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Zpráva o v; sledku p ezkoumání hospoda ení
obce Bukvice, lG: 00578274
za rok 2018
p ezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
5.9.201 8

6.2.z0I9

I zákona
42012004
é.
se
zákonem
p
a
v
pozdějších
souladu
edpisti,
ve
znění
č. 12812000 Sb., o obcích,
ch
svazkri
Sb., o p ezkoumávání hospoda ení zemních samosprávn; ch celk a dobrovoln;
obcí, ve znénípozdějšíchp edpisti.
Zahájeno bylo dne 09.07.2018 doručením Oznámení o zahájeni p ezkoumání hospoda ení
5 odst.2písm. b)zákonač.25512012Sb.,
5 odst. 3 zákonač.42012004 Sb.
vsouladu
o kontrole, ve znění pozdějších p edpisri.

na základé písemné žádosti obce Bukvice v souladu s ustanovením 42 oďst.

as

s

Místo provedení p

ezkoumání: Obec Bukvice
Bukvice 28
506 01 Jičín

Zástupci za Obec:
- Eliška Formanová - starostka
- Ing. Michaela Tourková - ričetní

P

-

ezkoumání vykonaly:
kontrolor pově eny íízenímp ezkoumání:
Věra Gilková
kontrolo i:
Ing. Monika Jančová
Ing. Monika Kliková
Jana Šubrtová

Pově ení k p ezkoumáníve smyslu 5 é. 42012004 Sb. a 4 a 6 zákona č.25512012 Sb.
rydal Krajsk/ ri ad Královéhradeckého kraje dne27.6.2018, 1.8.2018,1,.2.2019.
P

edmět

p ez\oymání:

v

2 odst. l a 2 zákona ě. 42012004 Sb., posouzené
P edmětem p ezkoumání hospoda ení jsou ridaje uvedené
podle hledisek uveden; ch
3 tohoto zékona. P ezkoumání hospoda ení bylo provedeno v běrov m zpťrsobem
s ohledem na v znamnost jednotliv ch skutečnostípodle p edmětu a obsahu p ezkoumání. P i posuzování
jednotliv ch právních irkon se vychází ze znéníprávních p edpisri platn ch ke dni uskutečněnítohoto rikonu.

v

Poslední kontrolní rikon (nap . ukončeníkonfooly na místě nebo wáceni vyžádan ch podkladťr, ukonČení
prově ení námitek uplatněn ch ve stanovisku k Náwhu zpráw o q sledku p ezkoumání hospoda ení apod.) byl
učiněn dne 06.02.2019.
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A. P ezkoumané písemnosíí
P i p ezkoumtíní hospoda ení obce Bukvice byly p ezkoumány následující písemnosti:
Bankovní vYpis
Obe.c má zíízeny následující bankovní ričty:
- u CS, a.s. č. . 364585637910800, zristatek k3ll2.20l8 činí6 477,64Kě,
- u KB, a.s. č. it.2272354110100, zristatek k31.12.2018 činí2 825 729,73 Ké,
- u ČNB, ě. ,.94-4015541107t0, zťrstatek k3I.I2.20I8 činí13927,60Ké.
Z statky p edložen; ch bankovních q pisri souhlasí na čet 23I (Základní
rizemních samosprávn}ch celkri) uveden v Rozvaze sestavené k31.I2.20I8.

běžn ričet

Darovací smlouvy
Obec Bukvice (jako dárce) uzav ela dne 27.4.2018 Darovací smlouvu s Mate sk m centrem
Kapička na finančnídar ve vyši 1.000,- Kč, v ZO schváleno I3.4.20I8. Dar ve vyši
1.000,- Kč byl poskytnut z ričtu obce dne 27 .4.2018.
Obec Bukvice (ako darce) uzavŤela dne 27.4.2018 Darovací smlouvu se Základní školou
Bodláka a Pampelišky, o.p. . na ťtnančnídar ve vyši 5.000,- Kč, v ZO schváleno 13.4.2018.
Dar ve vyši 5.000,- Kč byl poskytnut z ťrčtuobce dne 27.4.2018.
Obec Bukvice fiako dárce) uzavŤela dne 22.3.2018 Darovací smlouvu se Knihovně Václava
Ctvrtka v Jičíněna finančnídar ve vyši 3.280,- Kč, v ZO schváleno 15.12.2017. Dar ve qiši
3.280,- Kč byl poskytnut zílětu obce dne 29.3.2018.
Evidence majetku
Obec evidtrje sv j majetek v programu FENIIX.
rnventurní soupis majetku a závazktt
Inventarizace majetku a závazk byla provedena k 31.I2.20I8. Dále byly ově eny inventurní
soupisy navykazRozvaha rizemních samosprávn; ch celk avykazované zristatky souhlasí na
tyto soupisy. Inventarizace je doložena ínventarizačnízprávou. Vzhledem k tomu, že
ově ovatelé neměli možnost zričastnit se provádění inventarizace l hmotného majetku obce,
nemohou se vyjád it k možnosti vzniku inventámích rozdílri v této oblasti.

Kniha došIych faktur
Kniha p ťatych faktur

je

ádně ručně vedella.

Kniha odeslanych faktur
Ifuiha vydanych faktur

je

ádně ručně vedena.

Návrh rozpočtu
Návrh rozpoětu na rok 2018 byl p ed schválením po dobu stanovenou zákonem zve ejněn na
fyzické i elektronické ri ední desce.
Odměňování členri zastupitelstva
Byla provedena kontrola stanovení v še odměn zavykon funkce členrim zastupitelstva obce
a nebyly zjiŠtěnynedostatky. V; plata odměn za měsíc leden až prosinec 2018, dle
p edloženych mzdov}ch listrj, byla provedena dle stanovení.
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pokladní doklad
Byly kontrolovány pokladní doklady za měsíc květen a listopad 2018. Doklady byly
kontrolovány z hlediska náležitostí pokladních dokladů, časovéa věcné souvislosti,
zaíětování a zatřídénípodle rozpočtovéskladby. Pokladní doklady mají patřičnénáležitosti,
jsou doloženy pďagony a jsou shodné se zápisem v pokladní knize. V účetnictvíje o příjmech
a výdajích účtovánov souladu se §tanovenými účetnímipostupy a metodami.
Pokladní kniha (deník)
Pokladní kniha je ručně vedena. Kontrolováno bylo období květen a listopad 2018 anebyly
zjištěny nedostatky.

PříIoha rozvahy
Byl předloženvýkaz Příloha sestavený k 30.6. a3I.I2.2018

a

nebyly zjištěny nedostatky.

Rozpočtová opatření
Cerpání rozpočtu obec pruběžně sleduje a kontroluje, případné nutné zmény jsou řešeny
rozpoČtovými opatřeními řádně schvalovanými zastupitelstvem obce nebo starostkou obce
v rámci její delegované pravomoci zastupitelstvem obce dne 6.3.2015. Rozpočtovézměny
v roce 2018 byly provedeny rozpočtoqým opatřením č. 1 až8,tytojsou řádně chronologicky
evidovány a číslovany.
RozpoČtovézměny byly řádně a v termínu zveřejněny na internetových stránkách obce a bylo
oznámeno na úřední desce, kdejsou zveřejněna v elektronické podobě.
Rozvaha
Rozvaha byla kontrolována k 30.6. a 31.12.2018, nedostatky zjištěny nebyly, skutečnosti
zachycené v zŮstatcích jednotlivých účtůjsou v souladu s jejich obsahovým určením.
Kontrolou obratŮ účtů401 a 403 nebyly zjištěny nedostatky, účetníoperace zde proúčtované
jsou v souladu s jejich obsahovým určeníma stanovenými účetnímipostupy.
Schválený rozpočet
RozpoČet obce na rok 2018 byl schválen v zastupitelstvu obce dne 15.12.2017 jako
přebytkový ve výši příjmů3,005.280,- Kč a výdajů 2.763.480,_ Kč. Přebytek ve výši
241.800,, Kč bude použit ke splácení úvěru. Závazným ukazatelem rozpočtu jsou stanoveny
paragraťy. Rozpočet byl pořízen do výkazu FIN 2-12 v souladu se schválením.
Schválený rozpoéet obce byl řádně a v termínu zveřejněn na internetových stránkách obce
a bylo oznámeno na úřednídesce, kde je zveřejněn v elektronické podobě.

Smlouvy a dalšímateriály k poskytnutým účelovýmdotacím
Obec poskytla v roce 2018 individuální neinvestičnídotaci ze svého rozpočtu na záklaďě
obdrženéžádosti a uzavřela Veřej noprávní smlouvu o poskytnutí dotace
- dotaci pro Královehradecký kraj v celkové výši 13.474,- Kč na základé žádosti ze dne
5.L2018 na účel:"úhrada ztráý z píovozování dopravní obslužnosti v zájmovém .území
PoskYtovatele". Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace byla oboustranně podepsána dne
22.5.2018, v ZO schválena dne 17.1.2018. Dotace bude převedena na účetpříjemce dle
Přílohy Č.2 - splátkového kalendáře a to ve dvou splátkách. Dotace byla v plné výši zas|ána z
ÚČtu obce dne 3L5.20l8. Dotace je k 31.12.2018 vedena na účtu373 - Krátkodobé
:

poskytnuté transfery.

Smlouvy a dalšímateriály k přijatým účelovýmdotacím
Rozpočet obce byl v kontrolovaném období posílen o tyto účelovédotace
Pivovarské nám , 1245
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TJZ 98 008 - obec obdržela neinvestičnídotaci na náklady spojené s konáním voleb prezidenta
ČRve výši22 981,- Kč, celkem obec vyčerpala dotaci ve výši 13 633,- Kč, vratka dotace činí
9 348,- Kč, příjmy i výdaje jsou označeny účelovýmznakem,

UZ 98 187 - obec obdržela neinvestičnídotaci na náklady spojené s konáním voleb

do

zastupitelstev obcí ve výši 30 000,- Kč, celkem obec vyčerpala dotaci ve výši 18 792,- Kě,
vratka dotace činíl 1 208,- Kč, příjmy i výdaje jsou označeny účelovýmznakem,
od MK na základé Rozhodnutí č j. MK 3281612018 OPP ze dne 21.5.2018 na akci "Obnova
nemovité kultunrí památky" neinvóstiční dotaci ve výši 200.000,- Kč,ÚZ34002. Podíl dotace
nesmí přesáhnout 60% celkových skutečných nákladů na realizaci akce. Příjemce je povinen
použítdotaci nejpozději do 31 .I2.20I8. Závěrečnou zprávu a vyúčtováníje příjemce povinen
zaslat nejdéle do 25.I.20I9.K3I.12.2018 je tato dotace vedena na účtu374 - Krátkodobé
přijaté zálohy na transfery. Výdaje činily 364 500,- Kč.
_

Z KÚ KHK obdržíobec investičnídotaci (č. smlouvy DS2018/2865) na akci "Vodovod
Bukvice" v celkové výši 300 000,- Kč. Souhm předpokládaných uznatelných nákladů na

realizaci projektu činí538 450,- Kč. Realizace akce byla stanovena od I.4.20l8 do 3 L3.2020.
Obec obdržela na základé dílčíhovyúčtováník3I.12.2018 částku 80 225,- Kč. Výdaje v loce
2018 činily l43 990,- Kč. Příjmy i výdaje byly označeny ORG 2865.

Z KÚ KHK obdržíobec investičnídotaci (č. smlouvy DS2018l2876) na akci "Vodovod
Křelina" v celkové výši 242 000,- Kč. Souhrn předpokládaných uznatelných nakladů na
rcalizaci projektu činí302500,- Kč. Realizace akce byla stanovena odI.4.20I8 do 3I.3.2020.
Obec obdržela na základé dílčíhovyúčtováník 31.12.2018 částku 64 856,- Kč. Výdaje v roce
2018 činily 81 070,- Kč. Příjmy i výdaje byly oznaěeny ORG 2876.

Smlouvy nájemní
Obec pronajímá pozemky a nebytové prostory.
obce k uzavření žádnénové smlouvy.

K

31,12.2018 nedošlo dle sdělení zástupců

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směnao převod)
Ke kontrole byla předložena:
Obec jako prodávajíci uzavřela dne 24.I.2018 s fyzickými osobami Kupní smlouvu na prodej
pozemku p.č. 816 o výměře 5086 m2 v k.ú. Bukvice za kupní cenu v celkové výši
I.271.500,- Kč. Tato částka v plné výši byla obci uhrazena dne 5.2.2018. Zastupitelstvo obce
schválilo tento prodej dne 1 .9.20 1 7 . Právní účinkyzápisu do KN nastaly dne 7 .2.2018. Zámér
prodeje pozemku byl zveřejněn na úředních deskách obce od 2.8,2017 do 18.8.2017.
Dále byla předložena:
Obec (ako přejímající)nazák|adě Protokolu o předání apŤevzetí stavby "Cesta HC 6 + VC17
v k.ú. Bukvice" obdržela od ČR - Státního pozemkového úřadu (ako předávající)bezúplatně
stavbu "Cesta HC 6 + VC17 v k.ú. Bukvice", celková účetníhodnota stavby ke dni předaní
činila 9.452.372,96 Kč. Datum zařazení stavby do užívánídle předávajícího protokolu dne
7.2.2018, obec zavedla stavbu do majetku ke dni 7.2.2018 a současně celou výši dotace ke
stavbě na účet403 - Transfery na pořízeni dlouhodobého majetku.

Smlouvy o přijetí úvěru
Obec uzavřela dne 23.06.2014 smlouvu o úvěru é. 0395373409 s Českou spořitelnou a.s. ,
s úvěrovou částkou do qýše 1.500.000,- Kč a čerpaníbylo stanoveno do 31.12.2014. Úvěr je
Pivovarské nám , 1245
500 03 Hradec Králové
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splácen měsíěními splátkami ve výši 22.500,- Kč. První splátka byla zap\acena dne
31.01.2015 a poslední splátka bude zaplacena dne 30,11.2018. Přijetí úvěru bylo
v zastupitelstvu obce schváleno dne29.04.2014. Úvěr byl k 30.11.20l8 splacen.
Smlouvy o věcných břemenech
K3I.I2.2018 nedošlo dle položky 2119 k příjmůmze smlouvy o uzavření věcného břemene.
Střednědobý výhled rozpočtu
Střednědobý výhled rozpočtu obce je sestavený na období let 2019 až 202l, v ZO schválen
dne I5.I2.20I7. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu byl před schválením po dobu
stanovenou zákonem zveřejněn nafyzické i elektronické úřední desce. Schválený střednědobý
výhled rozpočtu byl řádně a v termínu zveřejněn na internetoqfch stránkách obce a bylo
oznámeno na úřední desce, kde je zveřejněn v elektronické podobě.

účetnídoktad
Byly kontrolovány účetnídoklady za měsíc květen a listopad 2018. Doklady byly
kontrolovány z hlediska náležitostí účetníchdokladů, časovéa věcné souvislosti, zavčtování
azatŤíďénírozpoětové skladby a nebyly zjištěny nedostatky.

Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
Byl předložen výkaz Fin 2 - 12 sestavený ke dni 30.6. a 31.12.2018 a nebyly zjištěny
nedostatky.

Yýkazzisku aztráty
Byl předloženvýkaz zisku a ztráty sestavený k 30.6. a31.12.2018. Kontrolouvazby navýkaz
pro hodnocení plnění rozpočtu bylo zjištěno, že zůstatky vybraných nákladových
a výnosových účtŮodpovídají sumám příslušných položek RS z qýkazuFin-2-I2, rozpočtová
skladba byla tedy řádně dodržována.

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
K dokladování kontrolovaných agend a zjištěnískutečnostínutných pro naplněníjednotlivých
předmětů a hledisek přezkoumání byly při kontrole podpůrně využity zapisy ZO ze dne
15.12.20lV,17.1.2018,13.4.2018, 13.6., 5.9.2018,31.10.2018,23.I1.2018 a14.12.2018.
Závérečnýíčet

Závéreěný účetobce zarok2017 byl sestaven v zákonem požadovanémrozsahu, projednán
a schválen v zastupitelstw obce dne 13.4.2018 s výrokem "bez výItad". Před projednáním
byl po dobu stanovenou zákonem zveřejněn na ťyzickéi elektronické úřední desce. Po jeho
schválení byl řádně a v termínu zveřejněn na intemetových strankách obce a bylo oznámeno
na úřednídesce, kde je zveřejněn v elektronické podobě.
Zastupitelstvo obce současně na tomto zasedání projednalo a schválilo také účetnízávěrku
obce zarok2ll7 a o tomto schválení byl vyhotoven Protokol o schválení účetnízávérky.

Pivovarské nám .1245
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B, Zjištěníze závěrečnéhop ezkoumání
P i p ezkoumání hospoda ení obce Bukvice
nebylv ziiš{ěnv chvbv a neĚostatkv.

Pivovarské nám, t245
500 03 Hradec Králové

6

C. PInění opatření
Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

a) při přezkoumání hospodaření územníhocelku za předchozí roky
nebvlv ziištěnv chvbv a nedostatkv.

b)p idílčímpezkoumání
neb},lv piištěnv chvby a nedo tatkv.

Pivovarské nám. 1245
500 03 Hradec Králové
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D. Závěr
I.

P i p ezkoumání hospoda ení obce Bukvice za rok2018

nebvlv ziiš
sb.L

y chyby a nedostatkv

í 10 odst. 3 nísm. a| zákon

il. P i p ezkoumání hospoda ení obce Bukvice za rok
se

neuvádí žádnárizika

IIII.

dle

Byly zjištěny dle
a)

2018

10 odst. 4 písm. a) zákonač.420t2004

P i p ezkoumání hospoda

ení - obce Bukvice

č. 42012004

Sb.

- za rok2018

10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:

0,34 ,Á

podíl pohledávek na rozpočtu zemního celku

b) podíl závazkina rozpočtu rizemního celku

1128 "Á

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku ťrzemního celku

0rÁ

IV. Ově ení Poměru dluhu obce Bukvice k prriměru jeho p íjmri za poslední 4 roky
Ově ili jsme poměr dluhu obce Bukvice k prriměru jeho p íjm za poslední 4 rozpočtové
rokY Podle právního p edpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost. Ově ení poměru
dluhu kPrriměru jeho p íjm za poslední 4 rozpočtovéroky podle právního piedpisu
uPravujícího rozpočtovou odpovědnost jsme provedli v}běrov m zprisobém, tak
abYchom získali p imě enou jistotu, k vyslovení následujícího závěru. Zp edložen}ch
Podkladri vyplyvá, že dluh nep ekročil 60 % pruměru jeho p íjmri za poslední
4 rozpočtové roky.

V; PoČet Poměru dluhu k pr měru p íjmri za poslední 4 rczpočtové roky
v P íloze č. 1, která je nedílnou součástí této Zprávy.

je

uveden

ÚSC ProhlaŠuje, že učetnívykazy p edloženéjako podklad pro ově ení poměru dluhu
k Pruměru jeho p íjmti za poslední 4 rozpočtovéroky jsou difinitivní, riplnó a správné
a nebudou již měněny.

v. ostatní sdělení pro p ezkoum ávan

,

zemní celek

Pivovarské nám . |245

500 03 Hradec Králové
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Kraisky ti

Bukvice, dne 06.02.2019

ad .

ffi-ft:,l''ill'

ii,&ru'#nt,ory

Jména a podpisy kontrolorri zríčastněnych na p ezkoumání hospoda ení:

U

Věra Gilková
kontrolor pově eny ízením p ezkoum ání

aěé^j

Jana Šubrtová

kontrolor

Pokud zde chybí některé podpisy kontroloru uvedenych na straně 1 této Zprávy, kte í se
Podíleli na vykonu p ezkoumání, tak nebyli v době konaní závěrečného p ezkoum ání jižčleny
kontrolní skupiny a jejich podpis je uveden pouze v Zapise z'dítčíhop ezloumání
hospoda ení obce Bukvice.

p ezkoumání:
je náwhem zprávy o q sledku p ezkoumání hospoda ení, aje možno ke zjištěnív ní
uvedené Podat písemnéstanovisko ve lhťrtě do 15 dnti ode dne p edání zptávy

Tato zpráva o vÝsledku

-

kontrolorovi pově enému ízenímp ezkoumání. Konečnym zněním iprávy ," itáuá,
v 6 odst, 1 písm. d) zákona
Č.42012004 Sb., k podaní písemnéhostanoviska kontrolorovi pově inému ízením
P ezkoumánÍ. Kontrolor pově en; izením p ezkoumáni mluže v o-drivodněném p ípadě
stanovit lh tu delší,
| obsahem zptávy o vysledku p ezkoumání hospoda ení obce Bukvice o počtu 11 stran
byl seznámen a její stejnopis pŤevzal Eliška Formanová.
tento návrh okamŽikem marného uplynutí lhrity stanovené

-

t

Královéh racleckéh9 kra;e

V kontrolovaném období rizemní celek dle prohlášení statutárního zástupce
neProvozoval Žádnou hospoda skou činnost, nemá z lzeny peněžní fondy, nevlózil
Žádné peněŽité Činepeněžité vklady do právnick}ch osob, neobdržet žádnédotace
z národního fondu, nehospoda il s majetkem státu, neručil za závazky jinych osob,
neuzav el směnnou, nájemní, pachtovní, zástavní smlouvu, smlouvu- o' sdruženi
PeněŽních Prost edkri a majetkoq ch hodnot, smlouvu o ňízenívěcného b emene,
smlouvu o rivěru ani nehospoda il sjinymi cizími zdroji, nepo ídil ani neprodal žádny
finančnímajetek.

Pivovarské nám , 1245
500 03 Hradec Králové
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Poučení:

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b)zákonač.42012004 Sb.,
Povinen Přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě
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 účtemv orgánech územního celku.

Uzemní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 42012004 Sb.,
Povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhožzákona uvést
lhŮtu, ve které podá příslušnémupřezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu
o Plnění Přijafých opatření a v této lhůtě příslušnómu přezkoumávajícímu oigánu
uvedenou zprávu zas|at.
NesPlněním těchto povinností se územnícelek dopustí přestupku podle ustanovení
§ 14 odst. 1 PÍsm. b) a c) zákona č. 420t2004 Sb. a za to se uložítzemnímu celku
Podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č.420t2004 Sb. pokuta do výše 50.000,00 Kč.

P

evzal dne: 06.02.2019

frB trts

l

$ff Oí Jičín1

Eliška Formanová
aaaaaaaaaalaaaa

starostka

podpis

Rozdělovník :
Stejnopis

Počet vytiskri

P

1

1

Bukvice

Eliška Formanová

2

1

Královéhradecky kraj

věra Gilková

P

edáno

evzal

KO|{TAKTY:
Věra Gilková
Jana Šubrtová

60 1 37

564l

vgi lko

v

j subrt ov

Pivovarské nám , 1245
500 03 Hradec Králové
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P íloha č.1
Vzorec
4 rolqy

v

poČtu ově ení poměru dluhu obce Bukvice k prriměru jeho

krátkodobé
z vydan}ch dluhopisťl
Jiné krátkodobé p jčky
k ťrhradě
návratné finanční
krátkodobé
V,
krátkodobé
Z rucenl
Dlouhodobé rivěry
P ijaté návratné finančnív}pomoci dlouhodobé
Dlouhodobé
dluhopisri
Dloulrodobé
Z rucenl
bé
k ťrhradě
V,

P íjem v roce 201,8
m v roce 2017
m v roce 201,6
P
m v roce 2015

283
289

p íjmri za poslední
0,00 Kč
0,00 Kč

322

0,00 Kč

326
362

0,00 Kč
0,00 Kč

451

0,00 Kč

452
453
456

0,00 Kč
0,00 Kč

457

0,00 Kč

0,00 Kč

4 648 I2B,00 Kč

30406 70,00
2 784 754,00 Kč
3 164 000,00 Kč

3 409 3BB,00

0,00 Kč
0%
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