
KRAJsKÝ úŘAD xnÁ1,ovnrrnaoncrnHo KRAJE
Odbor ekonomický - oddělení kontroly obcí a ana|ýz

Zpráva o qýsle9ku přezkoumání hospodaření
obce Udrnice, lC: 00í70551

za rok 2018
p ezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

II .2.2019

na zákfadé písemné žádosti obce Údrnice v souladu s ustanovením 42 odst. 1 zákona
č. 12812000 Sb., o obcích, ve znéni pozdějších p edpisri, a v souladu se zákonem ě.42012004
Sb., o p ezkoumávaní hospodaŤení taertních samosprávn ,ch celkri a dobrovoln; ch svazkri
obcí, ve zněrtt pozdějších p edpisri.
Zahájeno bylo dne 02.07.2018 doručením Oznámení o zahqení p ezkoumrání hospoda ení
vsouladus 5 odst. 3zál<onaě.42012004 Sb. as 5 odst.2písm.b)zakona č.25512012Sb.,
o kontrole, ve znéní pozdějších p edpisri.

Místo provedení p ezkoumání: Obec Údnrice
Údrnice,79
507 23 Libáň

Zástupci za Obec:
- Miroslav Horák - starosta
- Gabriela Mottlová - místostarostka
- Ing. Michaela Tourková - ričetní

P ezkoumání vykonaly:
kontrolor pově en / izením p ezkouméni:

Věra Gilková
kontrolo i:

Richard Holenda
Jana Šubrt ová

Pově ení k p ezkoumání ve smyslu 5 č. 42012004 Sb. a 4 a 6 zákona č. 25512012 Sb.
vydal Krajsk r ad Královéhradeckého kraje dne27.6.2018 a 1.2.2019.

p edmět p ezkoumání:

P edmětem p ezkoumání hospoda ení jsou ridaje uvedené v 2 odst. l a 2 zákona č.42012004 Sb., posouzené
podle hledisek uveden ,ch v 3 tohoto zákona. P ezkoumání hospoda ení bylo provedeno v běrov m zptisobem
s ohledem nav znannost jednotliv ch skutečností podlep edmětu a obsahu p ezkoumání. P iposuzování
jednotliv ch právních rikonri se vycháuize znénipávních p edpisri plabr ch ke dni uskutečnění tohoto rikonu.

Poslední kontrolní rikon (nap . ukončení kontroly na místě nebo vráceni vyžádan ch podkladri, ukončení
prově ení námitek uplatrěn ch ve stanovisku k Náwhu zprávy o v,. sledku p ezkoumání hospoda ení apod.) byl
učiněn dne II.02,20l9.
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A. Přezkoumané písemnosti

Při přezkoumání hospodaření obce Udrnice byly přezkoumrány následující písemnosti:

Bankovní výpis
Obec má ňízerry tyto bankovní účty:
- u KB, a.s. č. tt.212454l/0100, zůstatek k31.12.2018 činí 5 097 996,31Kč,
- u KB, a.s. č. ú. l07-2328870287l0t00 (spořící účet), zůstatek k 31.12.2018 Činí

8 164 416,43 Kě,
- u čNB, č. ú. 94-6lt7 54|l07l0, zůstatek k 31.12.2018 činí 884 404,4l Kč.

Darovací smlouvy
Obec jako dárce vzavŤďanapř.:
- dne 8.1.2018 Darovací smlouvu se ZO ČSV ritar na finanční dar ve výši 1 000,- KČ.

Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí dne 2I.12.2017. Smlouva byla ke kontrole
předložena) 

_- dne 6.2.2018 Darovací smlouvu s Knihowou V. Ctvrtka v Jičíně na finanČní dar ve výši
4 000,- Kč. Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí dne 2I.12.2017. Smlouva byla ke
kontrole předložena.

Dokumentace k ve ejnym zakázkám
" Do st asrb a vodovodu Bíl sko "

- akce je spolufinancována z rozpočtu Královéhradeckého kraje (poskytovatel dotace) - viz
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpoětll Královéhradeckého kraje č. DS2018/05020,
oboustranně podepsana dne 20. 12.2018, vrše investiční dotace-2 700 000,- Kč; ke dni
11.2.2019bezp ipadné ve ejnosprávní kontroly ze strany poskytovatele dotace,

- akce je pod kontrolou poskytovatele dotace, a proto byla zvolenapovze namátková kontrola,
se zamě enímz{ménana plnění povinností zadavatele dle ustanovení 6 zékonač.13412016
Sb., o zadávéni ve ejn ,ch zakázek (ďále též í ,,ZZYZ") - minimalizace p ípadn; ch rizik - iz
odkaz zejména na ustanovení 3, 10 odst. 4 zákona č. 42012004 Sb., o p ezkoumání
hospoda ení rizemních samosprávn;ich celkri a dobrovoln ch svazk obcí, ve znéru
pozdějších p edpisri (ďáIe též i ,,ZOP*), pro p ezkoumávan subjekt - víz p ípadné vráceri -

krácení dotace; porušení rozpočtové kázné, což m.iuže mít pro zadavatele (obec) dopad na
v,sledek hospoda ení; p edmětern kontroly nejsou specifické podmínky programu či jiné
programové dokumenty - iz gesce poskytovatele,
- zadavatelmázpracovanou Směrnici o zadáváni VZMR č. |l20l7, schválena zastupitelstvem
obce dne 25. 8. 2017, usnesení č. 0412017 s ričinností od 1. 9. 2017,
- Ýrxa k podání nabídek - zadávaci dokumentace - ze dne 7 . 2. 2018, zástupce zadavatďe -

INg. Petr Vlášek, IČ 74836994, Dolru Ředice, YZ na stavení práce, VZMR, dostavba
vodovodu bude napojena na skupinovy vodovod Kopidlno - zásoboviání pitnou vodou,
projektová dokumentace zryacována, p edpokládaná hodnota YZ - 5 200 000,- Kč bez DPH -

cena maximální, p edpokládan termín zahájent a dokončení prací - dne 1. 6.2018 - 31. 10.

2018, profesní a technické kvalifikační p edpoklady stanoveny, lhrita pro podání nabídek -
d;ne2I.2.2018 v 17. 00 hodin, hodnocení nabídek - nejnižší nabídková cetabez DPH,
- prohlášení ke st etu zá$mi - ze dne 2I. 2. 2018, podepsáno,
- zadavatel oslovil 6 dodavateli - viz emailem dne 7 .2.2018,
- seznam doručen ch nabídek - ze dne 2| . 2. 2018, evidováno je 5 nabídek,
- protokol z jeďnáni hodnotící komise azposoltzení a hodnocení nabídek - ze dne 2I.2.2018
v 17. 00 hodin, doručeno a oteťen bylo celkem 5 nabídek, nejnižší nabídkovou cenu
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předložil dodavatel - Stavoka Kosice, &.s., Kosice, IČ 25275119, nabídková cena -

4 880 500,47 Kč bez DPH, protokol podepsán všemi členy komise,
- rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky - ze dne 8. 3. 2018, Stavoka Kosice a. s.,

podepsáno, odesláno všem emailem dne 8. 3.2018,
- smlouva o dílo - oboustranně podepsana dne 20. 3.2018, zhotovitel díla - Stavoka Kosice a.

s., cena ďtla - 4 880 500,47 Kč bez DPH, s DPH 5 905 405,57 Kč, přílohy - rekapitulace
stavby, krycí list,
- zveřejnění smlouvy o dílo na profilu zadavátele - věstíku VZ - smlouva oboustranně
podepsrána dne 20. 3. 2018, na profilu zadavatele zveřejněna dne 22. 3. 2018 - viz:
https://www.vhodne-
uverejneni .czlindex.php?m:xenorders&h:contractsregister&a:detail&contract:30933,
zveřejněno v zákonem stanoveném termínu; dodatek ke smlouvě o dílo nebyl ke dni
11.2.2019 uzavŤen - nebyl doložen.

Touto kontrolou není případně dotčena koníola ze strany poskytovatele,
tj. Královéhradeckého kraj e.

Doporučení k p edmětné ve ejné zakázce:

s odkazem zqména na ustanovení 10 odst. 4 písmeno a) zákona č. 42012004 Sb.,

o p ezkoumávání hospoda ení iu'emntch samosprárm,ch celk a dobrovoln ch svazkri obcí,
ve znéni pozdějších p edpisri, se zadavateli doporučuje, z drivodu míntmalizaceizik, ohledně
zejména čerpaní finančních pros edk z rozpočtu EU, programri ministerstev 4pod.,
upozornit zadav atďe na níže uvedené :

- Pečlivě prostudovat programové dokumenty, písemnosti, rozhodnutí, smlouvu apod.,
vztahující se nejen k vyičtování akce apod., aby tak nedošlo p ípadně k porušení rozpočtové
kazné -vízp ímy dopad na hospoda ení obce,
- Dodržovat stanovené termíny, pokyny poskytovatele apod., vypl vající z právntch akt: ,,

vztahujících se k p edměfiré realizované akci,
- Po skončení akce, závěrečném vytrčtovrání, íLezapomínat i na povinnosti v době tzv.
udržitelnosti, pokud byla poskytovatelem stanovena - viz povinnosti v době udržitelnosti,
- V p ípadě jak ,chkoli pochybností, žádat v dodatečném p edstihu poskytovatele dotace
o písernné vyjád ení, stanovisko apod., aby tak byla eliminovéna jakakoli rizika, plpoucí
z čerpám finančních prost edkri z rozpoěta Královéhradeckého kraje,
- pfr,lzaviraní dodatkri ke smlouvě o dílo dbát zvlišené opatrnosti - viz odkaz na ustanovení

222 ZZVZ (platí p imě eně i pro VZMR); zqména se jedná o prodlužovrání lhrity pro
zhotovení díla - viz privodní p edpokládané lhrity pro zahájeru díla a jeho dokonéent (viz
oďkaz na judikaturu a rozhodovací praxi Ú adr., pro ochranu hospodá ské soutěže); zďe je
vhodné doporučit zadavateli, aby již ve vyzvé k podání nabídek, zaďávact dokumentaci,
náwhové smlouvě o dílo uvedl nap . znění tohoto textu - vhodné pro praxi: ,,zadavatel si
vyhrunlle možnost zmény některé ze smluvních podmínek po luavŤeni smlouvy,....",
odrivodnění tohoto doporučení - takoq to postup lze hodnotit nejen jako právné nezávadny,
ale také jako nanejv ,š vhodn , neboť zadavatel tímto zprisobem zvyšuje zqména flexibilitu
budoucího záv azkov ého prármího v ztahu,
- veškeré zmény oproti privodní smlouvě o dílo, realizovat formou dodatku ke smlouvě,
a nezapominat také uzavŤené dodatky ke smlouvě o dílo, v zákonern stanoveném termínu,
zve ejnit na profilu zadavatele - věstníku YZ - viz odkaz na ustanovení 219 ZZVZ, včetně
zve ejnění ceny skuteěné ullrazené,
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- za situace, že by se dokončení díla nepodaŤilo zreaIízovat v požadovaném termínu
z legstimních důvodů apod., - iz podmínky uvedené ve smlouvě o dotaci, v dostatečném
předstihu žádat poskytovatele dotace o prodloužení doby,realizace projektu apod. (viz
dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace).

Evidence majetku
Majetek je veden v programu GORDIC.

Inventurní soupis majetku a závazkít
Inventaňzace majetku a závazktt byla provedena k 3I.12.2018. Dále byly ově eny inventumí
soupisy navykazRozvaha iuemrichsamosprávn ,ch celkri avykazované zustatky souhlasí na

tyto soupisy. Inventarizace je doložena inventaňzaění zprávov. Vzhledem k tomu, Že

ově ovatelé neměli možnost áčasbrit se provádění inventarizaceltl hmotného majetku obce,

nernohou se vt'ád it k možnosti vzniku inventárních rozdíIttv této oblasti.

Iftriha pohledávek a závazk l
Evidence poplatkri (pes) v excelové tabulce a kniha p ijat ch a vydan; ch faktur je vedena
v PC v programu GORDIC.

Odměňování členri zastupitelstva
Byla provedena kontrola stanovení v še odměn za v kon funkce členri zastupitelstva a nebyly
zjištěny nedostatky. V plata odměn za mésíc leden až prosinec 2018, dle p edloženych
mzdov ,ch list , byla provedena dle stanovení.

pokladní doklad
Kontroloviány byly pokladní doklady včetrrě jejich náIežitosti za období květen a listopad
2018 v návaznosti na pokladní knihu, prvotí doklady a správnost jejich zaíčtováni dle
ričetního der ku.

P íloha rozyahy
Kontrolovánabyl,a p íloha irčetni závěrky sestavená k 3 I.I2.20I8

Rozpočtová opat ení
Zastupitelstvo obce, resp. starosta obce na základé pravomoci k provádění rozpočtoqich
opat ení, schválili rozpočtová opat ení č. 1 až 17.0bec zvďqmla uvedená rozpočtová
opat ení na sv ch intemetoq ch strankách do 30ti dn od jejich schválení. Současně oznámíIa
na u ední desce, kde jsou zve ejněna v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do
jejich listinné podoby.

Rozvaha
P edložen vikaz Rozvaha sestaven k31.I2.20I8.
Kontrolou ročních obratri čtri 401 a 403 nebyly zjištěny nedostatky, ričetní operace zde
proričtované jsou v souladu s jejich obsahov m určením a stanoven;imi ričetními postupy.

Schválen rozpočet
Rozpočet na rok 2018 byl schválen v zastupitelstvu obce dne 2I.12.2017 jako p ebytkov ,

v celkové rn ši p íjmri 5 255 800,- a v dajri 4 43l 100,- Kč. Závan m ukazatelem byly
zastupitelstvem obce stanoveny paragr afy.
Obec zve ejnila náwh rozpočtu na sa ch internetov ch strankách a na ťr ední desce po dobu
stanovenou ziákonem zve ejněn.
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Obec zveřejnila schválený rozpočet na svých internetových strránkách do 30 dnŮ ode dne jeho

schválení. Současně oznánilana uřední desce, kdeje zveřejněn v elektronické podobě a kde
je možno na}rlédnout do jeho listinné podoby.

Smlouvy a další materiály k přijafým účelovým dotacím
UZ 98 0b8 - obec obdrželaneinvestiění dotaci na náklady spojerré s konáním voleb prezíderlta

ČR ve \.ýši 45 962,-Ké, celkem obec vyčerpala dotaci ve výši 2t 532,- Kě, watka dotace ěiní

24 430,- Kě, příjmy i výdaje jsou označeny účelovým znakerrt,

UZ 98 187 - obec obdržela neinvestiční dotaci na náklady spojené s konáním voleb do

zastupitelstev obcí ve výši 60 000,- Kč, celkem obec vyčerpala dotaci ve výŠi 2l I87,- Kě,
watka dotace činí 38 813,- Kč, příjmy i výdaje jsou označeny účelovým znaketl,

UZ 13 013 - obec obdržela na aktivní politiku zaměsfiranosti neinvestiČní dotaci ve výŠi

351 909,- Kč, příjmy i výdaje jsou označeny účelovým znakern,

Z KÚ KHK obdržela obec investiční dotaci (č. smlouvy DS2017l02322) na zpracovŽní
projektové dokumentace na akci "Vodovod Unětice" v celkové výši 276 000,- KČ. Souhrn
předpokládaných uznatelných nakladů na realizact projektu číní 346 060,- KČ. Realizace
projektu byla stanovena od 1.6.2017 do 31.11.2018. Obec předložíIa Závěreénou zprávu
projektu a vyúétovéní z 27 .11.2018. Dále bylo předloženo potvrzení od KU KHK o přijetí a
kontrole Závěrečné zpráw ze ďne t0.12.2018. Příjmy i výdaje byly oznaČeny ORG
201702322.

Z KÚ KHK obdrže|a obec investiční dotaci (č. smlouvy DS2Ot7l02321) na zpracování
projektové dokumerrtace na akci "Dostavba vodovodu Bílsko" v celkové wši 235 000,- Kě.
Souhrn předpokládaných tlznatelných nákladů na realízaci projektu Čini 294 030,- KČ.

Realizace projektu byla stanovena od I.4.2017 do 28.2.2018. Obec měla výdaje v souvislosti
s touto akcí pouze v roce 2017 ve výši 336 380,- Kč. Obec předložila Závéreénou zprávl
projektu a vyričtovaní z 12.1.2018. Dále bylo předloženo potwzení od KU KHK o přijetí

a kontrole Závěrečné zpráw ze dne 5.3.2018. Příjmy i výdaje byly oznaÓeny ORG
20170232l.

Smlouvy o převodu majetku (koupěo prodejo směnao převod)
Dne 2l.t2.2017schválilo zastupitelstvo obce prodej pozemkŮ p.č. 3613 o výměře 262 m2,

p.č. 520/18 o výměře 94 m2 ap.ě.3615 o výměře 10 m2 za dohodnutou kupní cenu 36 600,-

Kč. Kupní smlouva ze dne 12.t.20I8 byla ke kontrole předložena. Zám& prodeje byl
zveřejněn na uřední desce od 4.12. do 21.12.2017. Právní účinky zápisu do KN vznikly dne

17.1.2018.

Dne 2t.I2.2077schválilo zasfupitelstvo obce nákup pozemků p.č. 3614 o výměře 1 038 m2

a p.č. 589 o výměře t02 m2 za dohodnutou kupní cenu 114 000,- Kč. Kupní smlouva ze dne

l2.1.2O18 byla ke kontrole předložena. Právní účinky zápisu do KN vzruHy dne24.1.2018.

Dne 23.2.2018 schválilo zastupitelstvo obce prodej pozemku p.ó. 26514 o qiměře 103 m2 za
dohodnutou kupní cenu 3 090,- Kč. Kupní smlouva ze dne 2.3.2018 byla ke kontrole
předložena. ZétrĚr prodeje byl zveřejněn na úřední desce oď 5.2. do 23.2.2018. Právní ÚČinky

zéryísu do KN vznikly dne2.3.2018.
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Dne 27.7.2Ol8schválilo zastupitelstvo obce prodej pozemků p.ě.23916 o výměře 208 m2,
p.č. 23917 o qiměře 9l m2 a p.č. 16914 o výměře 16 m2 za dohodnutou kupní cenu 9 450,-
Kč. Kupní smlouva ze dne 8.8.2018 byla ke kontrole předložena. Záměr prodeje byl
zveřejněn na uřední desce od 10.7. do 27.7.2018. Právní účinky zélpisu do KN vznikly dne
8.8.2018.

Dne27.7.2018schválilo zastupitelstvo obce prodej pozernku p.é.8917 o vliměře 47 m2 za
dohodnutou kupní cenu 1 410,- Kč. Kupní smlouva ze dne 10.8.2018 byla ke kontrole
předložena. Zámér prodeje byl zveřejněn na úřední desce od 10.7. do 27.7.2018. Právní
účinky záryísudo KN vzniÚy dne 15.8.2018.

Dne 21.12.2O17schvéli1o zastupitelstvo obce nákup pozemků p.č. 189/5 o výměře 368 m2,
p.č. 18916 o výměře 6 m2, p.č. 26613 o výměře 1 m2 a p.č. 26614 o výměře 7 m2 za
dohodnutou kupní cenu 11, 460,- Kč. Kupní smlouva ze dne 8.8.2018 byla ke kontrole
předložena.Právnt účinky zápisu do KN vznikly dne 8.8.2018.

Dne 21.12.2017schváli1o zasfupitelstvo obce beáplatný převod pozemků od KU KHK. Touto
smlouvou obec získávápozemky p.ě.549111 o výměře 131m2,p.č. 549112 o v;iměře 10 m2,
p.č. 549113 o qiměře e ,rrZ a p.č. 59613 o výměře t560 m2. Účetní hodnota převedených
pozemků činí celkem 34 287,- Kč. Darovací smlouva ze dne 26.11.2018 byla ke kontrole
předložena. Právní účinky zápisu do KN vznikly dne 6.12.2018.

Střednědobý výhled rozpočtu
Zastupitelstvo obce schválilo sfrednědobý výhled rozpočtu na období let 2019 až 2021, dne
21.I2.20l7.
Obec zveřejnila náwh sťednědobého výhledu rozpočtu na svých internetových stránkách a na
uřední desce po dobu stanovenou zákoneín.
Obec zveřejnila schválený střednědobý výhled rozpočtu na svých internetoqých stránkách do
30 dnů ode dne jeho schválení. Současně oznámila na uřední desce, kde je zveřejněn
v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby.

účetni doklad
Kontrolovány byly účetní doklady včetně jejich náIežitosti za obdobi květen a listopad 2018
v návaznosti na bankovní výpisy a správnost jejich zaúětovéní dle účefrrího deníku.

V kaz pro hodnocení ptnění rozpočtu
Kontrolován byl v7kaz sestaveny k 3 I.I2.201 8.

Y kazzisku aztráty
Kontrolovián byl vykaz sestaven k 31.12.2018. Kontrolou vazby na vykaz pro hodnocení
plnění rozpočtu bylo zjištěno, že zristatky vybran ch nrákladoq ch a v nosov ch čtti
odpovídají sumám p íslušn ch položek RS z v kazu Fin-2-12.

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
Jako podprirn prost edek ke kontrole byly využity zétpísy a usnesení ze zasedárn
zastupitelstva obce ze dne 23.2.,26.4.,27 .7 .,27 .I0. a 28.12.2018.

Pivovarské nám. 1245
500 03 Hradec Králové
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Závérečný účet
Zastupitelstvo obce schválilo závéreěný íňet za rok 2017 spolu se zprávou o výsledku
přezkoumání hospodaření obce a s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařenlm bez
výhrad dne 26.4.2018.
Obec zveřejnila návrh závě;rečného účtu na svých intemetových strránkách a na úřední desce
po dobu stanovenou zákonem.
Obec zveřejnila schválertý závérečný účet na svých intemetových strankách do 30 dnů ode
dne jeho schválení. Současně oznátmíIa na uřední desce, kde je zveřejněn v elektronické
podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby.

Pivovarské nám. |245
500 03 Hradec Králové

7



B. Zjištění z jednorázového p ezkoumání

P i píezkoumání hospoda ení obce Údrnice

nebvlv ziištěnv chvbv a nedostatkv.

Pivovarské nám. L245
500 03 Hradec Králové
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C. Plnění opatření

Ptnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

a) při přezkoumání hospodaření rúzemního celku za předchozíroky

nebvlv ziištěnv chvbv a nedostatkv.

b)p idílčímp ezkoumání

nebvlv ziištěny chvbv a nedostatkv.

Pivovarské nám. 1245
500 03 Hradec Králové
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D, Závěr

I. P i p ezkoumání hospoda ení obce Údrrrice za rok2018

nebvlv ziištěnv chvbv a nedostatkv ( 10 odst. 3 nísm. a) zákona č.42012004
sb.).

il. P i p ezkoumání hospoda ení obce Údrnice zarok 2018

se neuvádí žádná rlzka dle 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 42012004 Sb.

ilI. P i p ezkoumání hospoda ení - obce Údrnice - za rok 2018

Byly zjištěny dle 10 odst. 4 písm. b) následujícíukazatele:

a) podíl pohledávek na rozpočtu íuemr ho celku

b) podíl závazktl na rozpočtu rizemního celku

c) podíl zastaveného majetku na celkovern majetku rizemního celku

0142 oÁ

19197 oÁ

0oÁ

IV. Ově ení poměru dluhu obce Údrnice k prriměru jeho p íjmri za poslední 4 roky

Ově ili jsme poměr dluhu obce Údmice k pruměru jeho p íjm za poslední 4 rozpoětové
roky podle právního p edpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost. Ově ení poměru
dluhu k pruměru jeho p íjmri za poslední 4 roryoétové roky podle právního p edpisu
upravujícího rozpočtovou odpovědnost jsme provedli v běrov m zprisobern, tak
abychom získali p imě enou jistotu, kvyslovení následujícího závéru. Zp eďložet ch
podkladri vyplyvá, že dluh nep ekročil 60 % pruměru jeho p ijmri za poslední
4 rozpočtové roky.

V; poěet poměru dluhu k pruměru p íjm za poslední 4 rozpoětové roky je uveden
v P íloze č. 1, která je nedílnou součástí této Zprávy.

ÚSC prohlašuje, že : rčetní vykazy p edložené jako podklad pro ově ení poměru dluhu
k pruměru jeho p íjmri za poslední 4 rozpočtové roky jsou definitivní, riplné a sprármé
a nebudou již měněny.

V. Ostatní sdělení pro p ezkoumávany zemní celek

Pivovarské nám. 1245
500 03 Hradec Králové
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Údrnice, dne 11.02.2019

Jména a podpisy kontrolorťr zričastněn ch na p ezkoumání hosPoda enÍ:

#
J

Richard Holenda

Jana Šuurtová

kontrolor

Kraisky ri ad
Královdlr racleckého kraie

oc,lbor ekotronrickrl
oddělení n"retodiky a krintroly

Věra Gilková
kontrolor pově eny ízením p ezkoumaní

a aa a aa a aa a

pokud zde chybí některé podpisy kontroloru uveden}ch na straně 1 této zprávy, kíe í se
podíleli na v ťonu pre"torrmani, iuk,r"byli v době konání závéreěného P ezkoumáN jiŽ ČlenY

řorrt otrri .t"ni"r a jejich podpis jó uveden pouze v Zápise z díIétho p ezkoumání

hospoda ení obce Udrnice.

Tato zpráva o v sledku p ezkoumání:

- je náwhem zprávy o v ,sledku p ezkoumrání hospoda ení , a je možno ke zjištění v ní
'uvedené poaát pi.*e stanovisko ve 1hritě do 15 dn ode dne p edaní zpráw

kontrolorovi pově enému ízením p ezkoumání. Konečn}rn zněním zprávy se stává,

tento náwh okamžikern marného upiynutí lhrity stanoverré v 6 odst. 1 písm, d) zákona

č.42012004 Sb., k podaní písemnéiro stanoviska koníolorovi pově enému izerim

p ezkoumání. rónt oto, poucr*i, íizerim p ezkoumání mriže v odrivodněnán P ÍPadě

stanovit lhritu delší,
_ s obsahem zprávy o v sledku p ezkoumaní hospoda ení obce údrnice o počtu 13 stran

byl seznámerr a její stejnopis p evza| Miroslav Horák,

V kontrolovaném období ízeíafi celek dle prohlášení statutámího zástuPce

nepíovozov al žádnou hospodrá skou činnost, nemá zíizeny peněŽní fondY, nevloŽil

žéLďné penéžtté či nepeněžité vklady do právnick ,ch osob, neobdíŽď Žádrlé dotace

znárodntho fondu afi žádíé dotacó ze svého rozpočtu neposkytoval, nehospoda il
s majetkem státu, neruči1 za závazky jinl ch osob, neuzaťel směnnou, nájerrtlt,

pachto.mí, zástavní smlouvu, smlouvu o Šd*z"oi peněžních prost edku a majetkol ch

hodnot, smlouvu o zíizenívěcného b emene, smlouvu o rivěru ani nehosPoda il s jin mi

ctzímí zďroji, nepo ídil ani neprod a| žádny finanční maj etek.

Pivovarské nám. 1245
500 03 Hradec Králové
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Poučení:

Územni celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákonač.42012004 Sb.,
Povinen Přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávé
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.
Uzemní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona ě. 420/2004 Sb.,
Povinen vinformacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést
lhŮtu, ve které podá přístušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zpráva
o Plnění Přijafých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu
uvedenou zpr ávtu zaslat.
NesPlněním těchto povinností se územní celek dopustí přestupku podle ustanovení
§ 14 odst. 1 PÍsm. b) a c) zákona č. 420t2004 Sb. a za to se uloží územnímu celku
Podle ustanovení § 14 odst. 2 zákonač.420t2004 Sb. pokuta do výše 50.000,00 Kč.

P evzal dne: 11.a2.20l9

Miroslav Horák

starosta

r!ť
..... go*ar.'..

Rozdělovník :

KO|{TAKTY:
věra Gilková

Richard Holenda

Jana Šubrt ová

Pivovarské nám. 1245
500 03 Hradec Králové

601 37 564l

724325170

podpis

vgi lko v a@l<r-kral ovehrad ecky . cz

rho 1 en da@I<r- kral o vehrad e cky . Qz

&ffijtc ÚB.&'N Cts
5a7 23

kr
Li báň
Jičín

Steinopis Počet vYtiskri P edáno P evzal
1 l Údrnice Miroslav Horák

2 1 Královéhradecky k aj věra Gilková
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P íloha č.1

Vzorec v počtu ově ení poměru dluhu obce Údrnice k prriměru jeho p íjmri za poslední
4 roky

0,00 Kč28IKrátkodobé rivěry
282 0,00 KčEskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)

0,00 Kč283Krátkodobé závazky z vydan}ch dluhopisti
0,00 Kč289Jiné krátkodobé pťlj čky

322 0,00 KčSměnky k rhradě
0,00 Kč326P ij até návratné finanční v pomoci krátkodobé

362 0,00 KčKrátkodobé závazky z ručení
0,00 Kč45IDlouhodobé rivěry
0,00 Kč452P ii até návratné finanční v pomoci dlouhodobé

453 0,00 KčDlouhodobé závazky z vydanYch dluhopisri
0,00 Kč456Dlouhodobé závazky z ručení

457 0,00 KčDlouhodobé směnky k rihradě

6 236 796,00 KčP íjem v roce 2018
5 355 060,00 KčP íjem v roce 2OL7
6 830 372,oa KčP íjem v roce 2OL6
9 987 640,00 KčP úem v roce 2OL5

0,00 Kč

o%

Pivovarské nám. 1245
500 03 Hradec Králové
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