
PARDUBICKÝ KRAJ
Krajský úřad
odbor finanční

zPRÁvn
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2oL7

obce Helvíkovice

lč: 005 80 929

přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
dne 8. ledna 2018 jako Dílčí přezkoumání
dne 14. února 2018 jako Konečné přezkoumání

Přezkoumání hospodaření za rck 2017 ve smyslu ustanovení § 42, § 53 (týká se DSo)
zákona č.12812000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
ě.42012004 Sb, o přezkoumáváni hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazkŮ obcí, ve znéní pozdějších předpisů a bylo zahájeno dne 8.8.2017
krajským úřadem pardubického kraje doručením písemného oznámení.

Přezkoumané období od 1.1.2017 do 31.12.2017.

1. Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce dne 8.1.2018
2. Konečné přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce dne 14,2.2018

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízenimpřezkoumání: Bc. ZdeňkaFassnerová
- kontroloři:

- Zdeřů<aŠkarková

Pověření kpřezkoumáníve smyslu § 5 č. 42012004 Sb. a § a a §6 zákonač.255t21t2
Sb. vydal Krajslý úřad Pardubického kraje dne 3. 7.2017.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.
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při přezkoumání byli přítomni: Jana kolářová - starostka obce

věra Dittertová - účetní obce

předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst. 1
a2 zákona Č. 42012004 Sb. posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.

Při Posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znéní právních předpisů
platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zál<ona ě. 42012004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání
údaje, na které se váahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

Poslední kontrolní úkon vzdáním se práva podat námitky byl učiněn dne t4.2.20t8.

A. VÝsledek dílčích přezkoumání

A.I. Chyby a nedostatlry napravené v průběhu dílčích přezkoumáníza2ll7
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

A.II. Ostatní chyby a nedostatlry
při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. a) zákonaě.42012004 Sb., které jsou uvedeny v
členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákonaz
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- přezkoumán: Ano



- přezkoumán: Ano

- přezkoumán: Ano

hospodaří územní celek

- přezkoumán: Ano

11. U

13.
třetích osob

- přezkoumán: Ano

- přezkoumán: Ano

- přezkoumán: Ano

- přezkoumán: Ano

- přezkoumián: Ano

-

Připřezkoumáníhospodařeníú,e-''@zíchletech
nebyly zjištěny chyby a nedostatlcy.
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6.

mezinárodních smluv

- přezkoumán: Ano

7.

k dalším osobám

16.

odpovědnost



arok20l7

D.I. Při Přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 pod|e § 2 a § 3 zákona ě.
42012004 Sb.

ó nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D.II. UPozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb
a nedostatkŮ, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku
v budoucnu:

Při Přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažnáizíka, která by mohla mít
negativní dopad na hospodařenitaemniho celku v budoucnosti.

D.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku . 0,26 Yo
b) podíl závazkina rozpočtu územního celku .... 31,32 Yo
c) PodÍl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku .... 10,16yo

D.Iv. Dluhové pravidlo podle zákonao rozpočtové odpovědnosti

Dluh obce Helvíkovice překročil 60% prtměru jeho příjmů za posledni 4 rczpočtové
rokY Podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost. 

-částka

Představující 5%o zrozdÍIu mezi qýší dluhu a 60%o pruměru příjmů za poslední 4
rozPoČtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost činí
73.280Kě.

Helvíkovice dne 14. wrora 2018

Jména a podpisy kontroloru zúěastněných na přezkoumání hospodaření:

Bc. Zdeňka Fassnerová

kontrolor pověřený řízenímpřezkoumání
podpis kontrolora pověřeného řízením

přezkoumání

zdeřka Škarková

kontrolor podpis kontrolora
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Tato zpráva o vÝsledku přezkoumání:

- je náwhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a je možno ke zjištění v ní
uvedeném Podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předtíní zptávy
kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumiání. Konečným znéním iprávy se stáv-á
tento návrh okamŽikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. t pism. d) zákona
Č.42012004 Sb. k Podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřinému řízením
PřezkoumánÍ. Kontrolor pověřený řízením přezkoumání může v odůvodněném případě
stanovit lhůtu delší,

- se vYhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis píedává statutárnímu
zástlPci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá áo příslušného spisu
Kraj ského úřadu Pardubického kraj e,

- Při kontrolované agendě bylo zjištěno, že ve sledovaném období bylo uplatněno celkem
7 PoŽadavktt dle zékona ě. 10611999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,- nedÍlnou souČástí zprávyje seznam dokumentů vyrržitých připřezkoumání a uvedených
v příloze,

- s obsahem zptávy o výsledku přezkoumrání hospodaření obce Helvíkovice o počtu stran
9byla seznámena a její stejnopis převzala starostka Jana koliářová

V kontrolovaném období ÚSC, dle prohlášení zástupců ÚSC, neručil svým majetkem za
závazkY $zických a právnických osob, nezastavil movitý a nemovitý malátek, nóuzaťel ,
směnnou, nájemní smlouvu a smlouvu o v}půjčce týkajícíse nemoviteho májetku, smlouvu o
Přijetí nebo Poskýnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o převzetí dluhu něbo ruěitelského
závazku, smlouvu o, přistoupeníkzávazkua smlouvu o sdružení, nekoupil ani neprodal cenné
Pa?iry, obligace. Územní celek uskutečnil pouze veřejné zakázky malého rozsahu mimo
režimzékona.

Poučení:

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zrákona č. 42012004 Sb.
Povinen Přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávé o výsledku
Přezkoumtíní hospodaření a podat o tom písemnou informaci přezkoumďvajícímu'orgánu,
ato nejPozději do 15 dnŮ po projednání této zptávy spolu se závěrečným účiem v orgtánech
územního celku.

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zékona č. 42012004 Sb., povinen
v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zékonauvést lhůtu, ve kteié podá
PřísluŠnému Přezkoumávajícímu orgánu písemnou zptávuo plnění přijatých opatření, u ro této
lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zas|at.-

NesPlněním těchto povinností se územní celek dopustí přestupku podle ustanovení § 14
odst. 1 PÍsm. b) a c) zflkonač. 42012004 Sb. a za to se uloží územnímu Óelku podle ustanovení
§ 14 odst. 2 zákonaé.42012004 Sb. pokuta do výše 50.000 Kč.
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Jana Kolářová

starostka obce

věra Dittertová

účetní obce podpis účetní obce

PíevzaIa:
oEEc

HELVÍKOVICEO
564 01 žamberk"

Jana kolářová

starostka obce
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2017.

Návrh rozpočtu
. na rck20l7, zveřejněný od25.I1. - 13.12.2016
Rozpočtová opatření
o Č. ll20l7 - l0l2017, schválená na jednrání ZO nebo starostkou obce na základě

Předaných kompetencí ze dne 17.I2.20I4 a 2.10.2017, následně jsou zveřejněna na
intemetových stránkách obce

Rozpočtový výhled
. na roky 2016 - 2019, schválený na jednání ZO dne 16.2.2015
Schválený rozpočet
o na rok20l7, schválený na jedntíní ZO dne t2.I2.20l3jako přebytkový, zveřejněný na

intemetových stránkách obce od 2.|.2Ot7
Stan ovení záv azný ch ukazatelů zřizený m o r ganiza cím

' ZO dne v rámci schváleného rozpočtu na rok 2017 schválíIo závazný vkazatel-
neinvestiční příspěvek ňízené Po, oznámeno Po dne 4.t.2017

Závěrečný účet
o za rok 2016, návrh zveřejněný

29 .5 .20 17 bez výluad, zv eřejněný
BankovnívYpis
l zběžného účtu vedeného u Čsog a ČNg za měsíc záŤi2017 včetně zaúětování
Faktura
o přijatá č. 100 - č. 150 včetně zaúčtování
. vydaná zarok2jI7 včetně zaúčtování
řIlavní kniha
o Stavy na SU, AU za období od 1.1 .2017 do 31. I2.20I7,program Data IT
[nventurní soupis majetku a závazků
o sloŽka inventarizace svědčící o vykonané ťyzícké a dokladové inventuře majetku a

závazkŮ k 3I.I2.20I7, plán inventur ze dne I.I2.2017, proškolení členů IK dne
21.12.2017, inventarizační zpráva ze dne 1.2.2018

Kniha došlých faktur
. za období od i .1 .2017 do 3I.12.2017, program Data IT
Kniha odeslaných faktur
. za období od 1.1 .2017 do 3I.12.2017, program Data IT
Odměňování členů zastupitelstva
o uvolněné starostky a neuvolněných členů ZO za leden - listopad 2017 podle

podrobných přehledů
. zarok2017 podle mzdoých listů
Pokladní kniha (deník)
. za období I.9.201] do 30.9.2017, program Data IT
Příloha rozvahy
o sestavenák 30.9.2017, 31.I2.20I7
Rozvaha
o sestavenák 30.9.2017 , 31 ,I2.20I]
I-tčetni deník
. výpis předkontace účtu 572.xy,672.xy,4O3.xy,401.xy zaleden - září2OI7

od 12.5. - 30.5.2017, schválený na jednání ZO
na internetových stránkách obce od 19,6.2017



účetní doklad
.. příjmov}, výdajový zazéňí2017 včetně zaičtováni
Učtový rozvrh
o platný pro rok 2017
Yýl<az pro hodnocení plnění rozpočtu
o sestavený k 30.9 .2017 , 30.Il .2017 , 3l .l2.20t7
Yýkazzisku aztráty
o sestavený k 30.9 .2017 , 3I .l2.20I7
Rozvaha zřuený ch příspěvkových organizací
o sestavenák30.9.2017
Y ýkaz zisku a ztr áty zřízený ch p řís p ěvkových o rganiza cío sestavenýk30.9.2017
Darovací smlouvy
o Smlouva darovací ze dne 15.12.2017, dar ve výši 100.000,- Kč, obec obdarovanýo Darovací smlouva ze dne 19.10.2017, dar ve výši 10.000 ,- Ké zaumístění v krajském

kole soutěže "Vesnice roku20l7'', obec obdarovaný
o Darovací smlouva ze dne26.10.2017, část pozemkové parcely, obec obdarovaný
Dohody o provedení práce

' ze dne 6.10.2017, kompletace volebních lístků a roznášení volebních lístků, příprava
volební místnosti, stěhování nábytku, příprava jídla a úklid. ze dne 18.10.2017,íďržba obce

. ze d''e 3.7 .2017, ídržba a uklid veřejných prostranství obce
Smlouvy a další materiály k přijaúým účelovým dotacímo NeinvestiČní Úěelová dotace na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2017, poikytnuto bylo t9.749,_ Kě,
vyČerpano bylo 18.862,-,vtatkaěiní 887,- Kč byla odvedenana účet ýt z.z.zotgo Smlouva o poskytrrutí dotace z Programu obnovy venkova ze dne 12,6.2017 na akci
"Výstavba komunikace na pozemku par. č. 898l2g v k.ú. Helvíkovice", ve výši 50 %
ze skuteČných nákladŮ, minimiilně však 110.000,- Kč. Investiční účelová doiace byla
vyčerpána v plné výši .

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)o KuPní smlouva ze dne 5.10.2017 na nákup pozemkových parcel, obec kupující
Výsledlcy kontrol zYlzený ch organizací
o protokol ze dne l8.1.20l7, 24.7.20t7, 24.IL2017, 8.I2.20t7
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
. ze dne 12.12.2016, 6.3.2017 ,29.5.2017 ,7 .8.2017 ,2.I0.20t8, lt.12.2017
Činnost finančního výboru
.. zápis ze dne 24.7.2017, 25.9.2017
Cinnost kontrolního výboru
o zápis ze dne 5.4.2017 ,21.8.2017 , t.11.2077 , lt.l2. 2017o protokol ze ďne 21.8.2017
Obecně závazné vyhlášlcy k místním poplatkům
o č.2l20l1 o místním poplatku ze psů, úč. od I.2.20IIo Č. 3l20l5 o místním Poplatku za proyoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

třídění, využívánía odstraňovaní ko nrálních odpadů, úč. od 1.I.20i6o é.3l20l1 o místním poplatku zalžíváníveřejného prostranství, úč. od 1.2.20IIo ě. Il2014 o stanovení systému shromažďoviání, sběru, přepravy, třídění, využíváni a
odstraňovrání komunálních odpadů a nakládrání se stavebním odpadem na území obce
Helvíkovice, úč. od 4.1.2015
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Přfloha rozvahy zřízený ch příspěvkových organizacío sestavenák30.9.2017
schvalování účetních závérek
o ZO dne 6.3.2017 schválilo účetní závérku sestavenou k rozvahovému dni 3Lt2,20I6

zřízené PO, schválilo VH zarok20l6 - ztrátuajejí úhradu zrczewního fondu,o ZO dne29.5.20l7 schválilo účetní závěrku sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2016
obce Helvíkovice

Střednědobý výhled rozpočtu

' na rokY 20 1 8 - 202l, návrh zveřejněný od 17 .2. - 7 .3 .20t7 , schválený na jednání Zo
dne 6.3.2017 , zveřejnéný na internetových stránkách obce od,30.3.201-7

Komenského náměstÍ 125,53211 Pardubice, tel.: +420 026 530, e-mail: lvana.bednarikova@pardubickykraj.cz
9-


