
PARDUBICKÝ KRAJ
Krajský úřad
odbor finanční

zPRAVA
výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018

obce Helvíkovice

lč: 005 80 929

přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
28. listopadu 2018 jako Dílčí přezkoumání
18. února 2019 jako Konečné přezkoumání

Přezkoumání hospodaření za rok ve smyslu ustanovení § 42, § 53 (týká se DSO) zákona
č.12812000 Sb., o obcích, ve znéni pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
č.42012004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
adobrovolných svazků obcí, ve znéní pozdějších předpisů a bylo zahájeno dne 20.8.2018
Krajslcým úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení.

Přezkoumané období od 01.01.2018 do 31.12.2018.

1. Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce dne 28.11.2018
2. Konečné přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce dne 18.02,2019

Přezkoumrání vykonali :

- kontrolor pověřený řízenimpřezkoumiárú : Zdeňl<aŠkarková

- kontroloři:
- Bc. ZdeřkaFassnerová

Pověření kpřezkoumáníve smyslu § 5 č. 42012004 Sb. a § 4 a § 6 zákonač.25512012
Sb. vydal Krajslcý úřad Pardubického kraje dne 9. 7.2018.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem

Při přezkoumání byli přítomni: Jana Kolářová - starostka obce

věra Dittertová - úěetní obce
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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 znéni právních předpisů
ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 42012004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání
ídaje, na které se vžahuje povinnost mlěenlivosti podle daňového řádu.

Poslední kontrolní úkon vzdáním se práva podat nrámitky byl učiněn ďne 18.2.2019.

A. VÝsledek dflčích přezkoumání

A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumáníza20l8
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

A.II. Ostatní chyby a nedostatky

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 42012004 Sb., které jsou uvedeny v
členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona:

1.

týkajících se rozpočtových prostředků

- přezkoumán: Ano
,)

fondů

- přezkoumán: Ano

3.

- přezkoumán: Ano

4.

základě smlouv.v s jinými právnickými nebo f.vzickÝmi osobami

- přezkoumán: Ano

5,
právních předpisů o účetnictví

- přezkoumán: Ano

6.

mezinárodních smluv

- přezkoumán: Ano

7.

k dalším osobám
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- přezkoumán: Ano

8,

územního celku

- přezkoumián: Ano

9.
hospodaří územní celek

- přezkoumán: Ano

10.

- přezkoumán: Ano

l 1. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazktt anakládání s nimi

- přezkoumán: Ano

12.

- přezkoumán: Ano

13.

třetích osob

- přezkoumán: Ano

14.

- přezkoumán: Ano

15. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem

- přezkoumán: Ano

16.

odpovědnost

- přezkoumán: Ano

C.I. Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2018

D.I. Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 podle § 2 a § 3 zékona é.

42012004 Sb.

+ nebyly zjištěny chyby a nedostatky

D.II. Upozornění na případná rlzika, 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 závažná rizika, která by mohla mít
negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

|(omenského náměsti 125,532 11 Pardubice, tel :+420 026 530, e nlail: Ivana bednarikova@pardubickykraj.cz



D.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku . 0,47 Yo
b) podíl závazkina rozpočtu územního celku .... 37,31oÁ
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku .... 10,09 Yo

D.IV. Dluhové pravidlo podle zákona o rozpočtové odpovědnosti

Dluh obce Helvíkovice překročil 60% pŇměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové
roky podle právního předpisu upravujícího rozpoětovou odpovědnost. Částka
představující 5Yo zrozdilu mezi výší dluhu a 600Á pruměru příjmů za poslední 4
rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost činí
36.341,03 Kč.

D.V. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek

Helvíkovic e ďne l8.2.20I9

Jména a podpisy kontroloru zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

zdeřkaškarková

kontrolor pověřený íízením přezkoumání
podpis kontrolora pověřeného řízením

přezkoumání

Bc. Zdeňka Fassnerová

kontrolor podpis kontrolora

Tato zpráva o vÝsledku přezkoumání:

je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a je možno ke zjištění v ní
uvedeném podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předaní zptávy
kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Konečným zněním zprávy se stává
tento návrh okamžikem mamého uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona
č.42012004 Sb. k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením
přezkoumání. Kontrolor pověřený řízením přezkoumání m.ůže v odůvodněném případě
stanovit lhůtu delší,
se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává statutámímu
zástupci kontrolovaného subjektu a drutrý stejnopis se zakláďá do příslušného spisu
Kraj ského úřadu Pardubického kraj e,
při kontrolované agendě bylo zjištěno, že ve sledovaném období byly uplatněny celkem
2 požadavktt dle zákonač. 10611999 Sb., o svobodném přísfupu k informacím,

nedílnou součástí zprávy je seznam dokumentů využitych při přezkoumání a uvedených
v příloze,
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- s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Helvíkovice o počtu 8
stran byla seznámena a její stejnopis převzala starostka obce Jana Kolářová

V kontrolovaném období ÚSC, dle prohlášení zástupců ÚSC, neručil svým majetkem za
závazky fyzických a právnických osob, nezastavil movitý a nemovitý majetek, neuzavřel
směnnou smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkajicí se nemovitého majetku, smlouvu o přijetí
nebo poskYnutí úvěru nebo půjčky, smloulu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazkt;,,
smlouvu o přistoupeníkzávazku a smlouvu o sdružení, nekoupil ani neprodal cenné papíry,
obligace, neuskutečnil majetkové vklady. Územni celek uskutečnil pouze veřejné zakánky
malého rozsahu.

Poučení:

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 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,
atonejpozději do 15 dnů po projednánítéto zptávy spolu se závěrečným účtem vorgánech
územního celku.

Územni celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákonač.42012004 Sb., povinen
v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zékona uvést lhůtu, ve které podá
příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření, a v této
lhůtě příslušnému přezkoumávaj ícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí přestupku podle ustanovení § 14
odst. 1 písm. b) a c) zákonaě.42012004 Sb. a za to se uloží územnímu celku podle ustanovení
§ 14 odst. 2 zákona č. 42012004 Sb. pokuta do qýše 50.000 Kč.

oBEc HEtvíKOvlcE

Jana kolářová
Helvíltovlco 3,564 01

lč: 00580929

....ll9: 91T!99t?......
podpis star ls r obcstarostka obce

věra Dittertová

účetní obce podpis účetní obce

Převzala:

Jana Kolářová

starostka obce podpis starostky obc
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Druh písemnosti Popis písemnosti
Náwh rozpočtu na rok 2018, zveřejněný od 20.11. - 12.12.2017
Rozpočtová opatření ě.Il20I8 -- 612018,č.7l20I8 - 10l20I8, schválená na jednáníZO

nebo starostkou obce nazákladé předaných kompetencí, následně byla
zveřejněna na internetových stránkách obce v souladu se zákonem

Schválený rozpočet na rok 2018, schválený na jednaní ZO dne l1.I2.20l7 jako
přebytkový, zveřejněný na internetových stránkách obce od 21.12.217

Stanovení závazných
ukazatelů zřízeným
otganizacím

ZO dne l1.I2.20l7 v rámci schváleného rozpočtu na rok 2018
schválilo závazný ukazatel-neinvestiční příspěvek zřizené PO,
oznámeno PO 4.1.2018

Střednědobý výhled
rozpočtu

na roky 2018 - 202I, návrh byl zveřejněný od 17.2. - 7.3.2017,
schválený na jednaní ZO dne 6.3.2017, zveřejněný na internetových
stránkách obce od 30.3.2017

Závérečný iňet zarok2ll7, náwh byl zveřejněný od 6.6. - 25.6.2018, schválený na
jednaní ZO 25.6.2018 s u.ýrokembezrnýhrad, zveřejněný na
internetových stránkách obce od 29.6.2018

Bankovní výpis zbéžného účtu u CSOB a CNB zazéři2018 včetně účtování
Faktura vydaná č. 012018 - č.622018 včetně předpisu a inkasa

přijatá č. 1 5 1 - č.216 včetně předpisu a úhíady
Hlavní kniha zékladni úč etni ctví za ob dobi 09 l 20 I 8, I 2 l 20 l 8
Inventumí soupis
majetku azávazktt

složka inventarizace svědčící o vykonané fyzické a dokladové
inventuře majetku azávazkik3l.I2.20l8, plán inventur ze dne
3 .12.20 I 8, proškolení členů IK dne 2I . 12.20 I 8, inv entarizaěni zpráv a
ze dne 30.1.2019

odměňování členů
zastupitelstva

uvolněné starostky a neuvolněných členů ZO zaleden - říjen 2018
podle podrobných měsíčních přehledů
zarok2018 podle mzdových listů

pokladní doklad příjmorlý, výdajový zazáří 2018 včetně účtování
pokladní kniha
(deník)

za období 1.9.2018 do 30.9.2018, program Data IT

Příloha rozvahy sestavená k 30.9.20 1 8, 3 1.12.2018
Rozvaha sestavená k 30.9.20 l 8, 3 1.I2.20l8
učetní deník výpis předkontace účtu 672.xy, 572.xy
Yýkazpro hodnocení
plnění rozpočtu

sestavený k 30.9.201 8, 31.I2.20I8

Yýkaz zisku a ďráty sestavený k 30.9.201 8, 3I.12.2018
Rozvaha zřízených
Po

sestavená k 30.9.2018

Yýkaz zisku a ňráty
zíízenýchPO

sestavený k 30.9.2018

Darovací smlouvy ze dne 19.3.2018 na finanční částku 1.500 Kč, obec dárce;

příloha ke zprávě o vÝsledku přezkoumání hospodaření za rok
2018.
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ze ďne 8,2.2018 na finanční částku 1.000 Kč, obec dárce
Dohody o provedení
práce

ze dne 1 1.1.2018, pŤíprava voleb
ze dne 11.1.2018, přípravavolební místnost
ze dne I.3.20I8, údržba obce

Smlouvy a další
materiály k přijatým
účelovým dotacím

Neinvestiční dotace na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s volbou
prezidenta České republiky byla poskytnuta ve výši22.946,- Kč,
uznatelné výdaje čini22.792,- Kč. Vratka ve výši 154,- Kč bude
předmětem finančního vypořádaní se státním rozpočtem zarok2018.
Neinvestiční dotace na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb
do zastupitelstev obcí byla poskytnuta ve výši 30.000,- Kč, uznatelné
v}daje činí24.124,- Kč.Vratka činí 5.876,- Kč.

Vratka ve výši 154,- Kč a5.876,- byla odvedena z úětu ČNg dne
I.2.2019 na účet Pardubického kraje.

Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova ze dne
II.7.2018 na akci "Rozšíření veřejného osvětlení v obci Helvíkovice"
ve výši 50 oÁ ze skutečných nákladů, max. 120.000,- Kč. Investiční
účelová dotace byla vyčerpána v plné výši.

Smlouvy o převodu
majetku (koupě,
prodej, směna,
převod)

Kupní smlouva ze dne 1 8. 1 0.20 1 8 na prodej pozemkových parcel,
obec prodávající

Zveřejněné záměry o
nakládání s
majetkem

ke kupní smlouvě ze dne 18.10.2018,zámér zveřejněný od 30.4.-
25.6.2018

Vnitřní předpis a
směrnice

směrnice o inventarizací, aktualizace účinná od 1.1.2018

Výsledky kontrol
zřízených organízaci

protokol o výsledku následně veřejnosprávní finanční kontroly ve dne
I2.2.20I8, ve dne 2.5.2018, ve dne 26.7.2018, ve dne 26.II.2018

Zápísy z jednání
zastupitelstva včetně
usnesení

ze dne l I .l2.20I7, 20.3 .20lr 8, 25 .6.2018, l 8.7 .2018, 24.9 .20 I 8,
2.11.2018, 17.12.2018

cinnost finančního
qýboru

zápis ze dne 26.11.20l8

cinnost kontrolního
výboru

zápis ze dne 28.5.2018, 249.2018, 7 .l2.20I8

obecně závazné
vyhlášky

č.2l20ll o místním poplatku ze psů, úč. od I.2.2011
č.ll20l4 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, vytlžívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem naizemí obce Helvíkovice, úč. od 4.1.2015
č.3l20I5 o místním poplatku zaprovoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, vytlživáni a odstraňování komunálních
odpadů, úč. od I.1.2016
č.3l20I1 o místním poplatku zaužívání veřejného prostranství, úě. od
I.2.20ll
č.Il20I8 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
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třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem naizemí obce Helvíkovice, úč. od I.1.2019
č.2l20I8 o místním poplatku zaprovoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využivání a odstraňování komunálních
odpadů, úč. od I.1.2019

Příloha rozvahy
zŤízené otganizace

sestavená k 30.9.2018

schvalování účetních
závérek

ZO dne20.3.2018 schválilo účetní závěrku zřizené PO sestavenou k
rozvahovému dni 3I.I2.20l7, schválilo YHzarok2}I7 a jeho
rozdělení do rezervního fondu;
ZO dne 25 .6.20 18 schválilo účetní závěrku obce Helvíkovice
sestavenou k rozvahovému dni 31.I2.20l7
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