfuzkoumávajícímďorganu písemnou.
zpráw zaslat,
Íiíte-pi.ÚSrie." pfu zkoumávajícíriu orgánu uvedenou

Nesplněnímtěchtopovinnostíseúzemnícelekdopustípřestupkupodleustarrovaní§14odst.
celku podle ustanoverri
l nism. b) a c) ákona č. 4;/ň04 $.' u-Á r" u" "toxt u"innimu
Kč,
č.42012004 Sb, pokutu do výše 50 000
s Í+

"á.Ízá"*

obce
zprávy o výsledku ořezkoumání hospodaření
Starosta obce byl sezrrárnerr s náwhem
byi t"t,'p,o1earuam, Zpráv,l o. v,ýďedku 9rezi,lumani
Berrecko a tento náwh
p,":Éa,i,*r a semámení převzal starosta obce
hospodaření o počtu 15
lng. Jmoslav
An

,pÓ';;;
s;;;;"jil
Mejsnar.

1

Ing. Jaroslav Mejsnar
staíosta obc€
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Příloha ke zprávě o vÝsledku nřezkoumání hosnodaření za rok 2020.
Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumánv písemnosti:

Střednědobý výhled rozpočtu
Střednědobý výhled rozpočtu byl schválen na jednrirrí zastupitelswa obce (dále jen ZO)
usnesením číslo(dáe jen usn. č.) 9b) dne 20.11.2019 jako střednědobý rnýhled rozpočtu do
roku 2029. Výhled byl sestaven v následujících souhmných objemech (v tis. Kč):

Rok

Příjmy

2020-2021
2022-2029

33 000
31 000

Výdaje
2,7 000
27 000

Financovrá,ní
-ó 000
-4 000

Na internetových stránkách obce a uředni desce (ÚO) byl náwh výhledu zveřejněný od
16.10.2019 do schváení r"ýhledu rozpoětu, schválený výhled rozpočtu od 12.12.201^9.

Aktualizace střednědobeho výhledu rozpočtu byla schvalena na jednáLrú zo usn. Č, 13a) dne
14.12.2020 jako střednědobý výhled rozpočfu do roku 2029. VýIned byl sestaven
v nrásledujících souhmných objemech (v tis. Kč):

Rok

2022-2023
2024-2029

Příjmy
20 000
21 000

Výdaje
18 000
20 000

Financováni
-2 000
-1 000

Na intemetových strárrkách obce a ÚD byl náwh výhledu zveřejněný od
schválení l"ýhledu rozpočtu, schválený výhled rozpočtu od

7 .1

.2021

23.

1 1

.2020 do

.

Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu na rok 2020 byl zveřejněn na intemetových strrinkách obce a UD od
2.12.2019 do schválení rozpočtu.

Schválený rozpočet
Rozpočet na rok 2020 byl schválen ZO usn, č. 8 dne l8.12-2019 jako přebytkový, Schválený
rozpoěet byl zveřejněn na intemetových strárrkách obce a UD dne 7 .1.2020. Rozpočet na rok
2020 představoval následujici souhrnné objemy (v Kč):

celkem
celkem
Financovtiní

Příjmy
Výdaje

33 000 000

27 000 000
-6 000 000

z toho:

pol.
pol.

8124
8115

-5 840 000 - splátlry úvěru,
-l60 000 - zapojení prosíředků minulých let.

Rozpočtová opatřeni
V kontrolovarrém období bylo schvá{eno 6 rozpočtových opatření (RO) a to:
1. RO schváleno ZO dne 6.5.2020, usn. č, 7), zveřejněno od27.5.2020,
2. RO schváleno ZO he 20.5.2020, usn. č. 5), zveřejněno od27.5.2020,
3. RO schváleno ZO dne 24.6..2020, usn. č. 6), zveřejněno od9.7.2020,
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RO schvá,leno ZO dne 21 ,9.2020, usn. č. 4), zveřejněno od 12.10.2020,
RO schváleno ZO dne |4.12.2020, usn. č. 13 c), zveřejněno od 7.1.2021,
ó. RO schvá,leno radou obce dne 30.12.2020, bod 2, na zíLkladě pověření
14.12.2020, usn. č. l3 d), zveřejněno od29.1.202l.
4.
5.

Rekapitulace
Příjmy
Výdaje
Financování

Rozpočet RO po změnách
33 000
27 000
- 6 000

000
000
000

84 000 000
78 000 000
_ 6 000 000

ZO

ze

Změna
51 000 000
51 000 000
0

Kontrolou ověřeno promítnutíRO č. 1-612020 do výkazu FIN 2-12M k 31.12.2020.
Stanovení závazných ukazatelů zťlrcným organizacím

Zhzené organizaci Mateřskí škola Benecko (MŠ),příspěvková organizace (PO) byly
stanoveny v rifunci rozpočtu obce závazné ukazatele (§ 311l pol. 5331 výkazu FIN 2-12 M)
v celkové \.ýši l50 000 Kč na zasedifuú ZO usn. ě. 8 dne 18.12.2019. O r"ýši příspěvku byla
organizace informována dopisem
v plné výši.

he

19.12.2019. Příspěvek by| k 31.10.2020 profinancován

Zřizené organizaci Ziů<ladni škola Benecko (ZŠ),příspěvko vá orgatizace (PO) byly
stanoveny v rátnci rozpočtu obce závazné ukazate|e (§ 3113 pol. 533l výkazu FIN 2-12 M)
v ce|kové rďši 750 000 Kč na zasedriní ZO usn. č. 8 dne 18.12.2019. O výši příspěvku byla
oíganizace informovrirra dopisem dne 19.12.2019. Příspěvek byl k 31,10.2020 profinancován
v plné výši.

Zlvěrečný účet

Závěrečný úěet obce za íok 2019 včetrrě Zprávy o v.ýsledku přezkoumriní hospodaření za rok
2019 (dále jen Zpráva) byl schváen ZO usn. č. 4 dne 24.6.2020 s qýrokem souhlasu
s ce|oíočnímhospodařením bez výhrad, Záv&ečný účetobsahoval náežitosti uvedené v § 17
odst. 2 zíkona ě.250/2000 Sb., o rozpoětových pravidlech územních rozpočó, v p|atném
znění. Náwh ávěrečného účtuvčetně Zprávy byl zveřejněn na intemetoqých stránkách obce
a ÚD od 27.5.2020 do schváení závěrečného účtu.Schválený zál,ěreěný účetvčetně Zprávy
byl zveřejněn na intemetol".ých stnínkách obce a ÚD od9.7.2020.

Bankovní výpis
Obec mě|a v kontrolovaném období dízeny bankovní účty,které ke dni 31.12.2020
rykazovaly nrásledující zůstatky (v Kč):
989,30 Kč, Bv 12, AE 231 0100,
898,08 Kč, Bv 0l2, AE231 0623,
,756,25
Kč, Bv 39, AE 231 0200,
ě. ú. 19 - 1 28027 0287 l 0 l 00
413 080,03 Kč, Bv 12, AE 231 01l0,
ě. i.,I 8-96337,7 0217 l o| 00
0,00 Kč, Bv 12, AE 231 0621,
Celkový stav peněžních prostředků 5 423 723,66Kč.
č. ú. l729581/0100
č. ú. 990088389/0800
č. ú, 94_5011045l/0710

l 4ó4
l 493
205l

Staly prostředků na bankovních účtechbyly doloženy výpisy z účtůa souhlasily s údajem na
účtu23l Zélů'ladniběžný účetve výkazu Rozvaha a stavem ve qýkazu FIN 2-12 M (řádek č.
6010 a 6030).
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Hlavní loiha
Kontrole byla předlořna Hlavní kniha - obratová pfudvaha sestavená

k

31.10.2020 a za

obdobi12l2O20.

Inventurní soupis majetku a zóvazků
Inventarizace majetku a Ávazktt obce za rok 2020 by|a provedena v období od 14.12. do
31.12.2020 (§zické inventury majetku a inventarizace ostatního majetku obce), dokladová
inventarizace provederra v lednu 202l, kontrole byly předloženy dokumenty vztahující se
k inventarizaci:
- Směmice č. 7l20l7 k provádění inventarizací,
- Plrh inventur ze dne 14.|2.2020,
- seznámení s pokyny k provedení inventur všech členůIk (zastupitelé obce) bylo provedeno
dne 14.12.2020,
- Inventarizační zpráva za rck 2020 ze dne 26.|.202l, která konstatovala, že nebyly zjištěny
inventarizačnírozdíly a nebyla přijata opaření. lnventumí soupisy souhlasily se stalry
uvedenými v účetnictví,ve qýkazu Rozvaha.

Vzhledem k mimořádným okolnostem a nízkévnímanérizikovosti daného předmětu, nebyla
inventarizace majetku a zá,vazlai podrobena detailnímu prověřování. v rómci záHadního
posouzení předmětu nebyly shledány chyby a nedostatlE.

Kniha došlých faktur
Dodavatelské faktury byly evidovány v pc. v kontrolovaném oMobí bylo pňjato 400 faktur
v celkovém objemu 17 326 878,56 Kč, souhm neuhrazených ávazkít k 31.12.2020 ve výši
818 978,35 Kč souhlasil s doložením zustatku účtu321 Dodavatelé, Kontrolou zaměfunou na
věcnou a formání spávnost bylo ověřeno zaúčtovánía úhrada faktur pořadové č.294 - 299 a
303 - 309, nebyly zjištěny nedostat}y.
Vzhledem k mimořádným okolnostem a nízki vnímanérizilavosti daného předmětu nebyly
přijaté fakury podrobeny detailnímu prověřovóní. Detailní provďení přijarých falaur bude
provedeno v zti,yislosti na posotlzení jeho rizilavosti v příštíchobdobích. V rámci základního
posouzení předmětu nebyly shledárty chyby a nedostatlE.

Kniha odeslaných faktur
Kniha odeslaných faktur byla vedena v PC. V kontrolovarrán období bylo vystaveno 54
faktur v objemu l |67 450,4l Kč, neuhrazené faktury k 31.12.2020 ve výši 639 001,75 Kč
souhlasí s doloženímzustatku účtu31l 0020 odběratelé. kontrolou zaměfunou na věcnou
a formání správnost bylo ověřeno zaúčtoviá.túa úhrada faktrrr pořadové č. 36 - 38 a 40, dále
úbrada faktur v prosinci (ev. ě,35,43 -45 a 51, BV 12), nebyly zjištěny nedostatky.
Odměňováni členůzastupitelstva
Stav trvale bydlícíchk 1.1.2018 v obci byl

1

057 obyvatel.

Na ustavujícím Zo dne 31.10.2018 byl zvolen uvolněný starosta, neuvolněný místostarosta,
říčlennarada obce abyl ňizel kontrolní a finančnívýbor. Dne 28.11.2018 byly schváleny
ZO výše odměn neuvolněným členůmzastupitelstva od 1.12.2018 (pro neuvolněného
místostarostu obce 14 tis, I(č, Členovérady 2 tis, kč, neuvolnění zastupitelé bez odměn a
předsedové výborů l tis, Kč).

-7

-

Kontrolou byly ověřeny výše odměn u uvolněného starosty a neuvolněného místostarosty dle
mzdových listů v období 1-10/2020. Nebyly zjištěny nedostatky, výše ryplacených odměn
odpovídaly schváleným črástkám a stanoveným častkám v platném nařízení vlády.

Pokladní kniha (denik)

Pokladní kniha byla vedena v prupisové pokladní knize a následně byl tištěn souhrnný úěetní
doklad z progíamu včetně zaúčtování.Pokladní limit byl §tanoven ve výši l00 000 Kč.
Doklady byly vedeny ve dvou dokladových řadách. V kontrolovarrém oMobí roku 2020 bylo
\ystaveno 1032 pokladních dokladů (817 příjmových, 215 výdajových).
Zůstatek pokladní knihy k 31.10.2020 ve výši 70 24l Kě byl shodný s údajem na účtu2ól
Pokladna ve výkazu Rozvaha a údajem ve výkazu FIN 2-12 M (§ ól71 pol. 5182) ke
stejnému datu, zustatek pokladní hotovosti k 31.12.2020 byl nulový, Kontrolou byly ověřeny
pokladní doklady evidenčníč. 599 - 609 (pfijmové) a č. l59 - 1ó9 (r"ýdajové), nebyly zjištěny
nedostatky.

Přiloha rozvahy
Předložené výkazy sestavené k 31.10,2020 ak 31.12.2020 byly v souladu s pofudavky hlavy
VI. a VII. vyhlášky ě. 41012009 Sb., kterou se provádějí nělríerá ustanovení ákona

o účetrrictví.Uvedené hodnoty na účtechnemovitostí v arralytickém členění,včetrrě korekce, a

údaje o účtechávazktt souhlasily s údaji ve qýkazu Rozvaha. Podrozvahová evidence byla
vedena. Obec nevlastnila lesní pozemky s |esním porostem s plochou nad 10 ha. Příloha
obsahovala informace o Smlouvě o poskytnuti peněžníhopříplatku mimo ziLkladní kapitá a
dohodě o započtení pohledrivek uzavřené dne 25.5.2020 mezi obci a Střediskem služeb
Benecko s. r. o.

Rozvaha
Kontrole byl předložen výkaz sestavený k 31.10.2020 a k 31.12.2020. Sáá aktiva po
proúčtovarrékorekci činila 64 471 425,02 Kč. Obec neevidovala dlouhodobé pohledávky,
u krátkodobých pohledávek v objernu 7 396 tis. Kč byla vytvořena opravná položka ve l"ýši
1 069 671,71 Kč. Obec evidovala dlouhodobé závazky ve wýši 16 239 996 Kč, které byly
tvořeny dlouhodobými úvěry, Z krátkodobých závazkít ve výši 2 572 tis. Kě představovaly
nejlryššíobjem ávazky vůčidodavate|ům (8 1 9 tis. Kč), daň z příjmu (712 tis. Kč) a dohadné
úěty pasivní (525 tis. Kč). V kontrolovarrém období došlo k qýznamným pohybům na účtech
z důvodu uzavření Smloul.y o poskytnutí peněžníhopříplatku mimo ziáLkladní kapital a
dohody o zapoětení pohledávek uzavřené dne 2552020 mezi obcí (poskytovatel) a
Střediskem služeb Benecko s. r. o. (společnost), kdy společnosti byl poskytnut peněžní
příplatek mimo základní kapitál ve výši 50 79ó 544 Kč a započteny pohledávky poskytovatele
ve výši 50 796 544 Kě.
Kontrolou stanovených vazeb ve výkazu nebyly zjištěny nedostatky.

úěehictvi o§tatní

Kontrolou bylo ověřeno, že správní činnost lrykonává uředník, který složil zkoušku odbomé
způsobilosti.
Úětový rozvrh
Kontrole byl předložen účtovýrozwh vnžívanýv kontrolovaném období, analytické ělenění
účtůkorespondovalo s potřebami obce.
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Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
Při naplnění pňjmů rozpočtu po změnách k 31.10.2020 na 83,35

oÁ a

ěerpiní výdajů rozpočtu
po mrěnách na 92,51 % bylo docíleno zápomého salda příjmů a výdajů ve výši 2 146 643,14
Kč. Plnění rozpočtu v příjmech a výdajích (po konsolidaci) k 31.12.2020 bylo nasledující
(v Kč):

Rekapitulace Rozpočet

Příjmy
Výdaje

33 000 000

27 000 000
Financování - 6 000 000

Rozp, po
84 000
78 000
- 6 000

zrněnách

000
000
000

Skutečnost
76 55l 325,63
7ó 010 053,97
- 541 271,66

%RU

9l,l3

9,7,45

xxx

V kontrolovaném v,ýkazu nebyly zjištěny nedostatky, objemy rozpoětu schválené ZO, včetně
provedených rozpočtoaých změn, navazovaly na objemy rozpočtu obsaženéve výkazu.
Hospodaření obce skončilo kladným saldem příjmůa wýdajů ve výši 541 tis. Kč,

Výkaz zisku l ztíáty
Kontrole byl předložen výkaz sestavený k 31.12.2020, který obsahova| následujíci hodnoty

(v Kč):
Nriklady

celkan
Výnosy celkern

46 143 485,81
25 292 568,92
Výsledek hospodaření, úráá ve \^ýši 20 850 916,89 Kč, navazoval na výsledek hospodafuní
běžnéhoúčetníhoobdobí uvedeného ve výkazu Rozvaha sestaveného k 31.12.2020.
Obec neprovozovala hospodriřskou ěinnost.

Výkaz zisku a ztrály zřízených příspěvkových organizací
Výsledky hospodařeni škol za rok 2019 byly projednrfuy a schváleny radou obce dne
1.6.2020. Výsledek hospodaření u MŠBerrecko, PO, zisk ve výši 16 613,07 Kč, byl rozdělen
ve výši l1 613,07 Kč do rezervního fondu a 5 000 Kč do fondu odměn.
Výsledek hospodaření u ZŠBenecko, PO, zisk ve výši l30 196,82 Kč, byl rozdělen ve v,,ýši
105 19ó,82 Kč do rezervního fondu a 25 000 Kč do fondu odměn.
Kontrole předloženy protokoly o schváení účetníchzávěrek zB dne l .6 .2020 .
Zřizovací listina organizačních složek a příspěvkových organizací, odpisorý plán
Obec byla ďizovatelem 2 PO - MŠBerrecko, PO a ZŠBenecko, PO.
Poslední znění zřizovacích listin bylo schváeno ZO dne 15.12.2015 (ZŠ) a 30.6.2016 (MŠ) rozšířeníčinnosti o v,ýdej stravová,rrí. Listiny obsahovaly vymezení majetku a majetkových
práv, vyržívánínemovitostí obce bylo upraveno nájemními smlouvami z 1ll2005 (doba
neurčitá, nájemné 1 Kč ročně). Uživaný moviťý majetek byl převeden darovacími smlouvami
na příspěvkové organizace. ZO dne 9,5.2018 schváilo Dodatek ňzovací listiny ZŠ(ze dne
10.5.2018), na základě kterého pfispěvková organizace byla oprávněna k nrisledujícím
doplňkoqfm činnostem:
- pronájem nebytových prostor místnímorganizacím za účelemcvičenía ubytování dětí
zjiných škol při školních aktivitách,
- stravováni pro cizi strávníky.
V kontrolovaném období nebyly provedeny zmérr,y zřimvacich listin.
Smloury a dalšímateriály k poskytnutým účelovýndotacím
Uzemní samosprávný celek v kontrolovaném období neposkltl účelovou dotaci.
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Listiny

založeníprávniclcých osob
Obec založila na základě zakladatelské listiny ze dne 2.8.1999 společnost Stfudisko služeb
Benecko s. r. o,, IČO 25927698, s předmětem podnikání - provózování lyžařských vleků,
silničnídoprava nákladní, údržbářskéa montážni práce, hostinská činnost a koupé zboži za
účelemjeho dalšíhoprodeje. Zrikladní jmění bylo stanoveno ve výši 100 000 Kč. Společnost
byla zapsráLna do obchodního rejstříku dne 7.10.1999. V roce 2019 došlo ke změně u jednatele
společnosti, konkrétně se staly 3 §zické osobyjednateli společnosti od 1.7.2019,
V kontrolovarrém období byla se společnostíuzavfuna Smlouva o poskyhutí peněžúho
příplatku mimo základní kapiá a dohoda o započtenípohledávek ze dne 25 .5 .2020 .
o

Darovací smlouvy
Kontrole bylo předloženo:
Darovací smlouva uzaťená dne 14.5.2020 mezi obcí (drá,rce) a Svazem tělesně postižených
v Českérepublice, z.s., IČO 71166955 (obdarovaný), na dar ve \ďši 3 000 Kč na celoroční
činnost pro kalendářní rok 2020. O poskytnutí daru roáodla rada obce dne 25.2.2020. Yýše
daru byla převedena na účetobdarovaného dne 14.5.2020.
Smlouvy a dalšímateriály k přijatým rlčelovým dotacím
Kontrole bylo předloženo :
PoI.4111, objen 1 494 000
z toho:
účelouýznak (dále

Kč

ien Úz1 98024, objem t 370 000 Kč
- neinvestiční příspěvek ze státního rozpočtu ke zmíměnídopadu poklesu daňových příjmů
obcí v souvislosti s výplatou tzv. kompenzačního bonusu.
UZ 98193, objem I24 000 Kč
- neinvestiční transfery přijaté v souvislosti s konáním voleb do krajského za§tupitelstva a
Senátu, skuteěně použito 56 712,80 Kě (§ 6115). Závéreěné vyúčtovárrízs dne t.2.2021,
watka dotace ve \ryši 67 287,20 Kč odeslána dne 2.2.202l,BV 5.
Pol.4112, objem 240 900 Kě

- transfery v rifunci dotačníhovááu státního rozpočtu k rozpočtům obcí pro rok 2020.

PoI.411ó, objem 324 422Ké
z toho:

Úz tszgt.

objem

44

3ó5

Kč

- neinvestičnítransfery od Ministerstva životního prosťedína kompenzaci árát na dani
z,nemovitosti z lesů nacházejících se v katastru obce. Dotace byla přijata dne 15.5.2020.
UZ 33063, objem 280 057 Kč
- neinvestiční transfery od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - prutoková dotace
pro ZS Benecko, PO, v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu,
primárnímu a sekrrndámímu vzdělávání OP VVV. Dotace byla přijata dne 1492020 a byla
převedenanaúčet školy ve stejné výši dne24.9.2020 (§ 3113 pol. 533ó výkazu FIN 2-12M).
PoL 4122, objem 53 969,50 Kč
- neinvestiění transfery od Libereckého kraje, projekt Pofizení, obnova, doplnění a opralry
osobních ochranných prostředků poámí ochrarry požámí ochrany, dle smlouvy
ě. oLP1183112020.
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Po[.42tl, objem 1 733 386 Kč
z toho:
Úz cassa, objem 752 545 Kč
- MF ČR - ťozhodnutí ID 2g8D22800g272 na projekt Rekonstrukce oplocení MŠBenecko.
Úz caasa, obiem 980 841 Kč
- MF ČR _ Rozhodnutí ID 298D22800g271 na projekt Rekonstrukce sociálního zaíizeni v ZŠ
Benecko.
PoL.4222, objem 300 000 Kč
- investičnítíansfery od Libereckého kaje, projekt Úpravy podél silnice IIl28ó, dle sm|ouvy
ě. oLP12833/2020.

Smlouvy o dílo
Kontrole bylo předloženo:
Smlouva o díló uzavřená dne 7.7.2020 se áotovitelem Miroslav Mikolášek, IČo 45524165.
Předmětem dila byla rekonstrukce oploceni Mateřské školy Benecko, Cena díla 687 064,60
Kě bez DPH, 831 348,17 Kč včetně DPH. Na profilu zadavatele smlouva zveřejněna dne
21.,7.2020.

Finančníplněni: Faktura č. 11 ve výši 4'70 634,78 Kč s DPH ze dne 26.8.2020 uhrazena dne
10.9.2020 a faktura č. 12 ve \.ýši 360 713,39 Kč s DPH ze dne 29.92020 uhrazena dne
12.10.2020. Skutečně uhrazená cena ve výši 83l 348,17 Kč zveřejněna na profilu zadavate|e
dne8.12.2020.
Smlourry o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)
Kontrolou byla ověřena Kupní smlouva uzavřená dne 24.4.2020 mezi obcí (prodávajicÍ) a
občany (kupující) na ppč. 375 o wýměře 56l m2 za cenu ve výši 3 290 Kč, stanovenou
znaleckým posudkem č.6052-03212020 ze dne 9.3.2020. Zátrrěr prodat předmětný pozemek
byl zveřejněn na úřednídesce od 1.11.2019 do 16.11,2019, prodej pozemku schválen ZO dne
2O,|1.2019 usn. ě. l l). Úhrada kupní ceny dne 23.4.2020, BV 76. Návrh na vklad do KN byl
proveden drc 24.4,2020, vyvedení majetku z účetnictvíprovedeno dokladem ě. 76 v obdobi
412020.

§mlouvy o přijetí úvěru
Obec měla v kontrolovaném obdobi uzavřeny následující aktivní úvěrovésmloulry s Českou
spořitelnou:

č. l375l06/LCD ze dne 19.6.2006 k financovriní pořízení lanové drrítry
ve výši 50 000 000 Kč. Číslonětu 149468429/0800. Splátky Úvěru byly dohodnuty
nerovnoměmě v měsícíchleden až duben (zimní sezóna) častkou 835 000 Kč měsíčně,tj.
ročně 3 340 000 Kč, konečná splatnost byla stanovena do 20.4.2021.
Zajištění úvěru bylo provedeno pozemky zapsanými na LV p.č, l000l dle smloulry
č. Zp/1375/06 ze dne 4.10.2006, blanko směnkou, zástavním právem k poh|edávkám,
k běžnémuúčtua ke zvláštnímu účtu,zajišt'ovacim převodem vlastnického práva k lanové
dráae, zastavním právan lryplývajicim z pojištěnílanové drahy.
Zůstatek úvěru ke dni 31.12,2020 ve výši 3 240 000 Kč (BV 016), AE 451 0104.
1, Úvěrová smlouva

2. Smlouvou o úvěru č. l0960/15/LCD ze dne tO.ó.20l5 byl poskltnut úvěr ve výši 6 mil. KČ

na financová,rrí projektu nákup rolby. Čísloúětu 389888449/0800. Splátky leden až duben
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byly dohodnuty ve výši 250 000 Kč (l 000 tis, Kě/rok) s konečnou splatností do 30.4.2021.
ZO schválilo přijetí úvěru na 6. zasedání dne 2ó,5.2015, bodem č, 7,
Zůstatek úvěru ke dni31.12.2020 ve rrýši l 000 000 Kě (BV 0l2), AE 45l 0l0ó.
3. Smlouvou o úvěru č. 0317139449 ze dne 2'|.6.2017 byl obci poskytnut úvěr ve výši 10 mil.
Kč na poskytnutí investičnídotace pro VHS Tumov na realizaci akcí Jilemnice - zkapacitnění

vodního zdroje Bátovka a Benecko, Dohí Štěpanice - likvidace odpadních vod. Čísloúčtu
317139449/0800. Schváleno ZO dne 6.9.2017.
Zůstatek úvěru ke dni 31.|2.2020 ve výši 9 000 000 Kč (BV 0l2), AE 451 0108.
4. Smlouva o úvěru č. 0495403169 ze dne 1.10.2019, schválena ZO dne 25.9.2019, usn. ě. ó.
Výše úvěru 3 500 000 Kč, účelúvěru - financováni Ávazku obce poskytnout Společnosti
úvěr dle úvěrové§mlouvy. Uvěr čerpri,n v roce 2019, splatnost do 31.|2.2023, první splátka
úvěru 31.1.2020.
Zůstatek úvěru ke dni 31.12.2020 ve výši 2 999 996 Kč (BV 012), AE 45l 0109.

Objem všech nesplacených úvěrůk 31.12.2020 ve výši 16 239 996 Kč souhlasil s údajem na
účtu451 Dlouhodobé úvěry ve výkazu Rozvaha, splátky za rok 2020 ve výši 5 840 004 Kč
navazuji na položku 8124 výkazu FIN 2-12 M k výše uvedenému datu.

Snlouvy

K

o půjčce

zajištění náwatnosti přijatých úvěru obce na pofizení a financovilní píovozll larrovky,
odbavovacího systému, nrikupu rolby, obnovu a rozšířenízasněžovacího systému a pořízení
multifunkčníhovozidla obec uzavfula se společnostíSťedisko služeb Benecko s. r. o. (dále
jen S§B) smlou}T o dlouhodobých půjčkách:
výši 50 000 000 Kč byla čerpána v období
9-1212006 a byla splatná do 30.4.2021. Jistina se měla splácet dle stejného splátkového
kalendáře, který měla sjednaný obec s bankou, tj.4 měsíce v roce ve yýši á 835 tis. Kč,
tj. 3 340 000 Kč/rok. Dodatkem ke sm|ouvě z 18.3.2013 (ZO schválilo 28.2.2013) byl snížen
urok v souladu se aněnou podmínek úvěrovésmlouvy. Zůstatek nesp|acené půjčkyve výši
28 560 000 Kč (AE 067 100).
1. Smlouva o půjčceze dne21.9.200ó. Půjěka ve

2.

K

refinancování úvěru obce na nákup odbavovacího systému lanovky byla uzavřena
smlouva se SSB z 30.11.2012 (ZO schváli|o 29.1|.2012) za stejných podminek jako měla
obec (bez uroků). Výše půjčkystejná podle skuteěného čerpánía se splatností 450 000 Kč
ročně do 31.12.2016 (v termínu nesplaceno). Zůstatek nesplacené půjčkyve výši l 350 000
Kč (AE 067 120),
3. Smlouva o úvěru (půjčce)byla uzavřena se SSB na poskytnutí úvěru na financová,rú výdajů

spojených s pořízenímrolby ve výši 6 000 000 Kč, úvěr zajistil věřitel (obec) od ČS, a,s.
Splátky byly stanoveny ve výši 250 000 Kč měsíěně s termínem poslední splátky dne
30.4.2021. Smlouw schválilo ZO dne 30.6.2015. Zůstatek nesplacené půjčkyve výši
ó 000 000 Kč (AE 067 130).

4. Smlouva o úvěru (půjčce)byla uzaťena se SSB na poskytnutí úvěru na finarrcovráLní v,ýdajů

spojených s obnovou a rozšiřením zasněžovacího systému ve výši 2 000 000 Kč, úvěr zajistil
věřitel (obec) od ČS, a.s. Splátky byly staíroveny ve výši 1ó7 000 Kč měsíčněs termínem
posledni splátky dne 30.4.2018 (v termínu nesplaceno). ZO schváilo smlouw o úvěru dne
29.9.2015. Zůstatek nesplacené půjčkyve výši 2 000 000 Kč (AE 067 l40).
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5. Sm|ouva o úvěru (půjčce)ze dne 1.10.2019, schváena

Zo

dne 25.9.2019, uzaťená mezi

obcí Benecko (věřitel) a ssB (dluzník) na pořízení multifunkčního vozidla, nakladaěe
MeCalac As 900tele ve výši 3 500 000 Kě. Čerprlníúvěru do 31.12.2019, splatnost do
31.12.2023. Zůstatek nesplacené půjčkyve výši 3 500 000 Kě (AE 067 150),

kontrolou ověřeno, že ve sledovaném období roku 2020 došlo k proúčtovrinídlouhodobých
půjčekve výši 4l 4l0 000 Kč do výkazu FIN 2-12llnapo|.2412.

v

kontrolovaném období byly smloury o jednotlivých půjčkáchnahrazeny smlouvou o
po§kytnutí peněžniho příplatku mimo základní kapitál a dohodou o započtení
pohledávek uzavřenou dne 25.5.2020 mezi obcí (poskytovatel) a střediskem služeb
Benecko s. r. o. (společnost) - schvíleno ZO usn. č. 3 dne 20.5.2020 a Radou obce dne
20.5.2020 usn. č. 3) a 4), kdy společnosti byl poskytnut peněžní příplatek mimo základní
kapitál ve ťši50 796 544 Kč a započteny pohledávlry poskytovatele ve rýši 50 796 544
Kč. Zaúčtovánoúčetnímdokladem č. 9511 k 31.5.2020.

Smlouly

o věcných břemenech
Kontrole bylo předloženo:
obec (ako povinná) uzavřela dne 27.2.2020 se společnostíČEZ Distribuce a.s., IČo
24729035 (ako oprávněná), smlouvu o ňízeni věcného břemene - služebnosti č, N-1240l7031NBl04 na pozemcích p. č. 1012, 1495/3 a 1498 v k.ú, Homí Štěpanice. Zálrr'ér ňídil
věcné břemeno byl schválen ZO usn. č. 12 a) dne 26.2.2020. Vklad do katastru nernovitostí
byl proveden dne 27.3.2020 s právnimi účinkyke dni ó.3.2020.
Finančnínlnění: Jednoriizová náůtada za zřízení věcného břemena ve výši 12 l00 kč byla
uhrazena na bankovní účetpovirrrr é dne 30.4.2020.

Smlouvy zástarní
Obec eviduje z předchozích let zristavní práva v celkovém obj emu 62 727 000 Kě

z toho:
- zástavní smlouva ve výši 50 000 000 Kč - Česká spořitelna - zajištění úvěru na lanovou
driihu, konečná splatnost uvěru 20.4.202L Po splacení úvěru dojde k lymazání zástavního
práva.
- zástavní smlouva ve výši 32 000 Kč - oKU - výstavba bytů, byly zahájeny administrativní
úkony k vymazání zástavního práva.
- zástavni smlouva ve výši 320 000 Kč - MMR - r"ýstavba bytů, byly zahájeny administrativní
úkony k vymazání zástavního práva,
- záslavni smlouva ve výši 12 375 000 Kč - zástavní smlouva - výstavba DPS.

Podil zastaveného majetku na celkovém majetku obce k 31.12.2020 představuje 68,1l"Á,
vzhledem k tomu, že v 04l202l je stanovena konečnísplatnost úvěru na lanovou dráhu
(poslední splátka ve výši 3 240 tis. Kč) a dojde k výmazu zástavního práva ve výši
50 000 000 Kč, poklesne podíl zastaveného rnajetku o cca 507o.
Zveřeinéné záméry o nakládání s majetkem
Uzemní samosprávný celek v souladu s § 39 odst. 1 zlLkona ě. 128/2000 Sb., o obcich,
v platném zněn| na svých intemetových stránkách a ÚD zveřejňov al ziméry o nakládání
s majetkem před rozhodnutím příslušného orgánu.
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Dokumentace k veřejným zakÁzkJ'm
Kontrolou byla ověĚná dokumentace na vefujnou zakázk,a Rekonstrukce oplocení MŠ
Benecko.
-Výzva k podrá,Lrú nabídky zveřejněna od 25.3.2020,
- předpokládaruí cena 904 38l Kč bez DPH,
- lhůta pro podáLrrí nabídek do l0.4.2020 do 12.00 hodin,
- přímo osloveno 7 dodavatelů,
- Protokol o otevírání obálek ze dne 16. 4.2020 - přijaty 2 nabídky,
- Zpráva o hodnoceni a posouzerú nabídek ze dne 16. 4.2020,
- Omámení o výběru dodavatele ze dne 16.4.2020,
- Pověfuní starosty k podpisu smlouvy schváila rada obce dne 16. 4.2020.
Smlouva o dílo (SoD) ze dne 7-.7,2020 uzavfurrá s firmou Miroslav Mikolášek, IČO
45524165 (áotovite|) byla zvefujněna na profilu zadavatele dne 21.1.2020 (viz Kapitola
Smlouvy o dílo).
Skutečně uhrazená cena zveřejněna dne 8,12.2020.
https://terrderarerra,cz,/dodavateVsezrram-profilu-zadavatelu/detail/Z0001773

Vnitřní předpis a směrnice
Územní samosprávný celek měl pro své hospodaření soubor vnitřních předpisů a směmic
z píedchiaejicích let. V kontrolovaném období nebyly vnitřní předpisy a směmice
aktualizovány, ani schváleny nové.

Výsledky externích kontrol
Dle sdělení územního samosprávného celku

v

kontrolovaném období nebyla provedena

externi kontrola

Výsledky kontrol zřízených organizaci
róntrole byly předložen} ProtoŘoly z kontrol hospodaření za rck 2019 u MŠa ZŠBenecko
ze dne 30.12.2020, bez zjištěných nedostatků.

Zópisy z jednóní rady včetně usnesení
Kontrole byly předloženy Ápisy a usnesení ze zase,dáni rady obce v kontrolovaném oMobí,
celkem 19 zasedání v termínu od 6. 1 . do 30.12,2020.
Zópisy z jednr[ní zastupitelstva včetně usnesení
Kontrole podroberry zápisy a usnesení z jednárú ZO v konholovarrém období ze dne 26.2,
6.5., 20.5, 24.6., 21.9. a 14.12.2020. Dále pak vzhledem k projednívaným materiálům
vztahujícímse ke kontolovanému období zápis a usnesení ZO ze dne 18.12.2019, kde byl
schváen rozpočet obce na rok 2020,
Peněžní fondy rlzemnlho celku - pravidla tvorby a použití
Dle sdělení územníhosamosprávného celku v kontrolovaném období nebyly tvořeny peněžní
fondy. Účty 236 Běžnéúčtyfondů uzemních samosprávných celků a 4l9 Ostaíť fondy ve
výkazu Rozvaha a rovněž řádek 6020 ve výkazu FIN 2-12 M a část F. výkazu Příloha
Rozvahy vy,kazovaly nulové hodnoty.
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Činnost íinančníhoa kontrolního výboru
Ustanovení § ll9 zákona ě. 12812000 Sb., o obcích, v platném mění bylo zajištěno ňizením
finančníhoa kontro|ního výboru. Kontrole předložen ziqis ze spoleěného jednání finarrčního
a kontrolního výboru ze dne ó.5. a23.L1.2020.
Schvalování účetnizívěrky
Uěetní ávěrku obce k 31.12.2019 schválilo ZO usn. č, 5 dne 24.6.2020. Obec ukonči|a rok
2019 se zápomým výsledkem hospodaření ve výši 3 755 825,24 Kě.
Kontrole byl předložen Protokol o schválení účetníávěrky ze dne 24.6.2020, obsahoval
povinné náležitosti.
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