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PARDUBICKÝ KRAJ
Krajský úřad
Odbrrr ítr:attť:iri

zPRÁvn
o Výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2o2o

obce Helvíkovice

lČ: 00580929
přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

24. listopad u 202Ojako Dílčí pĚŘourani
27. dubna 2021 jako Konečné ňzt<oumani

Přezkoumání hosoodaření obce za rok 2o?O. vesmyslu ,r!11:Y""ni § 42, § 53 (týká se DSo)zákona č' 128t2oóo S9,, 
" 

oŇ"n]vě"zneni n"lááišiĚr-ir"opi.,:, a v souladu se zákonemČ' 42012004 Sb,, o Přezkoum i'áni hospoba reni 
- 
,:žemníc_h samosprávných celkůa dobrovolných svazkŮ obcí, ve-zneni poz.oéjšj"ň Ór"opĚ-ďa bylo zahájeno dne í2.08.2020krcjským úřadem pardubickáh. k;;i" doručením pisemného oznámení.

Přezkoumané období od 0í.Oí.2020 do 31.12.2O2O.
1, Dílčí přezkoumání bylo vykoná-no na úřadu obce 24.11.2o2o2, Konečné přezkoumáni lýro vvronaňo na řrlji-"o"e dne 27.04.2021

Přezkoumání vykonali:
kontrolor pověřený řízením přezkoumání: zdeňka Škarková
kontroloři:

- Bc. Zdeňka Fassnerová

Pověření kpřezkoumání ve smy:lu § 5 č. 42ol2oo4^-Sb. a § 4 a § 6 zákona č.25512012 Sb, vYdal Krcjský Ul"á Ě"iáubického kr{e dne 20.7.2o2o.
Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

při přezkoumání byli přítomni: Bc. Jana kolářová - starostka obce
věra Dittertová - účetníobce



předmět přezkoumání:

předmětem přezkoumání hospodaření isou oblasti 
_hospodaření uvedené v § 2iťřj;l." 

2 zákona Č,42ol2oo+Šňipo"ouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto

o, J ;"iŤiil*ť;,1?i'#,'."í :fi "Í;:l Í 
k o n ů s e v y ch ázize z n ě n í p rá v n íc h p ře d p i s ů

Podle ustanovení § 2 odst, 3 zákona Č. 42ot2oo4 sb._ nebyly předmětem přezkoumáníÚdaje, na které se vztaňuje pouinno.j rlčenlivosti podle daňového řádu.Posledníkontrolní Úkon předcházejicívyhotovení zprávybyl uskutečněn dne 27.o4.2021.

A'l' ChYbY a nedostatkY n;p,;;né v průběhu dílčích přezkoum áni za rok 2020nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
A.ll. Ostatní chyby a nedostatky
při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

'^;LLršft;mání 
hospodaření obce za rok 2020 podle § 2 a § 3 zákona č,

c'll' UPozorněn-Í 
^ 
na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chvb:JffiÍ?"ů'#;ffr mohou mit ňegaiiu]ri iop"o na hospooáření územníňo

Při Přezkoumání hosPodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika,která by mohla mítnegativní dopad na hospódar"ňi ů."riního celku v budoucnosti.
c,lll. poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku ........b) podíl závazků na rozpočtu územního celku .........,.... 0'06o/o
c) Podílzastaveného má;"ir.Ů n. .árr.oue, ;"j;iil;=;rni.,o 

""ir,u 
....'3,,1lY;

c,lv. Dluhové pravidlo podle zákona o rozpočtové odpovědnosti
Dluh obce He]vík-ovice nePřekroČil 607o.,průměru jeho přljTů za poslední4 rozpočtovéroky podle právního preoóisu upravujícíh" ,;ň;éó;ou odpovědnost.

D. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek

c.l.



Helvíkovice dne 27. dubna 2021

n".JTo"J}3,,i.:ť,l]'.nný íi#'3':i;,r',.inŤf:§h na konečném dílčím přezkoumání

zdeňka Škarková

kontrolor poveřenY ri="ni, pi".r,ourJni

Bc. Zdeňka Fassnerová

přezkoumání

řma?a.:.
podpis kontrolora

kontrolor

- je návrhem zPr.ávY o výsledkuj^'.::[:rráníJTospodgi"ni 
q je možno ke zjištění vníuvedeném podat písemné stánovisko ve lhůtě b9 rs one, oo"'oi..le předání zprávykontrolorovi Pověřenému riŽnim pĚk*ri.i řoneenym zněním 

-zpravy 
se stávátento návrh okamŽikem 

'T"'"ného_uprvnutirrrcri/.i"nou"ne v § 6 odst. 1 písm. d) zákonaČ' 42012004.S.9 k Podání Ói'u'ňei''o .táň.írĚřá kontro]orovi pověřenému řízením
§l"r'§řilÍiJ áťJ'."'"' 

pou8ráňý rii"ňi.'piŠ.r.ř"ra.i ,.iž" u o!ňuJonene, případě- se vyhotovuje ve dvou stejnopisec!, 
9ri9e.mz se jeden stejnopis předává statutárnímu

ífi,'šť.l j;i:TJ"§ 
t"ff ;:tf [H;! , 

j;ň; ilňň," .á rtaoá ! o pii. r u s n e n o s p i s ú

ffi:[iÍ.^'ii,Ťi3!",'o'^'' 1ě '",n., dokumentů využitých při přezkoumání a- s obsahem 
?:?YY o výsledku přezkoumání hospod.aření obce Helvíkovice o počtu 7stran bYla seznámena á jeli stelňopis převzaia sláIJstra obce Bc, Jana Kolářová

V kontrolovaném období ÚsC, dle prohlášení zástu9_9ů, úSc, hospodařil s majetkemstátu, neruČil svým majetr<em Ža;á"Ái,rv.i"řv.n a-iirlvnicty.n dr"ň, ňěž..t"uir movitý anemovitý majetek, neuzavřel smenňou smtóuvu á ,rroli,řuo výpůjčce týkající se nemovitéhomajetku, smlouvu 
9 PřUetí n"no ňÓ.řřlyri úvěru *o" pe,iety, smlouvu o poskytnutí dotace,smlouvu o Převzetí olŮhu n"oo'Úř"i.iép .á,rJ.řJ, "Jr,ouuu o přistoupení k závazku asmlouvu o sdruŽení, nekouPil áni náproo,1_;:1r;-ňírř, ootigac",'n"ů.x;řáčnil majetkovévklady, Územní celek uskutéenir óou.! u"r"ln" zakázkymalého rozsahu.

Poučení:

Územní celek je ve smYslu ustanovení § 13 odst. 1 písm, b) zákona č. 420l2oo4 sb.Povlnen Přijmout oPalření k náPravě 
"ňvň " 

;J;#tŘ uu_"_d"|ý.5 v této zprávěo výsledkuPřezkoumání hosooc|are^ni a Plo"io-iom písemnou 
'lnroirr.i-prezroumal"jr.iru 

orgánu,;*'fřf,:llŤildo 15 onr:r po p.Ě"Ž"itet.i.ň."ř;Ů;;'." 
závěrečným dÉ, v orgánech

Á- ,/9žzr4,



Územní celek je dá-le ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 42ot2oo4 sb., povinenv informacích Podle ustanovení § is ;jrt 1 pírň nl iČň"z zákonauue.irne,řu, ve které podáPříslušnému Přezkoumávajícímů 
"i*,ll tň"rilú 

';i;;r, 
o plnění přijatých opatření, av této lhůtě příslušnému próztoumávž}cimu orgánu uvedénou zprávuzaslat.

Nesplněním těchto povinností ." Úi9Tlí celek dopustí přestu,pku podle ustanovení § 14odst' Í PÍsm, b) a c) zákona €, Ááďizoo4 sb,; žá'či..." podle ustanovení § 14 odst. 2zákona č. 420l2oo+ Šb. územnimu cJtru uložit pokutu do výše 5o,ooo Kč.

Bc. Jana Kolářová

starostka obce

věra Dittertová

podpis staroq

D,tl-rlo,'
účetní obce

Převzala dne 27. dubna 2021

Bc. Jana Kolářová

podpis účetní obce

oBEc
neuvírovtce

564 01 úu
/oO."

starostka obce podpis starostk



příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodařeníza rok 2o2o

|opi" FGemnosti
odzs.ll, - 177r.2o1gRozpočtova opaffi č li2oz

internetových stránkácn' obce oi Žs|á'.Žozoč. 212020 a 3t2O2O schvá]ená ň. řJňar' Zo dne 7,g.2O2O,zveřejněné na internetových .traňrá.ň,obce od 14.g.2o2oč, 412020 schválené staósttou ;;;;;" 30.1 0.2o2ona základě
fi"isli:! 

J<o m peten ci, zveře, noné n J lntern"t*v.n .ira n[a.n oo""

;".J::?§ ;:f:?:š 1T]í:, o bce d ne 28 . 1 2,2o2on a zá kla d ě

!;"ťs3f lJ<omPetenci,zverelnene;fi fi 
"á"ý.ťJ,HiILŤ:.."

na rok rO'

|7|rrr51r,,r;zveřejněný."Í;Ěňt"rř.istrantacňoo"li"i

závazných ukazatelů
zřízeným

ZO dne

pi:lT j::1"1::!_y!?=.tet-neinves]ie'niprispovekzřízené
přís pěvkové org án izace, ozn á m e n" o'.J#i§";:: í'Í;3;o, změnazávazného ukazatele ve a"r,.'ujiunár,irizoo;t.,,ralŤ) nnalřaní x 4 l^^,opatření č.1l2O2Ona roky ZOZO -

§Hi5Jř ff§ 
"!T] tr"r1i1 

l i,' a žiLo, zve řej n ě n ý ňá-ii t","n 
"to 

vých
za rok2019

f ,Tí:i"l?j."1!f;3;?^2r!^.uYiotJri.=výhrad,zveřejněnýnastránkách obce od 25.6,2020aankovňivffi Oantovn
kontrolováň;;;Jrř"d;';;fi ;,;"drT!iH.","Tí;ó?L;:lil,r*-d
doklady)
bankovnívýpis z běžného Účtu vedeného u ČNg za leden - říjen

;:Í,:.fi 
-rolová n o z Poh led u r:etovrl ni tvýpi.v p-ootffi ' 

úetoua c ím i

bankovnívýpisy z úvěrových účtů k 30.9.2O2O
tů k 31 .12.2o2opřr.latá U

9;j]:1":u,.Ooj.d,"1J,,.zarietován-e-oi-ratykVS)vydaná č, č, 30 - č 57,,.kont1"1""a.", ffi'"Ju",l?ouaní(faktury
[.tv k VS)Hlavníkniha

3xTfH,o
stavy na SU, AU za období od í.,1 .2o2odo 31 ,12.2o2o,program Data

tnventúrnGoupĚ
majetku a závazků

směrnice o i

ffi r ll i 1i li:}!i9: tÁsl<oriiřr",u lK 21 . 1 z.2o2o,inventu rn ís o u pisy k 3 1 1 2.2020, i n ve n ta r i,eii;;:,: ;r' : ;' ; ;r ;;;:'.! §l'29. 1,2021, inventa rizaen i rorJii, "-"iil -,,.** ^.,

;:irF 
Nezan



oomenováňietenu
zastupitelstva

uvolněné.t..
podle mzdových listů

#ffi;^X:i;O*, 
a neuvolněných členů ZO za rok2O2Ópodle

oříjmový,

aoe toog-,-lótě,rctzlpoktaoňí kniha pokladníO"n'n
0r9|e|oyalí na rozpočtovou sr<raOňu
pokladní deník za období oa 1.1z..zó20 do 31.12.2o20včetněproúčtování na rozpočtovou srraOnrisestavenákffi
ge9tavenáksoffi
u rrou
ě, 1209 ze záři 2o2o, č. 121o iriii"'žďzoiieř""jrii}#tr,
zařazenído majetku) J"- -vl

učtl6r'
sestavený t

k 30.9,2o2o:§Tlz2cBo
V.ýkaz zist<uiŽtraty sestavený k 30 6

ze dne 2
i ech obec dárceiize dne 2 1.20
ze dne 31.1.2o2o, projektóvá pripraua .taveb a metodická pomoc
í:9,=í.g?o:g, P"' i;p;""e;iliň;§Smlouvy- dálší

materiály k přryatým
účelovým dotacím

Neinv
konáním voleb do z
Kč. uznaíel na,,,i"r. ;1sj:|'§].l""1 

P[ |vF poŠkytn uta 
"" 

rýI i 3 1 . 0oo, -Kč. Uznatelné výdaie cini gá ogó;- 
^;'fi;,.,rn:;Tý§;[H] ffi. 

-

byl obci převeden dne 23.3.2ozt'na účet cNB v rámcifinančníhovypořádání se státním rozpočtem .;;i 2O2o.Smlouva o poskytnutídotace. pro-gr;u obnovy venkova ze dne
3:lr??33,;i::?,,:::lr:.^"^yffráoowettenívobciHelvíkovice'',ve výši 50 o/o ze skutečných 

"ariáJii, ,;";s]"rubffi: ff.lnvestični účelová dotacá bvr. uvŮLipJna v olné vririze dne ''U.U

i'::lnv! i:r,"ae izó ii e 15.6.2020Smlouvy o-prevoOu
majetku (koupě,
prodej, směna,

O"rou"
25,5.2020, schválena ZO dne rc,,lZ.iOZO, obec obdarovaný,účinky vkladu do KN ke dni z..ai.Žo,io--'

Smlouvy o prevoOu
majetku (koupě,
prodej, směna,

Kupní sm
schválený na jednáníZO dne Z.S.ŽďŽO

Srlouu
gO§c p9vinn4, scnvateno na jeJnJniZÓ dne 7.9.2O2OkJllé.lemni

k Darovacísmlouvě ze dne 6.5.2020, záměr



VlisteOXy- t<ontrot
zřízených organizací

protokol o vÝs
provedené ve dne 10.2.2O2O l ---ř

ilť"r[:i:rvýsled 
ku n ás ledné říd íc í fina nčn í kontroly provedené ve

protokol o výsledku 
?r:Paé veřejnosprávní finanční kontrolyprovedené ve dne 24.7.2O2O ' --r

protokol o výsledku gri!9tne veřejnosprávní finanční kontrolyprovedené ve dne 15.10.2O2O 
J"--ř

tr"rii?rl2,1''' 
'

íze onels:o:ó2o
ání ze dnď;s2ňlf', p.6202ij§Mooecné zavázne 5 17261

l|ffJJriI':. #*::i'* { i:i,'lr1 a1.,.n odpad ů a nakládá n í sestavebním odpadem na území 
"o.á 

ú"rřiffi;ffi.T.1}:553?3'č. 212019 o místním poplatku ze psů, úč. od 1.1.2O2O

Ž: r' f.i Llůrm 
íst n ím po pl atk u =. uiii ani uu r"i n e n o p rostra n stv í, ú č.

č, 412019 o místním.poplatku za provozsystému shromaŽd,ování,sběru, přepravy, tříděn i, rvriirátri J oétr.nování komunálníchodpadů, úč. od 1.1.2020

:, J'í r 9.: :J:j i,#, ť:|'š,:,: r,:v oz s ys_té m u s h ro m ažd'o vá n í,sběru,přepravy,tříděni,ryrzirátri;;o1ř#;Hi[;"#Tr1."':i''
odpadů, úč. od 1.4,2020

:.uzf ::?.:lJŤifi ť:|'.111..:.? i,"voz systé mu s h ro m ažd'ová n í,s bě ru, p ře p ra vy, t říd il;,u;; rj ň' ] Tolř§: [x i l :"#xxl;,:il'odpadů, úč. od 1.1.2021Rritona-rozvárry-
zřízené příspěvkové

sestavená n a
rok 2019 v souladu s rozhodnu tím Zď

schvaloválrí
účetních závěrek ffi§i:;j

- příspěvkové organiza ce zřízené obcí, schválilo VH za rok 2019 ajeho rozdělenído rezervního fondu


