
Návrh: Závěrečný účet OBCE Smolnice za rok 2018 
 
(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
platných předpisů)  
 
Údaje o obci: 
IČO: 00556424 
Název: OBEC SMOLNICE 
Adresa: Smolnice č.p. 104  PSČ 439 14 
 
Kontaktní údaje: 
Telefon:  415694221 
Mobil starosta:  774 745 079 
e-mail:  ou.smolnice@iol.cz 
www stránky:  www.smolnice.cz 
 
 
 Rozpočet obce Smolnice (podle § 84 odst.2 písm. c., zákona č. 128/2000Sb., o obcích  
a § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
platných předpisů) byl projednán a schválen zastupitelstvem obce Smolnice dne 11. 12. 2017 
jako vyrovnaný a zveřejněn dle platných právních norem v souladu se zákonem 
Rozpočtová opatření 
 V průběhu roku 2018 schválilo zastupitelstvo obce Smolnice 5. rozpočtových opatření, 
byla evidována dle časové posloupnosti a zapracována do výkazu FIN 2-12 M. Po schválení 
byla rozpočtová opatření zveřejněna v souladu se zákonem. Došlo k navýšení příjmů za rok  
2018 o 2.545.663,- Kč a k navýšení výdajů o 1.844.125,- Kč, rozdíl mezi příjmy a výdaji 
701.538,- Kč 

           
1. Plnění rozpočtu za období 2016 - 2018        

           
 2016 2017 2018        

PŘÍJMY 6 740 202,45 7 098 858,67 7 854 946,07        
VÝDAJE 4 733 834,34 7 691 598,04 6 124 371,86        
SALDO 2 006 368,11 -592 739,37 1 730 574,21        
 
 
 Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2018 

 (údaje jsou v Kč) 
 

  Schválený 
rozpočet   

Upravený 
rozpočet 

Plnění k  
31. 12. 2018 

% 
R Schválený 

% 
R Upravený 

Třída 1 - Daňové příjmy  4.736.000,- 6.226.000,- 6.195.830,91 130,82 99,52 
Třída 2 - Nedaňové příjmy      480.800,-       590.900,-   568.474,29 118,24       96,20 
Třída 3 - Kapitálové příjmy -        - -   
Třída 4 - Přijaté transfery 145.200,- 1.090.763,- 1.090.640,87 751,13      99,99 
Příjmy celkem  5.362.000,- 7.907.663,- 7.854.946,07 146,49      99,33 
Příjmy po konsolidaci  5.362.000,- 7.907.663,- 7.854.946,07 146,49      99,3 
Třída 5 - Běžné výdaje 5.362.000,- 6.417.125,- 5.403.763,86 100,8      84,2 
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Třída 6 - Kapitálové výdaje -       789.000,-    720.608,- - 91,3 
Výdaje celkem 5.362.000,- 7.206.125,- 6.124.371,86 114,02 85,- 

Výdaje po konsolidaci 5.362.000,-- 7.206.125,- 6.124.371,86 114,02 85,- 

Saldo  P + V po konsolidaci       701.538,- 1.730.574,21 - 246,7 
- 
 
 
 
 
 Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle 
rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze  a jsou k nahlédnutí na obecním úřadu ve Smolnici(výkaz 
FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů).  
 
Obec vede dva účty: 1) základní běžný účet u KB Louny   231 10 
   2) účet vedený u ČNB pobočka Ústí nad Labem  231 20 
 
Stav základního běžného účtu  231 10        k  31.12.2018                               4.679.913,16   Kč 
Stav účtu u ČNB                         231 20        k 31.12.2018                               3.008.167,00    Kč 
 
Celkový zůstatek účtu  převedený k 1.1.2018……………….                        7.688.080,16Kč 
 
 
*Obec neprovozuje hospodářskou činnost 
*Obec nemá zastavený majetek  
*Obec má zřízená věcná břemena 
*Obec v roce 2018 neuskutečnila žádné akce, podléhající zadávacímu řízení 
  dle zákona č. 137/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
*Obec nesdružuje prostředky 
*Obec není zřizovatelem příspěvkové organizace 
*Obec není zřizovatelem organizační složky 
*Obec nemá majetkovou účast na podnikání jiných osob 
*Obec nehospodaří s majetkem státu 
*Obec neručí za závazky fyzických a právnických osob neuvedených v § 38 odst. 3. 
   zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 
*Obec nemá zastavěné movité věci ve prospěch třetích osob 
 
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně  
 
Dotace do rozpočtu obce za rok 2018 činily celkem 757.440,- Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich 
čerpání v průběhu roku 2018 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané 
finanční prostředky z dotace na volby v roce 2018 byly vráceny do státního rozpočtu v roce 2019 
(leden 2019) 
   
Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy 
 
UZ Označení transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Rozdíl   
13101 Aktivní politika zaměstnanost   390.743,00   390.743,00 0 
14004 Dotace pro hasiče     24.969,00     24.969,00 0 
15974 MŽP dotace KD    492.877,87  492.877,87 



čerpání 2017 
29017 Lesní hospodářský plán      18.351,-       6.642,90 11.708,10 

čerpáno 2017 
98008 Volby prezident      28.500,-     14.828,- 13.672,- 

vráceno kraji 2019 
98071 Volby do parlamentu ČR 

Z roku 2017 
  14.514,- 14.514,- 

Vráceni kraji 2018 
98187 Volby komunální 30.000,- 16125,-        13.875,- 

Vráceno kraji 2019 
     
 Celkem  985.440,87 467.821,90 517.618,97 
 
 
Rozpis poukázaných příspěvků a dotací v roce 2018 – Obec Smolnice 
Vztahuje se na položky 52xx,531x,532x,533x,5492,63xx,vyjma 6361 
 
Položka Příjemce dotace Účel Částka 
5321 Město Louny   Projednání přestupků    2.000,- 
5329 Mikroregion Peruc Příspěvek za členství   12.480,- 
    
    
 Přehled přijatých dotací z rozpočtu obcí 
položka Označení položky skutečnost 
4121 Obec Toužetín  20.000,- 
 
Majetkové účty obce 
Majetek  účet BRUTTO Korekce  NETTO 
AKTIVA CELKEM  40.085.239,19 9.798.419,29 30.286.819,90 
Stálá aktiva  32.277.359,03 9.798.419,29 22.478.939,74 
Dlouhodobý nehmotný majetek 019      565.092,-    209.595,00      355.497,- 
pozemky 031  5.393.839,26 - 5.393.839,26 
Kulturní předměty 032     153.821,00 -    153.821,00 
stavby 021 19.981.300,76 7.046.934,10 12.934.366,66 
Samostatné věci movité 022  1.481.297,44    841.536,62      639.760,82 
Drobný dlouhodobý majetek 028  1.700.353,57 1.700.353,57  
Nedokončený dlouhodobý majetek 042     494.655,00 -      494.655,00 
akcie 069 2.507.000,- - 2.507.000,- 
Krátkodobé pohledávky 314      78.800,- -      78.800,- 
Pohledávky za vybranými institucemi 346      30.000,- -      30.000,- 
Dohadné účty aktivní 388      11.000,- -      11.000,- 
ZBU 231  7.688.080,16 - 7.688.080,16 
PASIVA CELKEM    30.286.819,90 
Výsledek hospodaření běžného roku     + 1.733.144,40 
 
Přílohou je rozvaha sestavená k 31.12.2018 



 
Obec je členem Mikroregionu Peruc a dále je členem Svazu měst a obcí 
 
 
 
Výsledek hospodaření za rok 2018 
Náklady obce za rok 2018    5.884.091,81Kč 
Výnosy obce za rok 2018    7.617.232,21Kč 
 
Výsledek hospodaření: Z I S K  1.733.140,40 
 
 
 
 
 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Smolnice  za rok 2018 
 
Součástí závěrečného účtu je zpráva o přezkoumání hospodaření obce Smolnice, kterou provedl 
Krajský úřad Ústeckého Kraje odbor kontroly jednací číslo 439/KON/2018, 
a to ve dnech 3. 12. 2018  a   5. 2. 2019  na základě  § 42 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích. 
 Závěr zprávy :  

I. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Smolnice za rok 2018 byly zjištěny chyby a 
nedostatky (§10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.) a §10 odst. 3. písm. c zákona 
č.420/2004Sb. 
 

II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Smolnice za rok 2018 nebyla zjištěna rizika, 
která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která by mohla mít negativní 
dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti 

 
 

III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření 
a) Podíl pohledávek na rozpočtu územního celku                                0,38% 
b) Podíl závazků na rozpočtu územního celku                                      3,36% 
c) Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územní celku    0,00% 
d)  

IV. Při přezkoumání hospodaření ÜSC Smolnice za rok 2018 
Bylo ověřeno dle § 17 zákona č.23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, že dluh 
územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky 

     
 
 Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 je k nahlédnutí 
 u starosty obce a na elektronické úřední desce obce. 
 
Návrh na usnesení:  
„Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2018 včetně  
zprávy Krajského úřadu Ústeckého kraje odbor kontroly o výsledku  přezkoumání hospodaření obce 
za rok 2018 a to s výrokem  „bez výhrad“, dále zastupitelstvo obce přijímá opatření k nápravě 



zjištěných chyb a nedostatků s tím, že zjištěné nedostatky byly již opraveny a proúčtovány 
v měsíci březnu 2019,  oprávky k SU 079, 081 a 082. 
 
 Závěrečný účet obce Smolnice byl v souladu se zákonem č. 250/2000Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů v platném znění zveřejněn vyvěšením na úřední desce obce Smolnice 
po dobu 15dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu obce. Občané měli možnost uplatnit po 
zveřejnění závěrečného účtu své připomínky. 
 
 
 
 
Návrh závěrečného účtu: vyvěšen na úřední desce 22. 3. 2019 
                                         sejmut     8. 4. 2019 
 
 
 
 
 
 
 
Vladimír  Marek    -  starosta obce Smolnice 
 
Zpracovala: Marie Švajcrová 
 
 
 
Návrh závěrečného účtu obce Smolnice bude předložen ke schválení zastupitelstvu obce Smolnice 
8. 4. 2019 
 
 
Přílohy:  
1) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření- Ústecký kraj 
2) Sestava nákladů a výnosů  
3) Sestava FIN 2-12 
4) Rozvaha 
 



Krajsky uiad Usteck6ho kraje

Vef k6 Hradebni 3118148,400 02 Usti nad Labem
odbor kontroly

Datum: 5.0nora 2019

$Risovizna6ka: 439/KON/2018
Cislo jednacf: 439/KON/2018
JID: 2198l2019lKUUK

Podet list0/piiloh : 9/0

Stejnopis 6. 1

ZPRAVA
o vfsledku piezkoum_ani hospodaieni

obce Smolnice, lC: 00556424,
za rok2018

ZprAva o vfsledku piezkoum6nI hospodaienl byla vypracovdna na zAkladd Z6pisu z dildiho
piezkoumSni hospodaieni a na zilrladd vfsledku konedn6ho piezkoum6ni
hospodaieni.

PiezkoumSnl hospodaieni bylo zah1jeno dorudenlm ozndmeni dne 1 8.9.201 8.

Piezkoumini se uskutednilo v obci Smolnice se sidlem Smolnice 104, 439 14
Smolnice ve dnech:

- 3.12.2018
- 5.2.2Q19

na zdklad6 $ 42 zdkona 6,. 12812000 Sb., o obclch.

Dil6i piezkoum6ni vykonala kontrolni skupina:

- lvana Komov6 - kontrolor pov6ienf ilzenim piezkoum6nl
- Ing. Pavel Koutecki - kontrolor

Konedn6 piezkoum6ni vykonala kontrolni skupina:

- lvana Komov6 - kontrolor pov6ienyi i[zenim piezkoum6nI
- Ing. Michaela Povov6 - kontrolor

Zistupci fzemniho samospr6vn6ho celku:
- Vladimir Marek - starosta
- Marie Svajcrov6 - ridetnl



Piedm6t piezkoum6n i hospodaien i:

Piedm6tem piezkoum6nljsou Udaje o ro6nlm hospodaienl 0zemnlho celku, tvoiicf sou66st
z6v6re6n6ho ti6tu podle $ 17 odst. 2a321kona6,.25012000 Sb., o rozpo6tovyich pravidlech
0zemnich rozpodttt, ve zn6ni pozddj5ich piedpis0, a to v souladu s S 2 odst. 1 z1kona
6. 42012004 Sb., o piezkoum6v6ni hospodaieni 0zemnich samosprdvnyich celk0 a
dobrovolnfch svazkfr obci, ve zn6ni pozd6j5ich piedpisr}:

a) pln6nf pi't1mi a vyidaj0 rozpo6tu vdetn6 pendZnlch operaci, tyikajicich se rozpodtovfch
prostiedk0,

b) finan6nioperace, tlikajlcise tvorby a pouZiti pen6Znlch fondfr,
c) ndklady a vynosy podnikatelsk6 6innosti uzemnfho celku,
d) pen6Zni operace, tykajici se sdruZenfch prostiedk0 vynakl6danfch na z1kladl

smlouvy mezi dv6ma a vice 0zemnlmi celky, anebo na z6klad6 smlouvy s jiniimi
prdvnickymi nebo fyzickfmi osobami,

e) finandni operace, tfkajfcise cizich zdroj0 ve smyslu pr6vnfch piedpisfr o rj6etnictvl,
f) hospodaienia naklSddnI s prostiedky poskytnutfmi z N6rodnlho fondu a s dal5imi

prostiedky ze zahranid,i poskytnutfmi na z1kladd mezin6rodnich smluv,
g) vy06tovdnf a vypoi5d6nifinan6nlch vztah0 ke stdtnlmu rozpo6tu, k rozpodt0m krajfr,

k rozpodtfrm obc[, k jinyim rozpodt0m, ke stdtnim fondirm a k dal5im osobdm.

Piedm6tem piezkoum6ni d6le je dle g 2 odst. 2 z1kona 6,. 420120Q4 Sb.:

a) nakl6d6nia hospodaienf s majetkem ve vlastnictvl rlzemnfho celku,
b) nakl6d6nia hospodaienIs majetkem st6tu, s n[mZ hospodaii fzemnicelek,
c) zadAvan[ a uskutediov6nIveiejnfch zakAzek, s vyijimkou 0kon0 a postup0

piezkoumanyich orgdnem dohledu podle zvl55tnlho prdvniho piedpisu,
d) stav pohleddvek az6vazkb a nakl6d6n[s nimi,
e) rudenl za zAvazky fyzickych a prdvnickfch osob,
0 zastavov6nf movitych a nemovitfch v6cive prosp6ch tietich osob,
g) ziizovttnIv6cnfch biemen k majetku rizemniho celku,
h) [6etnictvf veden6 Uzemnim celkem,
i) ov6ieni pom6ru dluhu 0zemnlho celku k pr0m6ru jeho pifjm0 za poslednf

4 rozpo6tov6 roky podle prdvniho piedpisu upravujfciho rozpodtovou odpov6dnost.

Hlediska piezkoumini hospodaieni:

Piedmdt piezkoum6nise podle ustanoveni$ 3 zSkona 6.42012004 Sb. ov6iuje z hlediska:
a) dodrZovdnlpovinnostistanovenfch zvlS5tn[mi pr6vnfmi piedpisy, zejm6na piedpisy

o financnlm hospodaieni uzemnich celk0, o hospodaienis jejich majetkem,
o fdetnictvf a o odm6riov6ni,

b) souladu hospodaienis finandnfmi prostiedky ve srovn6nls rozpo6tem,
c) dodrZenl Udelu poskytnute dotace nebo ndvratn6 finandni vyipomoci a podmlnek jejich

pouZit[,
d) v6cne a form6lnIspr6vnosti dokladir o piezkoumdvanfch operacich.
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A. Piezkouman6 pisemnosti

l. Vfb6rovfm zpisobem byly provdiov{ny n6sledujici pisemnosti:

Druh pisemnosti Popis pisemnosti

NSvrh rozpo6tu Na rok 2018 zpracov6n
v souladu se zdkonem.

v tiid6ni dle rozpoctov6 skladby. Zveiejn6n

Rozpo6tov6 opatieni Rozpodtovd opatieni 6,.112018 a2 6,. 412018 byla evidovdna dle dasov6
posloupnosti a zapracov6na do vykazu FIN 2-12M. Po schv6lenf byla
rozpodtov6 opatienIzveiein6na v souladu se z6konem.

SchvSlenii rozpodet Rozpodet na rok 2018 byl projedn6n a schvSlen zastupitelstvem obce
(ddle jen "ZO) dne 1 1.12.2017 jako vyrovnanf. Rozpodet je do ufkazu
FIN 2-12M poiizen ve shodnyich poloZk6ch. Schv6lenf rozpodet
zveiein6n v souladu se z6konem.

Stiedn6dobV Whled
rozoodtu

Zpracov1n na roky 2020 - 2021. Schvdlen ZO dne 27 .11.2018. Zveiejn6n
v souladu se zdkonem.

Zdv6re6nyi 0det Za rok 2017 byl projedn6n a schv6len ZO dne 14.5.2018 vylddienim
souhlasu s celoro6nim hospodaienlm a to bez vfhrad. N6vrh i schvSlenyi
z6v6rednV f6et zveiein6n v souladu se zdkonem.

BankovnI vypis Z0statky na bankovnich fdtech souhlasi se stavem SU 231 Zfukladn1
b62ny 0det USC, SU 245 Jine b6Zne utty vykazu Rozvaha k 30.9.2018
a 31.12.2018.

Dohoda o hmotn6
odoovddnosti

Uzaviena s 06etnIobce dne 20.9.2008.

Faktura Kontrola do5lfch faktur e . 192 a2 205.
Kontrola vydanifch faktur t,. 0512018 a2 0712018, 0912018 a2 1212018.

HlavnIkniha PiedloZena k 30.9.2018 a 31 .12.2018.
InventurnI soupis
majetku a zfvazkti

lnventarizace provedena ke dni 31.12.2018. PlSn inventur ze dne
1 .12.2018. Inventarizalni zpr1va ze dne 25.1 .2019. Inventarizadnl rozdily
neziiSt6nv.

Kniha do5lVch faktur PiedloZena k 30.9.2018 a 31 .12.2018.
Kniha odeslanfch
faktur

PiedloZena k 30.9.2018 a 31 .12.2018.

Odm6hovdni6len0
zastupitelstva

Kontrola vyplScenyich odm6n
mistostarosty, dvou piedsed0
zastupitelstva obce bez dalSich
a 31.12.2018.

u uvolndn6ho starosty, neuvolndn6ho
vfbor0, dvou dlenfr qfbor0 a 6lena
funkcl dle mzdovfch listr} k 30.9.2018

Pokladnidoklad Piijmov6 pokladni doklady d,. 290 a2 292,303 aZ 306.
Vydajove pokladnf doklady e.287 a2289,293 a2302.

Pokladni kniha
(denik)

Z0statek pokladni knihy k 30.9.2018 a 31 .12.2018 souhlasise stavem sU
261 Pokladna vykazu Rozvaha a poloZky 5182 Poskytovan6 zdlohy
vlastnl pokladn6 vykazu FIN 2-12M. Pokladnf limit stanoven ve rnlsi
50 000.- K6.

Pifloha rozvahv PiedloZena k 30.9.2018 a 31 .12.2018.
Rozvaha PiedloZena k 30.9.2018 a 31 .12.2018.
U6etnidoklad Udetnidoklady e. 472 a2 478, 488, 494,796.
Ucetnictvi ostatni U6etni zlvdrka obce za rok2017 schv6lena ZO dne 14.5.2018.
U6tovli rozvrh PiedloZen pro rok 2018.
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Yykaz pro hodnoceni
oln6nI rozoodtu

PiedloZen k 30.9.2018 a 31 .12.2018.

Vvkaz zisku a ztritv Piedlo2en k 30.9.2018 a 31 .12.2018.
Smlouvy a dal5i
materiSly k
poskytnutyim
06elovvm dotacim

Obec k 31.12.2018 neposkytla 06elovou dotaci.

Smlouvy a dal5i
materi6ly k piijatfm
06elovlm dotacim

K31.12.2018 kontrolov1no z hlediska oznadenI piijm0 a rnidaj0 0delovyim
znakem:
UZ 98008 - Dotace na volbu prezidenta republiky
UZ 13101 - Aktivnf politika zam6stnanosti pro OU a obce

Smlouvy o dilo Smlouva o dilo na akci "ProdlouZeni vodovodu Smolnice" s firmou Radek
Foit, Lounskd 201, Citoliby ve vlSi 418 783,- Ke ze dne 23.7.2018.
Smlouva nepodl6h6 zveiein6n[.

Smlouvy o pievodu
majetku (koup6,
prodej, sm6na,
pievod)

K 30.9.2018 nebyla uzaviena smlouva o pievodu majetku.

Smlouvy o piijeti
0vdru

K 31.12.2018 nemd obec uzavienou smlouvu o piijeti Uv6ru.

Smlouvy o vdcnfch
biemenech

Smlouva 6. lE-12-4OO4470NB|O7 uzaviena s firmou CEZ Distribuce a.s.
dne 15.5.2018.

Zveiejn6n6 z1m|ry o
nakl6d6nf s
maietkem

Prodej pozemku p.c. 65 v k.0. Smolnice u Loun, zveiejndn v souladu se
z6konem.

Dokumentace
k veiejnfm
zak1zk1m

Veiejn6 zak1zka mal6ho rozsahu na akci "ProdlouZeni vodovodu
Smolnice". Osloveni dtyii potencion6lni dodavatel6, poddny 2 nabidky.
S vybranou firmou Radek Foit, Lounsk6 201, Citoliby byla sepsdna
smlouva dne 23.7.2018. Kontrolov6ny dokumenty: vyzva k pod6nf
nabidky ze dne 30.5.2018, protokol o otevlrdnI ob6lek ze dne 18.0.2018
a zprAva o posouzenf a hodnoceni nabidek ze dne 18.6.2018.

Vnitini piedpis a
sm6rnice

Vnitinf sm6rnice e. 12010 - doporudena aktualizace.
DispozidnI opr6vndni ze dne 1.11.2018.

Zdpisy z jedn1ni
zastupitelstva vdetnd
usnesenl

V rdmci piezkoumdnf hospodaieni
a usneseni ZO k31.12.2018.

obce pouZity podp0rn6 z6pisy

Pen6Zni fondy
fzemniho celku -
pravidla tvorby a
pouZiti

Obec nemd ziizeny pen62nifondy.

Finan6nI a kontrolni
vyibor

KV - doloZeny zSpisy ze dne 1.3.2018, 22.6.2018, 5.9.201 B, 14.11.2018.
FV - doloZeny zdpisy ze dne 1 .2.2018, 15.5.201 8, 9.7 .2018, 14.11.2018.
V r6mci piezkoum5ni hospodaieniobce pouZitv zdpisv oodpirnd.

Dluhov5 sluZba Pom6r dluhu 0zemnlho celku k pr0m6ru jeho piijmt za posledni 4
rozpoctov6 roky dinf 0 o/o, hranice dan6 z6konem d. 2312017 Sb.,
o pravidlech rozpo6tov6 odpov6dnosti, nebvla piekrodena.
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ll. Zistupce USC Smolnice prohla5uje,2e rizemni celek:

. nemd zastavenf majetek,

. m6 ziizena v6cnd biemena,
o neuskutednil Zddn6 akce, podl6hajicl zadlvacimu ilzeni dle zdkona

e. 13412016 Sb., o zadlvdni veiejnyich zakflzek,
. neprovozujehospoddiskoudinnost,
. neni ziizovatelem pilsp6vkov6 organizace,
. nenl ziizovatelem organizadnl sloZky,
o m6 majetkovou Udast na podnik6nijinyich osob,
. nehospodaii s majetkem st6tu,
. nerudi za zAvazky fyzickych a pr6vnickiich osob neuvedenfch v g 38 odst. 3 zdkona

12812000 Sb., o obcich (obecni zfizen[),
. nezastavil movit6 v6ci ve prosp6ch tietich osob.

B. Zjistdni z konedn6ho dildiho piezkoum6ni

Pii konedn6m dil6im piezkoum6ni hospodaieni Usc smornice za rok2017

byly zji5t6ny nisledujici m6n6 z1va2n6 chyby a nedostatky:

Piedm6t: zakon 6.42012004 sb. S 2 odst. 1 pism. a) ptn6ni piijm0 a rnidaj0
rozpodtu vdetn6 pen6Znlch operaci, tyikajicich se rozpodtovyich prostiedk0

Pr6vni piedpis: Z{kon 6. 12812000 sb., o obcich, ve zn6ni pozd6jsich piedpis0

$ 92 odst. 1 - Zastupitelstvo obce se nese5lo nejm6n6 jedenkr5t za 3 m6sice.
Doba mezi zased6nim zastupitelstva obce dne 9.7.2018 a dne 30.10.2018 byla
delSi neZ 3 m6sice.

$ 93 odst. 1 - Obecni riiad neinformoval o mist6 a dob6 piipravovan6ho
zased6ni zastupitelstva obce alespofi 7 dni pied zased5nim zastupitelstva
obce na fiedni desce.
Pozvinka na zased6ni zastupitelstva obce Smolnice ze dne 18.11.2018
neobsahovala informaci o mist6 a dob6 piipravovan6ho zasedini
zastupitelstva obce, kter6 se konalo dne 27.11.2018.

byfy zji5t6ny n6sleduiici zAva2n6 chyby a nedostatky:

Piedm6t: Z6kon 6'.42012004 Sb. S 2 odst. 2 pism. h) rldetnictvlveden6 0zemnlm
celkem

Prdvnlpiedpis: Z1kon 6. 563/1991 Sb., o ridetnictvf, ve zn6nipozd6j5lch piedpisfi

$ 30 odst. 2 - U6etni jednotka pii inventarizaci neov6iila, zda zji5t6nf skutefni
stav odpovidd stavu v ridetnictvi.
PiedloZeni inventurni soupis SU O{9 - Ostatni dlouhodobi nehmotnf majetek- vydisluje oprivky k su oz9 - oprivky k ostatnimu dlouhbdob6mu
nehmotn6mu majetku ve vi5i 21{ 950,- K6. Udetni stav dle hlavni knihy
k31.12.2018 je 209 595,- K6, rozdil Eini 2 35S,- K6.

Strana 5 (Celkem 9)



Piedlozenf inventurni soupis sU ozt - stavby - vycisluje oprivky k su 08i -
opr6vky ke stavbim ve vf5i 7 080 075,- K6. Udetni stav dle hlavni knihy
k 31.12.2018 je 7 046 934,10 K6, rozdil 6ini 33 140,90 K6.
PiedloZenf inventurni soupis SU 022 - Samostatn6 hmotn6 movit6 v6ci a
soubory hmotnfch movitfch v6ci - vydistuje opr6vky k su 082 - opr5vky
k samostatnfm hmotnlim movitim v6cem a souborim hmotnich movitich
v6ci ve vf5i 852 164,44 Ke. udetni stav dte htavni knihy k 31.12.2018 le
841 536,62 K6, rozdil 6ini 10 627,82K8.

G. Pln6ni opatieni k odstran6ni nedostatkfi

a) zii5t6n'rich v minulVch letech

Pii piezkoum6ni hospodaieni za rok 2017 nebyly zji5t6ny chyby a nedostatky.

b) zii5t6n'fch pii dil6im piezkoum6ni za rok 2018

Pii difdim piezkoumini za rok 2018 byly zji5t6ny nSsledujici m6n6 zfuva2n6 chyby
a nedostatky

Piedm6t: Z1kon 6. 42012004 Sb. $ 2 odst. 1 plsm. a) pln6ni piijmr} a vydajfr rozpodtu
vdetn6 pen6Znich operaci, tyikajlcich se rozpodtovyich prostiedkfr

Prdvnf piedpis: zakon 6,.12812000 sb,, o obcich, ve zn6nf pozd6jsich piedpisfr

$ 93 odst. 1 - Obecni fiad neinformoval o mist6, dob6 a navrZen6m programu
piipravovan6ho zasedini zastupitelstva obce alespoi 7 dni pied zasedinim
zastupitelstva obce na f iedni desce (napraveno).
Pozv6nka na veiejn6 zased6ni zastupitelstva obce Smolnice ze dne 6.2.2018
neobsahovala navrZenf program piipravovan6ho zased6ni zastupitelstva obce,
kter6 se bude konat26.2.2018.
- Pozv6nky na veiejn6 zaseddni zastupitelstva obce ze dne 22.10.2018 a 18.11.2018
obsahovaly informaci o navrZen6m programu piipravovan6ho zaseddni zastupitelstva
obce.

Pii dildim piezkoumAniza rok 2018 nebyly zji5t6ny z1va2n6 chyby a nedostatky.
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D. ZAv6r

l. Pfi piezkoumini hospodaieni USC Smolnice za rok2018

byly zjiSt6ny m6n6 zAva2n6 chyby a nedostatky ($ 10 odst. 3 pism. b) z6kona d.
42012004 Sb.):

Piedm6t: ZAkon e. 42012004 Sb. $ 2 odst. 1 pism. a) pln6ni piijm0 a vfdajr}
rozpo6tu vcetn6 pen6Znich operacl, tyikajicich se rozpo6tor,nich prostiedki

Prdvnl piedpis: Zitkon 6,. 12812000 Sb., o obcfch, ve zn6n[ pozd6j5ich piedpis0

$ 92 odst. 1 - Zastupitelstvo obce se nese5lo nejm6n6 jedenkr6t za 3 m6sice.
Doba mezi zased6nim zastupitelstva obce dne 9.7.2018 a dne 30.10.2018 byla
del5i neZ 3 m6sice.

$ 93 odst. 1 - Obecni fiad neinformoval o mist6 a dob6 piipravovan6ho
zasedini zastupitelstva obce alespofi 7 dni pied zased6nim zastupitelstva
obce na fiedni desce.
Pozv6nka na zased6ni zastupitelstva obce Smolnice ze dne 18.'11.2018
neobsahovala informaci o mist6 a dob6 piipravovan6ho zasedini
zastupitelstva obce, kter6 se konalo dne 27.11.2018.

byly zji5t6ny zAva2n6 chyby a nedostatky (S 10 odst. 3 pism. c) z6kona
8.420t2004 Sb.):

c2) neprrikazn6
Uietni jednotka pii inventarizaci neov6iila, zda zji5t6ni skutedni stav
odpovid6 stavu v fdetnictvi.

Pr6vn[ piedpis: Z6kon d. 563/1991 Sb., o ri6etnictvl, ve zndnlpozd6j5lch piedpisfr

$ 30 odst. Z - Udetni jednotka pii inventarizaci neov6iila, zda zji5t6ni skutedni
stav odpovidi stavu v ridetnictvi.
PiedloZenli inventurni soupis SU O17r Ostatni dlouhodobli nehmotni majetek- vydisluje opr5vky k SU 07L,,4 Oprdvky k ostatnimu dlouhodob6mu
nehmotn6mu majetku ve vlEi 211 9s0,- KE. lEeW stav dle htavni knihy
k 31.1 2.2018 je 209 595,- K6, rozdit Eini 2 355,- KE.L/
Piedlozeni inventurni soupis sU ozt - stavby - vyEistuje oprdvky k su ogl -
Oprivky ke stavb6m ve vi5i 7 080 075,- K6. Udetni stav dte hlavni knihy
k31.12.2018 je7 046 934,10 K6, rozdit 6ini 33 140,90 Kd.
PiedloZenf inventurni soupis SU 022 - Samostatn6 hmotn6 movit6 v6ci a
soubory hmotnfch movitich v6ci - vydistuje opr6vky k su oB2 - opr6vky
k samostatnlim hmotnfm movitlim v6cem a soubortm hmotnfch movitfch
v6ci ve vi5i 852 164,44 K6. Udetni stav dle hlavni knihy k-31.12.20tti ;e
841 536,62 K6, rozdil 6ini 10 627,92Ke.
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ll. Pii ptezkoumani hospodaieni USc smolnice za rok2olg

nebyla zji5t6na rizika, kter6 lze dovodit ze zji5t6nich chyb a nedostatk0 a kter6
by mohla mit negativni dopad na hospodaieni rizLmniho celku v budoucnosti.

lll. Pom6rov6 ukazatele zjist6n6 pii piezkoumini hospodaieni:

a) podil pohled6vek na rozpodtu rizemniho celku

b) podll zAvazkit na rozpodtu rizemniho celku

c) podil zastaven6ho majetku na celkov6m majetku
Uzemniho celku

Podpisy kontrolorfr:

lvana Komov6

kontrolor pov6ieny ilzen [m piezkoum6n i

0,39 o/o

3,36 Vo

0,00 %

lv. Pri piezkoumani hospodaieni Usc smolnice za rok2olg

byfo ov6ieno dle S 17 zdkona 6. 23t2017 Sb., o pravidlech rozpo6tov6
odpov6dnosti, Ze dluh uzemniho celku nepiekrodil GO "; pr0m6ru jeho piijmri
za posledni 4 rozpo6tov6 roky.

Poslednlm kontroln[m 0konem piedch6zej[c[m zpracovdnlt6to zprilvy bylo vyhodnoceni a
od born6 posouzen I pied loZenyich doklad fi ane Si.Z.ZO I g.

Smolnice dne 5.2.2019

Ing. Michaela PovovS

kontrolor

Dne:5.2.2019
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Rozd6lovnik:

Stejnopis Podet vVtiskri Pied5no Pievzal

1 1 Obec Smolnice Vladimir Marek

2 1

KU UK

odd6leni PHO
lvana Komov6

Poudeni:

ZprAva o rnisledku piezkoum6ni hospodaienf je soudasnd i n6vrhem zpr1vy o r,nisledku
ky jednordzov6ho piezkoum6nl nebo v5ech
vy o vfsledku piezkoum6nf hospodaieni se
6 odst. 1 pism. d) z6kona t,. 42012004 Sb., ve

lsemn6 stanovisko kontrolorovi pov6ien6mu
iadu Usteck6ho kraje, odbor kontroly, Velka
le jen Krajskf fiad Usteck6ho kraje).

Uzemni c_elek je ve smyslu ustanovenl $ 13 odst. 1 pfsm. b) z6kona 6. 42O:2OO4 Sb.,
povinen piijmout opatienl k n6prav6 chyb a nedostatk[r uvedenych v t6to zpr6v6 o vfsledku
piezkoum6nl hospodaieni a podat o , tom pisemnou informaci piislu5n6mu
piezkoumdvajicimu orgdnu (Krajsk6mu 0iadu Usteck6ho kraje), a to nejpozd6ji do 15 dnfr po
projedndni zprAvy o rnisledku piezkoumdni hospodaieni- spolu se'zdv6ie6nfm U6tem
v org6nech (zemnlho celku.

Uzemni celek je ve smyslu ustanoveni $ 13 odst.2 zAkona 6,. 42O12OO4 Sb., povinen
v informacich podle ustanovenl$ 13 odst. 1 pfsm. b)tehoZ zilkona uv6st lh0tu, ve kter6 podd
piislu5n6mu piezkoum6vajicimu org6nu pfsemnou zpravu o pln6nipiijatfch opatienf.
Nespln6ni vfse uvedenfch povinnosti je dle g 14 odst. 1 piestupkem , za kIery lze ulo1it
0zemnfmu celku dle ustanovenf $ 14 odst. 2 zilkona 6,.42OI2OO4 S'b., poku[u do vy5e
50 000 Kd.

Uzemni celek je povinen zaslat Krajsk6mu (iadu Usteck6ho kraje zprilvLr o pln6ni piijatlich
opatieni ve lhr}t6 uveden6 v zaslan6 informaci.
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