PARDUBICKÝ KRAJ
Krajský úřad
Odbrrr ítr:attť:iri

zPRÁvn

o Výsledku přezkoumání hospodaření
obce Helvíkovice

za rok

2o2o

lČ: 00580929
přezkoumání se
uskutečnilo ve dnech:
24. listopad u 202Ojako DílčípĚŘourani
27. dubna 2021 jako Konečné
ňzt<oumani
Přezkoumání hosoodaření obce
za rok 2o?O.
zákona č' 128t2oóo S9,, oŇ"n]vě"zneni vesmyslu ,r!11:Y""ni § 42, § 53 (týká se DSo)
n"lááišiĚr-ir"opi.,:,
a v souladu se zákonem
Č' 42012004 Sb,, o
"
Přezkoum
hospoba reni ,:žemníc_hsamosprávných
a dobrovolných svazkŮ obcí, ve-zneni
celků
poz.oéjšj"ň
Ór"opĚ-ďa bylo zahájeno dne í2.08.2020
krcjským úřadem pardubickáh. k;;i"
doručením pisemného oznámení.

i'áni

(

Přezkoumané období od 0í.Oí.2020
do 31.12.2O2O.
1, Dílčípřezkoumání bylo vykoná-no na
2, Konečnépřezkoumáni lýro vvronaňoúřadu obce 24.11.2o2o
na řrlji-"o"e dne 27.04.2021
Přezkoumání vykonali:
kontrolor pověřený řízenímpřezkoumání:
kontroloři:

-

zdeňka Škarková

Bc. Zdeňka Fassnerová

Pověření kpřezkoumání ve smy:lu
§ 5 č. 42ol2oo4^-Sb. a § 4 a § 6 zákona č.
Krcjský Ul"á Ě"iáubického kr{e dne
20.7.2o2o.

25512012 Sb, vYdal

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým
způsobem.
při přezkoumání byli

přítomni: Bc. Jana kolářová

starostka obce
věra Dittertová - účetníobce
-

předmět přezkoumání:

předmětem přezkoumání
hospodaření isou oblasti
2 zákona Č,42ol2oo+Šňipo"ouzené
_hospodaření uvedené v § 2
podle hledisek
iťřj;l."
uvedených v § 3 tohoto
o,

J

;"iŤiil*ť;,1?i'#,'."í :fi "Í;:l Í

Podle ustanovení 2 odst,
§

ko n

ůs e

v y

ch ázize

zně n

í p rá

v n íc h p ře d p i s ů

3

zákona Č. 42ot2oo4 sb._ nebyly
předmětem přezkoumání
rlčenlivosti podle daňového řádu.
Posledníkontrolní Úkon předcházejicívyhotovení
zprávybyl uskutečněn dne 27.o4.2021.

Údaje, na které se vztaňuje pouinno.j

A'l'

ChYbY a nedostatkY n;p,;;né
v průběhu dílčíchpřezkoum
áni za rok 2020
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

A.ll.

Ostatní chyby a nedostatky
při přezkoumání
hospodaření nebyly zjištěny
chyby a nedostatky.

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

c.l.

c'll'

'^;LLršft;mání

hospodaření obce

za

rok 2020 podle
§

2 a § 3 zákona

č,

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

^

Při Přezkoumání hosPodaření
nebyla zjištěna žádná závažná
negativní dopad na hospódar"ňi
rizika,která by mohla mít
ů."riníhocelku v budoucnosti.

c,lll. poměrové ukazatele zjištěnépři
přezkoumání hospodaření:
a) podíl pohledávek na rozpočtu
územníhocelku ........
b) podíl závazků na rozpočtu
územníhocelku
c) Podílzastaveného má;"ir.Ů
n. .árr.oue, ;"j;iil;=;rni.,o

.........,....

""ir,u
c,lv. Dluhové pravidlo podle zákona
o rozpočtovéodpovědnosti

0'06o/o

....'3,,1lY;

Dluh obce He]vík-ovice nePřekroČil
607o.,průměru jeho přljTů
za poslední4 rozpočtové
roky podle právního preoóisu
upravujícíh" ,;ň;éó;ou odpovědnost.
D. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný
územnícelek

Helvíkovice dne 27. dubna 2021

n".JTo"J}3,,i.:ť,l]'.nný
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zdeňka Škarková
kontrolor poveřenY ri="ni,

pi".r,ourJni

,/

přezkoumání

Bc. Zdeňka Fassnerová

řma?a.:.

kontrolor

-

konečnémdílčímpřezkoumání

podpis kontrolora

je návrhem

zPr.ávY o výsledkuj^'.::[:rráníJTospodgi"ni
q je možno ke zjištěnívní
uvedeném podat písemné stánovisko
ve
lhůtě
b9
rs
one,
oo"'oi..le-zpravy
předání zprávy
kontrolorovi Pověřenému riŽnim
řoneenym zněním
tento návrh okamŽikem
se stává
v § 6 odst. 1 písm. d) zákona
Č' 42012004.S.9 k
'T"'"ného_uprvnutirrrcri/.i"nou"ne
Podání Ói'u'ňei''o .táň.írĚřá kontro]orovi pověřenému
řízením
pou8ráňý rii"ňi.'piŠ.r.ř"ra.i

pĚk*ri.i

-

se vyhotovuje ve dvou stejnopisec!,

ífi,'šť.lj;i:TJ"§
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,.iž" u o!ňuJonene,

§l"r'§řilÍiJ áťJ'."'"'
t"ff
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ffi:[iÍ.^'ii,Ťi3!",'o'^'' 1ě
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jeden
9ri9e.mz se
j;ň;
ilňň," stejnopis

předává statutárnímu
o pii. u s n e n o s p s ú

.á rtaoá !

'",n.,

případě

r

i

dokumentů využitých při přezkoumání
a

s obsahem
přezkoumání hospod.aření
?:?YY o výsledku
obce Helvíkovice o počtu 7
stran bYla seznámena
á jeli stelňopis převzaia sláIJstra
obce Bc, Jana Kolářová
V kontrolovaném období ÚsC,
dle prohlášení
státu, neruČil svým majetr<em Ža;á"Ái,rv.i"řv.n zástu9_9ů, úSc, hospodařil s majetkem
a-iirlvnicty.n dr"ň, ňěž..t"uir movitý
nemovitý majetek, neuzavřel smenňou
a
smtóuvu á ,rroli,řuo výpůjčce
majetku, smlouvu
týkající
se
nemovitého
9 PřUetí n"no ňÓ.řřlyri úvěru *o" pe,iety, smlouvu o poskytnutí
smlouvu o Převzetí
dotace,
olŮhu n"oo'Úř"i.iép .á,rJ.řJ, "Jr,ouuu
o přistoupení k závazku a
smlouvu o sdruŽení, nekouPil áni
náproo,1_;:1r;-ňírř, ootigac",'n"ů.x;řáčnil
vklady, Územní celek uskutéenir
majetkové
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
uu_"_d"|ý.5 v této zprávěo
Přezkoumání hosooc|are^ni a Plo"io-iom
výsledku
"ňvň "písemnou 'lnroirr.i-prezroumal"jr.iru
orgánu,
15 onr:r po p.Ě"Ž"itet.i.ň."ř;Ů;;'."
závěrečným
;*'fřf,:llŤildo
v orgánech

;J;#tŘ

dÉ,

Územní celek je dá-le ve smyslu ustanovení
§ 13 odst. 2 zákona č. 42ot2oo4 sb., povinen
v informacích Podle ustanovení
§ is ;jrt 1 pírň nl iČň"z
';i;;r,zákonauue.irne,řu, ve které podá
PříslušnémuPřezkoumávajícímů
o plnění přijatých opatření, a
v této lhůtě příslušnémupróztoumávž}cimu
orgánu uvedénou zprávuzaslat.

"i*,ll tň"rilú

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

odst'

Bc. Jana Kolářová
starostka obce

podpis staroq

věra Dittertová

D,tl-rlo,'

účetníobce

podpis účetníobce

Převzala dne 27. dubna 2021

Bc. Jana Kolářová
starostka obce
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neuvírovtce
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podpis starostk /oO."

příloha ke zprávě
o výsledku přezkoumání
hospodařeníza rok
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č li2oz

internetových stránkácn'
obce oi Žs|á'.Žozo
č. 212020 a 3t2O2O schvá]ená
ň. řJňar' Zo dne 7,g.2O2O,
zveřejněné na internetových
.traňrá.ň,obce od 14.g.2o2o
č, 412020 schválené staósttou
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závazných ukazatelů
pi:lT j::1"1::!_y!?=.tet-neinves]ie'niprispovekzřízené
zřízeným
přís pěvkové org án izace,
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majetku a závazků

směrnice o

í.,1 .2o2odo 31

,12.2o2o,program Data

i

lK
ffipisyr llk i1 1i2.2020,
li:}!i9: tÁsl<oriiřr",u
i,eii;;:,: ;r': ;'
sou

3

1

i

n

ve

29. 1,2021, inventa rizaen
i

;:irF

Nezan

21

n

ta

r

rorJii,

"-"iil

-,,.** ^.,

. 1

;

z.2o2o,inventu

;r ;;;:'.!

§l'

rn í

oomenováňietenu
zastupitelstva

uvolněné.t..

podle mzdových listů
a neuvolněných členůZO

#ffi;^X:i;O*,

za

rok2O2Ópodle

oříjmový,

aoe toog-,-lótě,rctzl

poktaoňí kniha

pokladníO"n'n
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pokladní deník za období
oa 1.1z..zó20 do 31.12.2o20včetně
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sestavený k 30 6
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Smlouvy- dálší

materiály k přryatým
účelovýmdotacím

ech obec dárce

ze dne 2 1.20
ze dne 31.1.2o2o, projektóvá pripraua
.taveb a metodická pomoc

í:9,=í.g?o:g,
Neinv

P"'

i;p;""e;iliň;§

konáním voleb do z
P[
poŠkytn uta
rýI i 3 1 0oo, Kč. Uznatelné
uznaíel na,,,i"r.
;1sj:|'§].l""1
výdaie
cini gá ogó;- |vF
""
ffi.
byl obci převeden dne 23.3.2ozt'na
^;'fi;,.,rn:;Tý§;[H]
účetcNB v rámcifinančního
vypořádání se státním rozpočtem
2O2o.
Smlouva o poskytnutídotace. pro-gr;u
obnovy venkova ze dne
ve výši 50 o/o ze skutečných
3:lr??33,;i::?,,:::lr:.^"^yffráoowettenívobciHelvíkovice'',
,;";s]"rubffi: ff.
lnvestični účelovádotacá bvr.
"ariáJii,
uvŮLipJna v olné vriri
ze dne ''U.U
.

.;;i

i:r,"ae

Smlouvy o-prevoOu
majetku (koupě,
prodej, směna,

izó ii e 15.6.2020
i'::lnv!
O"rou"
25,5.2020, schválena ZO dne
rc,,lZ.iOZO, obec obdarovaný,
účinkyvkladu 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
kJllé.lemni

jeJnJniZÓ

dne 7.9.2O2O

k Darovacísmlouvě ze dne
6.5.2020, záměr
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protokol o vÝs
provedené ve dne
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l ---ř

ku n ás ledné říd íc í fina nčn
í kontroly provedené ve

protokol o výsledku
--r
finančníkontroly
?r:Paé veřejnosprávní
provedené ve dne 24.7.2O2O
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=.
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J oétr.nováníkomunálních
odpadů, úč.od 1.1.2020
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sestavená n a
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tím Zď
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Rritona-rozvárry-

zřízené příspěvkové

schvaloválrí
účetníchzávěrek
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