PARDUBICKÝ KRAJ
Krajský úřad

odbor finanční

zPRÁvn
výsledku přezkoumání hospodaření za rok 20t7
obce Dříteč
lČz 00273546
přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
dne l8. řijna2017 jako dílčípřezkoumání

dne 6. března 2018 jako konečnépřezkoumání

rok ve smyslu ustanovení § 42, § 53 (tyká se DSO) zákona
č,12812000 Sb., o obcích, ve znéni pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
č.42012004 Sb, o přezkoumávání hospodařeni územníchsamosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí, ve znéni pozdějších předpisů a bylo zahájeno dne 10.8.2017
Krajslým úřadem Pardutlického kraje doručenímpísemnéhooznámení.
Přezkoumání hospodaření za

Přezkoumané období od 1.1.20 17 do 31.12.2017

1.
2.

.

DíIčípřezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce dne 18.10.2017.
Konečnépřezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce dne 6.3.2018.

Přezkoumání vykonali:

-

kontrolor pověřený řízenímpřezkoumání: Martina Šiborová
kontroloři:

-

Mgr. Simona Bublová

Pověření kpřezkoumáníve smyslu § 5 č. 42012004 Sb. a § a a §6 zákonač.25512012
Sb.lydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 3. 7.2017.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumání byli

přítomni: Jozeí Petrenec -

starosta

Ing. Dědková Irena - účetní
Komenského náměstí 125,532 11 Pardubice,tel.,.+42002653O,
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Předmět přezkoumání:

I
}

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

1

Při posuzování jednotlil}ch právních úkonůse vychází ze znéníprávních předpisů

platných ke dni uskutečněnítohoto úkonu.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 42012004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání
údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.
Poslední kontrolní úkon vzdáním se práva podat námitky byl učiněn dne....

A.
A.I.

VÝsledek dílčíchpřezkoumání
Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčíchpřezkoumáníza2017

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

A.II.

Ostatní chyby a nedostatky

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

B.

Oblasti přezkoumání" u kteŇch nebvlv ziištěny chybv a nedostatky

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

1.

Ustanovení § 2 odst, 1 písm. a) plnění příimůa výdajů rozpočtu včetně peněžních operací.
týkaj ícíchse rozpočtových prostředků
- přezkoumán:

2.

Ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) finančníoperace. týkajícíse tvorb}, a použitípeněžních
fondů
- přezkoumán:

a
J.

písm. c) náklad), a výnos}, podnikatelské činnosti územníhocelku

Ano

Ano

Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finančníoperace. týkajícíse cizích zdrojů ve sm}rslu
právních předpisů o účetnictví
- přezkoumán:

6.

1

Ustanovení § 2 odst. 1 písm. d.) peněžníoperace. týkajícíse sdruženÝch prostředků
vynakládaných na základě smlouv}, mezi dvěma nebo více územními celk),. anebo na
základě smlouvy s jinými právnickými nebo f.v-zickými osobami
- přezkoumán:

5.

Ano

Ustanovení § 2 odst.
- pŤezkoumán:

4.

Ano

Ano

Ustanovení § 2 odst. 1 písm. í) hospodaření a nakládání s prostředki, poskýnutými z
Národního fondu a s dalšímiprostředk}, ze zahraničíposk}rtnutými na základě
mezinárodních smluv
- přezkoumán:

7.

Ano

Ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) vyúčtovánía v.v,pořádání finančních váahů ke státnímu
rozpočtu. k rozpočtůmkrajů. k rozpočtůmobcí. k jiným rozpočtům.ke státním fondům a
k dalšímosobám

Komenskéhonáměstí 125,532 11 Pardubice,tel,:+420 026530,e mail: lvana.bednarikova@pardubickykraj.cz
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- přezkoumán: Ancl

8,

ljstarrovení § 2 odst. 2 písnl. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictl,í
úzcnlního celku
Ano

- přezkoumán:

9.

Ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s maietkem státu. s nímž
hospodaří územnícelek
Ano

- přezkoumán:

10. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňováníveřejných zakázek. s v.ýjimkou

úkonůa postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu

Ano

- přezkoumán:
1

1.

Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi
- přezkoumán: Ano

12. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručeníza závazk},

a

právnických osob

Ano

- přezkoumán:

13.

firzických

ustanovení § 2 odst. 2 písm. fl zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch

třetích osob

Ano

- přezkoumán:

14. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g)
- přezkoumán:

zřizování věcných břemen k majetku územníhocelku

Ano

15. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictvívedené územnímcelkem
- přezkoumán:

16.

Ano

Ustanovení § 2 odst. 2 písm. i) ověření poměru dluhu územního celku k pruměru jeho
příjmůza poslední 4 rozpočtovérokv podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou
odpovědnost
- přezkoumán:

Ano

17. Ustanovení § 9 Kontrola nakládání s příspěvkem a se svěřeným majetkem
- přezkoumán:

c.
C.I.

Ano

plnění opatření k odstranění nedostatků ziištěnÝch v předchozích letech
Při přezkoumání hospodaření územníhocelku v předchozích letech

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D.
D.I.

Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2017

Při přezkoumání hospodaření
42012004 Sb.

obce

za rok

2017 podIe § 2 a §

+ nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
D.II. Upozornění na případná rlzika, která lze dovodit ze

3

zákona č.

zjištěných chyb

a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územníhocelku
v budoucnu:
Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít
negativní dopad na hospodařeníúzemního celku v budoucnosti.
Komenského náměstí 125,532 11 Pardubice,íel.:+420026530, e,mail: lvana,bednarikova@pardubickykraj.cz
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D.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

celku
územníhocelku

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního

. 3,35

oÁ

b) podíl závazků na rozpoětu
..., 68,98'Yo
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územníhocelku ...... 5,I4 Yo

D.IV. Dluhové pravidlo podle zákona o rozpočtové odpovědnosti

Dluh obce Dřítečpřekročil 60Yo průměru jeho příjmůza poslední 4 rozpočtové roky
podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost. Částka představující
50Á zrozdílu mezi výšídluhu a 60%o pruměru příjmůza posledni 4 rozpočtovéroky
podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost činí35 877,- Kě.

Dřítečdne 6. března 2018
Jména a podpisy kontrolorů zúčastněnýchna přezkoumání hospodaření:

'*rr--/

Martina Šiborová

podpis kontrolora pověřeného řizením
přezkoumání

kontrolor pověřený řízením přezkoumání

,ó4l.

Mgr. Simona Bublová
kontrolor

podpis kontrolora

Komenského náměstí 125,532 11 Pardubice, tel.: +420 026 530, e-mail: |vana.bednarikova@pardubickykraj.cz
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Tato zpráva o vÝsledku přezkoumání:

je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a je možno ke zjištění v ní
uvedeném podat písemiréstanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání zprávy
kontrolorovi pověřenému Ťízenímpřezkoumání. Konečným zněním zprávy se stává

tento návrh okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona
č. 42012004 Sb. k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením
přezkoumání. Kontrolor pověřený řízenímpřezkoumáni můžev odůvodněném případě
stanovit lhůtu delší,
se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis pŤeďává statutárnímu
zástlpci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušnéhospisu
Kraj ského uřadu Pardubického kraj e,
při kontrolované agendě bylo zjištěno, že ve sledovaném období bylo uplatněno celkem
0 požadavkůdle zákona č. 10611999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
nedílnou součástí zprávy je seznam dokumentů využitých při přezkoumáni a uvedených
v příloze.
s obsahem zprfury o výsledku přezkoumání hospodaření Dřítečo počtu 12 stran byl
seznámen a její stejnopis převzal starosta obce Jozef Petrenec.

V kontrolovaném období ÚSC, dle prohlášení zástupců ÚSC, nehospodařil s majetkem
státu, neručil svým majetkem zazávazky fyzických a právnických osob, nezastavil movitý a
nemovitý majetek, neuzavřel směnnou, nájemní smlouvu a smlouvu o výpůjčcetýkajícíse
nemovitého majetku, smloul.u o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky,smloulu o
pŤevzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o
sdružení,nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady.

Uzemní celek uskutečnil pouze veřejné zakazky malého rozsahu.

Komenského náměstí 125,532 11 Pardubice,tel.: +420 026 530, e,mail: lvana.bednarikova@pardubickykraj.cz
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Poučení:

Úzenrrí celek je ve snlyslu ustanovení § 13 oclst. 1 písnl. b) zákona č. 42012004 Sb.
po,ninen přijnrout opatření k náprar,ě chyb a ncdostatků uvcder,ých v této zprávě o výsledktr
přezkotrr-rrání hospodařcní a podat o tom písemnou infornraci př,ezkoumávajícírnu orgánu,
a to nejpozději do l5 dnů po projedrrání této zprávy spolu se závčrečnýnl účtemv orgánech
územníhocelku.

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2zákonač.42()l2O04 Sb., povinen
v infbrrnacích podle ustanovcní § 13 odst. 1 písnr. b) téhožzákona trvést llrůtu, ve které podá
příslušnémupřezkoumávajícímu orgánu písemnou zptávu o plnění pr'ijatých opatření, a v této
lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.
Nesplněním těchto povinností se územnícelek dopustí přestupku podle ustanovení § 14
odst. 1 písm. b) a c) zákonač.42012004 Sb. azato se uložíúzemnímucelku podle ustanovení
§ 14 odst. 2 zákona č. 42012004 Sb. pokuta do lryše 50.000 Kč.

Jozef petrenec
dpis starosty obce

starosta obce

Ing. Dědková Irena

účetníobce

Převzal:

Jozefpetrenec
starosta obce

oBEG pŘíreč

Dříteč116 " 533 05 DŘíTEČ

e-mail; obecQ)uii|. 4,1;;. www.cJriíecci

tel.: 466

Komenského náměstí l25,532
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Příloha ke zprávě

20í7.

o vÝsledku přezkoumání hospodaření za rok

Označenívšech dokladů a jiných materiálů v}užitíchpři přezkoumání:

Návrh rozpočtu

o

Zveřejněn na úřednídesce i způsobem umožňujícímdálkový přístup od22.II.2016 do

í5.I2.2016.
Rozpočtová opatření
. Rozpočtovéopatření č. 1 schválené usnesením zastupitelstva obce č. 1l20I7 ze dne
13.3.201]. Schválené rozpočtovéopatření bylo zveřejněno na elektronické úřední

o
o
o
.
.
o
o
o

desce dne 28.3.2017 .
Rozpočtovéopatření č. 2 schválené usnesením zastupitelstva obce č. ll20l7 ze dne
I3.3.20I7. Schválené rozpočtovéopatření bylo zveřejněno na elektronické úřední
desce dne 28.3.2017 .
Rozpočtovéopatření č. 3 schválené usnesením zastupitelstva obce č. 1l20I7 ze dne
13.3.2017. Schválené rozpočtovéopatření bylo zveřejněno na elektronické úřední
desce dne283.20I].
Rozpočtovéop'atření č. 4 schválené usnesením zastupitelstva obce č. I/20I7 ze dne
13.3.2017 jako předběžné.
Rozpočtovéopatření č. 5 schválené usnesením zastupitelstva obce č.2l20I7 ze dne
22.5.2017, Schválené rozpočtovéopatření bylo zveřejněno na elekíronické úřední
desce dne 31 .3.2017 .
Rozpočtovéopatření č. 6 schválené usnesením zastupitelstva obce č.2l2al7 ze dne
22.5.2017. Schválené rozpočtovéopatření bylo zveřejněno na elektronické úřední
desce dne 1.4.2017.
Rozpočtovéopatření č. 7 schválené usnesením zastupitelstva obce č. 2l20l7 ze dne
22.5.2017. Schválené rozpočtovéopatření bylo zveřejněno na elektronické úřední
desce dne 22.5.2017 .
Rozpočtovéopatření č. 8 schválené usnesením zastupitelstva obce č. Il2017 ze dne
13.3.2017, které se vztahqe k schválenému předbéžnémurozpočtovémuopatření č. 4
a bylo projednáno v zastupitelstvu obce dne 29.6.2017. Schválené rozpočtovéopatření
bylo zveřejněno na elektronické úřední desce dne 28.6.2017 .
Rozpočtovéopatření č. 9 schválené usnesením zastupitelstva obce č. 3l20I7 ze dne
29.6.2017. Schválené rozpočtovéopatření bylo zveřejněno na elektronické úřední
desce dne 3.7 .2017 .
Rozpočtové opatření č. 10 schválené usnesenim zastupitelstva obce č. 1l20I7 ze dne
13.3.2017, které se váahuje k schválenému předbéžnémurozpočtovémuopatření č. 4
a bylo projednáno v zastupitelstvu obce dne 9.8.2017. Schválené rozpočtovéopatření
bylo zveřejněno na elektronické úřední desce ďne 3.7.2017.
Rozpočtové opatření č. 11 schválené usnesením zastupitelstva obce č. Il20l7 ze dne
13.3.2017, které se váahuje k schválenómu předběžnému rozpočtovémuopatření č. 4
a bylo projednáno v zastupitelstvu obce dne 9.8.2017. Schválené rozpočtovéopatření
bylo zveřejněno na elektronické úřední desce dne 2.8.2017 .
Rozpočtové opatření č. 12 schválené usnesením zastupitelstva obce č. Il20I7 ze dne
13.3.2017, které se vňahlýe k schválenému předbéžnémurozpočtovémuopatření č. 4
a bylo projednáno v zastupitelstvu obce dne 9.8.2017. Schválené rozpočtovéopatření
bylo zveřejněno na elektronické úřední desce dne 2.8.2017.

Komenského náměstí 125,532 11Pardubice, tel.: +420 02653O, e-mail: lvana.bednarikova@pardubickykraj.cz
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Rozpočtovéopatř,eIlí č. 13 schválené usnescnínr zastupitelstva obce č. 112017 ze dne
13.3.20l7. kteró se vztahLrje k schválcnórnr_r př,cdběžnérrru rozpočtovénru opatření č, 4
a bylo projednáno v zastupitclstvu obce drre 9.8,20l7. Schválené rozpočlové opatření
bylo zver'ejněno na clektronické úr'ednídesce dne 2.10.2017.
Rozpočtor,ó opatření č. i4 schválené usnesením zastupitelstva obce č. 512017 ze dne
l6.10.20l7. Schválené rozpočtovó opatření bylo zveřejněrro na elektrotlické úřední
desce dne.17.10.2017.
Rozpočtovéopatření č. 15 schválené usnesením zastupitelstva obce č. 1l20l7 ze dne
13.3.2017. které se vztahuje k schválenérnu předběžnému rozpočlovérnuopatření č. 4
a bylo projednáno v zaslupitelstvu obce dne 27.11.2017. Scl-rválené rozpočtor,é
opatření bylo zvcřcjněno na elektronické úřední desce dne 27 .11.2017 .
Rozpočtové opatření č. 16 schválené usnesením zastupitelstva obce č. 112017 ze dne
73.3.2017, které se vztahuje k schválenému předběžnému rozpočtovémuopatřetrí č. 4
a bylo projednáno v zastupitelstvu obce dne 20.12.2017. Schr,álené rozpočtové
opatř,ení bylo zveřejtrěno na elektronické úřední desce dne 5.1.2018.
Rozpočtové opatření č. 17 schválené usnesením zastupitelstva obce ze dne
20.12.2017. Schválerré rozpočtovéopatření bylo zveřejněno na elektronické írřední
desce dne 5.1.2018.

Změny rozpočtu byly zaneseny do vý-kazu Fin 2-12 M ke dni 31 .I2.20I7 ve schválené
výši.
o Usnesením zastupitelstva obce ze dne l6.12.2015 byla schválena kompetence starosty
obce ke schvalor,ání rozpočtových opatření.
Rozpočtoťy- výhled
o Sestaven na rok 2016 -2020. projednán zastupitelstvem obce drre 16.12.2015.

Schválený rozpočet
o Rozpočet na rok 2017 byl schválen usnesením zastupitelstva obce č.612016 Ze dne
15.12.2016, v příjmové části ve výši 9 612 000,- Kč, ve výdajové části ve qýšii8 640
000,- Kč a financování ve výši 972 000,-Kě.
o schválený rozpočet na rok 2017 byl zveřejněn na elektronické uřední desce dne v
nezměněné podobě od 22.11.2016.
o Rozpočet byl zanesen do výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M ve
schválené výši.
S ta n ov ení záv azný ch ukazatelů zřízený m o rga n iza cím
o příspěvek na provozpro záklaďní školu a mateřskou školu Dřítečbyl schválen v rámci
rozpočtu obce na rok2017 usnesením zastupitelstva obce č.612016 ze dne 15.I2.2017
ve výši 800 000,- Kč.
o oznámeno předánim závazných ukazatelů příspěvkové organizace formou rozpočtu
pro příspěvkovou orgalizací na rok 2017.
o Navýšenípříspěvku na provoz pro zékladníškolu a mateřskou školu Dřítečbyl
schválen usnesením zastupitelstva obce ze ďne 29.6.2017 ve ýši 63 000,- Kč.
Závérečnýíčet
o závérečnýúčetobce za rok 2016 vyvěšen na úřední desce i způsobem umožňujícím
dálkol1í přístup ve dnech í2.6.2017 - 30.6.2017, celoroční hospodaření za rck 2016
schváleno v zastupitelstr,u obce dne29.6.2017 výrokem bezvýhrad.
o schválený závérečný účetobce za rok 20í6 byl zveřejněn na elektronické úřední
desce v nezměněné podobě od návrhu dne 12.6.2017.
Bankovní výpis
o Bankovní výpisy z úětu č. 672856I/0100 vedeného u KB za období 9l20l7 od č. 30
do č. 33 a za období I2l2017.
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o

Bankovní výpisy z účtuč.94-2217561107l0 vedeného u ČNS za období 9l2OI7 od č.
25 clo č, 28 a za obclobí 12l20l7.
Bankol,ní výpisy z účtr.rč. 260339916/0300 r,eclenóho u ČSOg za období 9l2O1] od č.
2017 l154 do č. 20l7 l170 a za obdobi 1212017.
Bankovní výpis_v z úvěrovéhoúčtuč.27135792510300 vedeného u ČSOg za období
912017 od č.2017ll54 do č.20171170 a za obdobi 12l20l7.
Bankovní výpis1, z úvěrovéhoúčtuč. 264829285/0300 vedenélro u ČsoB za období
912017 č. 201719 aza období l2l201].
. Bankovní výpisy z úvěrovéhoúčtuč.264852709/0300 vedeného u CSOB za období
L)l2017 č. 20l 719 a za období 121201]
o zůstatky pcněžníchprostředků na běžných účtechsouhlasí se zůstatkem rozvahového
účtu231 ke dni 31.12.2017
o zastatky peněžníchprostředků na úvěrových účtech souhlasí se zůstatkem
rozvahového účtu451 ke dni 31 .I2.20l7
o zůstatek peněžníchprostředků na úvěrovémúčtusouhlasí sel zůstatkenr rozvahového
účtu281 ke dni 31 .I2.20I7 .
Dohoda o hmotné odpovědnosti
o Dohoda o hmotné odpovědnosti ze dne 20.12.2006
Evidence poplatků
o Předpis poplatku ze psů azasvoz TKO na rok20l7 zatlětován dokladem ě.4I000I ze
.

.

.

dne

1.1

Faktura

o
o

.2017.

Vydané faktury za období 9l20I7 od č. 13398 do č.13479
Přrjaté faktury zaobdobí9l20I7 od č. 300163 do č. 300187

Hlavní kniha

o Sestavena za období l2l20l7 v účetnímprogramu Gordic.
Inventurní soupis majetku a závazků
o Plán inventur na rok 2017 ze ďne 31. 10. 2017 věetně jmenování inventarizaění

komise.
o Proškolení inventarizaění komise ze dne 7. I1.2017.
o Inventarizačnízpráva za rck 2017 ze ďne 25 . I . 20T8 bez inventaÁzaěních
o Inventurní soupisy ke dni 3I. 12.2017.
o Inventarizace zahálena7 . 1I. 2017 a ukončena 3 1. 1. 201 8
Kniha došlých faktur
o Zarok20l7 vedena programem Gordic v číselnéřadě 3001 - 300260.
Kniha odeslaných faktur
o Zarok2017 vedena programem Gordic v číselnéřadě 13001 - I3760.
Odměňování členůzastupitelstva
. Zápís z jednaní zastupitelstva obce ze dne 13.3.2017
. Výplatní lístky za období 9l20I7

rozdíli.

Pokladní doklad

o
o

Pokladní doklady za období 9l20I7 od č. dokladu 49 do č. 51
Pokladní doklady za období 9l20I7 od č. dokladu 445 do č. 472
Pokladní kniha (deník)
o Pokladní deník za období 912017 od č. dokladu 445 do č. dokladu 472 a za |212017 od
č. 585 do č.614.
o Pokladní deník za obdobi 9l20I7 od č. dokladl49 do č. dokladu 51 a za I2l20I7 č.
56.
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o

zůstatek pokladní hotovosti uvedený v pokladnim deníku souhlasil se zůstatkem
rozvahového účtu26I ke dni 31 .12.2017 .
Příloha rozvahy
a K 30.9.2017 ak 31.I2.20I7.
Rozvaha

o

K 30.9.2017 ak

o

Sestaven na rok 2017 za jednotlivé měsíce v účetnímprogramu Gordic.

účetnrdeník

31 .12.2011,

ÚttornY rozvrh
o Sestaven na rok 2017 v účetnímprogramu Gordic.

Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
o K 30,9.2017 ak 3l,I2.20I7.
Yýkazzisku aztráty
o K 30.9.2017 ak 31 .12.2017.
Rozvaha zřízený ch příspěvkových organizací

o

Sestavená k 3I.3.2017 ak30.6.2011,
Yýkaz zisku aztráty zíízenýchpříspěvkoých organizací
o Sestavený k 3I.3.20I] ak30.6.2017.
Darovací smlouly
o Darovací smlouva ze ďne I2.4.20I7. Elektrárny Opatovice, a.s. darují finančnídar ve
výši 300 000,- Kč, které se obdarovaný zavazuje použítnapožárníochranu (konkrétně

na stavbu hasičskézbrojnice) a na podporu sportu (konkrétně na stezku se společným

provozem chodců a cyklistů). Vyúčtováník 3I.10.2017. Schváleno usnesením
zastupitelstva obce č. 1/2017 ze dne I3.3.20I7. Vyúčtováno dne 26.10.2017, dle

předložených dokladů čerpáno v plné výši.
Dohody o provedení práce
. Dohoda o provedení práce ze dne I.4.2015
. Dohoda o provedení práee ze dne 9.1 .2013
o Dohoda o provedení práce ze dne 19.10.2017
o Dohoda o provedení práce ze dne 12.10.2017
. Dohoda o provedení práce ze dne l .8.2017
Pracovní smlouly včetně platoých qýměrů
o Pracowí smlouva ze dte26.4.20l7 včetně platového výměru ze ďne 1.11.2016
o Pracovní smlouva ze dne 3I.10.2016 včetně platového ýměru ze dne I.11.2016
o Pracovní smlouva ze dne I.5.2017 včetně platového qýmětu ze dne 1.5.2017
Smlouvy a dalšímateriály k poskytnufým účeloýmdotacím
o Veřejnoprávní smlouva o poskýnutí dotace z rozpočtu obce ze dne 29.12.2016.
Příjemce dotace: SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičůDříteč.Dotace poskýnuta ve
\aýši 40 000,- Kč na financování činnosti - nákup výstroje, podpora mladých hasičů,
nákup PHM, náhradních dílůapod. Vyúčtovánído 15.L20I8. Vyučtováno dne
15.1.2018, dle předložených dokladů čerptínov plné výši. Dne 26.I.2018 proběhla
kontrola vyúčtovánídotace finančnímvýborem obce. Dotace byla poskytnuta na
základé žáďosti. Dotace byla schválena usnesením zastupitelstva obce č. 612016 ze ďne
15.12.2016.

o

Veřejnoprávní smlouva o poskýnutí dotace z rozpočtu obce ze dne 29.12.2016.
Příjemce dotace: Sportovní klub Sokol Dříteč,z.s. Dotace poskytnuta ve wýši 30 000,Kč na financování sportovní činnosti fotbalového klubu Dříteč,a to pro tréninkové
potřeby juniorského fotbalového týmu. Vyúčtovánído 15.1.2018. Vyúčtováno dne
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l1,5.i.2018" dlc pi:edložených dokladů čerpáno v plné výši. Dne 17.1.2018 proběhla
kclntrola vyťrčtovánídotace firrančtrímvÝborem obce. Dotace byla poskytnuta na
základě žáclosti.Dotacc b1.la schr,álena usnesením zastupitelstva obce č.612016 ze dne
I5,12.2016.

.

Vcřejnoprár,ní smlouva o posk1,,tnutí dotacc z rozpočtu obce ze dr-re 29.12.2016.
Příjcmce dotace: Občanskésdružení nŘÍrPČ,z.s. I)otace poskytnuta ve výši 75 000,Kč na ílnancovárrí činnosti občanskéhosdružerrív roce 2017. Vyúčtovánído
15.1.20l8. Vyúčtor,ánodne l0.1.20l8. clle předložených dokladů čerpáno v plné výši.
Dne l ].1.2018 proběhla kontrola vyťrčtovánídotacc fir-rančnímvýborem obce. Dotace
b_vla poskytnuta na základě žádosti. Dotace byla schválena usnesením zastupitelstva
obce č. 612016 ze dne 15.12.2016.

.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce ze dne 29.12.2016.
Příjemce dotace: ZELENÝ DOMEČEK z.s. Dotace poskytnuta ve výši 10 000,- Kč na
financování činnosti spolku v roce 2017. Vyúčtovánído 15.1.2018. Vyúčtovánodne
14.1.2018, dle předložených dokladů čerpáno v plné výši. Dne 31.1.20l8 proběhla
korrtrola l,,yúčtovánídotace finančním výborem obce. Dotace byla poskýnuta na
základě žádosli.Dotace byla schválena usnesením zastupitelstva obce č. 612016 ze dne

15.I2.2016.
Smlouly a dalšímateriály k přijatým

účeloýmdotacím
programu
z
obnovy venkova na akci "obnova občanské
vybavenosti - úroky z úvěrů"(pol. 4122). Na zakladě Smlouvy o poskytnuti dotace z
Programu obnovy venkova evidenčníeíslo OŽPZlI7l22529 ze dne 16.6.2017 byla
poskytnuta dotace ve výši 70%o ze skutečných nakladů vynaložených na akci v roce
2017, maximálně však ve výši 110 000,- Kč. Vyúčtovénírealizované
akce nejpozději
do 3i.1.2018. Vyúčtovánodne 30.II.2017, dle předložených dokladů čerpáno v plné
výši, Přijetí dotace bylo schváleno usnesením zastupitelstva obce č. 2l20I7 ze ďne

o

Neinvestičnídotace

o

Neinvestičnídotace

225.2017.

z

pardubického kraje na pořizent kalového čerpadla s
příslušenstvím.Na zékladě Smlouvy o poskytnutí programové účelovédotace na
požární techniku a věcné prostředky požarní ochrany jednotky sboru dobrovolných
hasičůobce z rczpoětu Pardubického kraje na rok 2017 evidenčníčíslo
OKřUI7122298 ze dne 12.6.2017 byta poskýnuta dotace ve výši 70%o ze skutečných
celkových nákladů, maximálně však ve výši 15 000,- Kč. Vyúčtovánírealizovanéakce
nejpozději do 31.I0.20I7. Vyúčtováno dne 26.10.2017, dle předložených dokladů
čerpáno v plné výši. Přijetí dotace bylo schváleno usnesením zastupitelstva obce č.
2l20I7 ze dne 225.2017 .
Smlouly a dalšímateriály k přijaf/m účelovýmdotacím
o učelově určená neinvestičnídotace na úhradu výdajů vzniklých obcím v souvislosti s
konáním voleb do Poslanecké sněmovny (pol. 4III,ÚZ StOlt| - na zél<ladě Avíza
pro změnu rozpočtu obce č. I7-I09 ze dne 4. I0. 2017 přiznáno 19.749,- Kě.
Provedena kontrola úpravy rozpočtu ve výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-

M - pol. 4111 a OdPa 6114. Konečnévyúčtovánívyhotoveno dne 16, 2. 2018. Dle
předložených dokladů čerpáno ve výši 17 742,-Kč. Uskutečněné ýdaje jsou
uznatelné. Vráceno ČNn tO. 2.2018 ve výši 2007,-Kč
Smlouly o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)
. Kupní smlouva ze dne l0.7.2017 na prodej pozemku p.č. 618/13 o výměře 81 m2 v
k.ú. Dříteč,odděleného GP č. 352-6412010. Zámér o prodeji pozemku byl zveřejněn
12

16.1 .

- 13.3.20í7 . Prodej byl schválen usnesením zastupitelstva obce č. Il20I7 ze dne
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.

Nár,rlr na vklad do katastrLt nl-filo\-itostí byl podán dne
Vyřazeno dokladeni č. 630004 na úče1554/031 ve výši l 701,- Kč.
Vnitřní předpis a směrnice
13.3.2017

.
r
r
.
o
r

12.7 .201,7

.

Smčrnice k provádcšní inventarizacc maj etku a závazků ze dne 8. 1 1 .201 l
Směrnice k podrozvahové evidenci ze dne 1.1.2016.
Smčr"nice k reálné hodnotě nlaietku určenéhok prodeji ze dne 1.10.2012.
Směrnice k opravným položkám ze dne 31 .8.2012.
Směrnice pro časovérozlišení ze dne 1.10.2012.
Směrnice k oběhu účetníchdokladů ze dne 1,5.2016,
Směrnice k zásadánr pro poskytování cestovníclr náhrad členůrnzastupitelstva obcc
při tuzemských pracovních cestách ze dne 1.1.2016.
a
Směrnice - odpisový plán ze dne 1.1.2017 .
a
Směrnice k zásadám pro poskýovárrí cestovních náhrad zaměstnancťrm obce při
pracovních cestách ze dne 31.1.2012.
Směrnice k DPl] ze dne 1 .3.2013.
o kontrolní řád obce, včetně podpisovýclr vzorů.
Výsled ky kontrol založený ch organizací
. Zápis z provedení kontroly příspěvkor,é organizace ze dne 10.4.2017 .
. Zápis z provedení kontroly příspěvkové organizace ze dne 10.7.2017.
. Zápis z provedení kontroly příspěr,kové organizace ze dne 16.10.2017 .
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnescní
. Zápís z jednání zastrrpitelstva ze dne 13.3.201 7 . ze dne 22.5.2017 , ze dne 29.6.2017 .
ze dne 9. 8.20 1 7, ze dne 1 6. l 0.20 i J . ze dne 27 .I I .2017 a ze dne 20. I2.20l7 .
Finančnívýbor, kontrolní výbor
. Zápis z jednání finančníhol,ýboru ze dne 10.4.201 7 - kontrola peněžních prostředků v
pokladně obce.
. Zápis z jednání finančníhovýboru ze dne 10.7 .2017 - kontrola peněžních prostředků v
pokladně obce.
. Zápis z jednání finančníhovýboru ze dne l6.10.2017 - kontrolapeněžnich prostředků
r pokladně obce.
.

Kontrolní výbor

o

Zpráya kontrolního výboru obce za rok 2017 ze dne 20.12.2017 - kontrola
usnesení zastupitelstva obce v roce 2017.

Nespecifikován
. Účetní závěrka obce ke dni 3I.12.2016 schválena usnesením zastupitelstva obce ze

o

dne29.6.2017.
protokol o schválení účetnízávérky obce předložen,

oZY

o OZY ě.2l20I2 o místníchpoplatcích
píiznání Dppo
o píiznání k dani z příjmůprávnických osob zarok 2016 předloženo. ve výkazu pro
hodnocení rozpočtu zk30.9.2017 odpovídá zůstatku pol. 1l22 v příjmech apaí.6399,
pol 5365 ve výdajích.
chválení ú četnízáv érl<y přísp ěvkov é or ganuace
. Účetnízávěrka příspěvkové organizace za rok 2016 základní školy a mateřské školy
Dřítečbyla schválena usnesením zastupitelstva obce ze dne 29.6.2017. Hospodařský
qisledek příspěvkové organizace ve výši - 62 903,39 Kč.
o Předložen protokol o schválení účetnízávérky příspěvkové organizace rok 2016.
S
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