KRAJSKY URAD KRALOVEHRADECKEHO KRAJE
Odbor ekonomický - oddělení kontroly obcí a ana|ýz
Sp?n:
CJ:

Zpráva o v sledku p ezkoumání hospoda ení
město Police nad Metují, lC: 00272949
za rok 2010
p ezkoumání se uskutečnilo ve

-

dnech:

25.10.2010 _ 27.10.2010
7.3.2011 - 9.3.20ll

na základé písemnéžádosti obce v souladu s ustanovením 42 odst. |, zákona č. 12812000
Sb., ve znénípozdějších p edpisri. P edmět p ezkoumání je určen ztíkonem č. 42012004 Sb.,o
p ezkoumávání hospodaŤeni zemních samosprávn ch celk a dobrovoln ch svazkri obcí.

Místo provedení p

ezkoumání: město

Police nad Metují

Masarykovo nám.98
549

54 Police nad Metují

Zástupci za město:

-

Mgr. Ida Seidlmanová - starostka
Ing.Helena Ištoková - vedoucí finančně správního odboru

P ezkoumání zahrnovalo ově ení provedené q běroq

m

zprisobem

s

p ihlédnutím k

v/znamnosti:

-

-

dodržování povinností uložen ch zákonem č. 25012000 Sb., o rozpočtov}ch
pravidlech a dalšími právními p edpisy upravujícími finančníhospoda ení ÚSC,

souladu hospoda ení s finančnímiprost edky ve srovnání s rozpočtem,
dodrženíričelu poskytrruté dotace nebo návratné finanění v}pomoci a podmínek
jejich použití,
věcné a formální správnosti dokladri o p ezkoumávarrych operacích.

P ezkoumání vykonali:

-

kontrolor pově

en

izenímp ezkoumání:

NaďaNaglová

-

kontrolo i:
Ivana Marková, Bc. Jaroslava Machačová, Bc. Kamila Bašová

Pivovarské nám. 1245
500 03 Hradec Králové

tel.: 495 817 615 (614)
736 52l 9l2

e-mail: nnaglova@kr-kralovehradecky.cz
i
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rkova@kr-kral

ove hra dec ky.

cz

A, Přezkou mané písemnosti

Při přezkoumtíní hospodaření - Město Police nad Metují - byly přezkoumány následující
písemnosti:

Druh písemnosti
Návrh rozpočtu

Popis písemnosti

Návrh rozpočtu obce na rok 2010 byl vhodn;im zp sobem
zveíejněn po dobu 15 dn p ed jeho projednáním v
zastupitelstvu obce na ri ední desce i elektronicky od 8.2. do
26.2.201 0.

Pravidla rozpočtového
provízoria
Rozpočtová opat ení

Pravidla rozpočtovéhoprovizoria byla

schválena

zastupitelstvem města dne 16. 12.2009.
Rozpočtovézměny č. 1 - 45 byly prováděny a v zastupitelstvu
města schváleny dne 26.5.,23.6.,8.9 .201 0.

Celkem bylo

v

kontrolovaném období schváleno 78
rozpočtovych zmén, 46 78 RO byla schválena 6.10., 8.11.,

Rozpočtovy vyhled
Schváleny rozpočet

Závérečnyťrčet

I.12.201 0 v zastupitelstvu města.
Zpracován na období 20II-201 5.

jako

schodkovy na jednání
zastupitelstva města dne 24.2.2010 ve vyši p ljm 53 I97
640,-,- Kč, qidajťr 65 318 500,- Kč a financování 12 I20 860,Kč (splátky rivěru Kč 4 000 000,-, p jčky MMR 1 200 000,-,
p ebytek minulych let Kč 2 997 000,- a zapojení revolvingu Kč

Rozpočet byl schválen

14 323 860,-). Do sestavy Ftn 2 -I2 byl p enesen v p ljmech a
vydajích poníženo Kč 340 000,-. Tento rozďíI je zprisoben
p evo ďy rozpočtovych p ljmli.
Zast1,1pitelstvo města schválilo závérečnyťrčetspolu se zprávou
o vysledku p ezkoumání hospoda ení obce za uplynuly
celoročním
kalen ďáíní rok s vyjád ením souhlasu s
0.
hospoda ením ,,s vyhradami" dne 23.6.201
T.{ávrh závérečnéhoričtu obce za rok 2009 byl zveŤejněn
nejméně po dobu 15 dnťr p ed jeho projednáním v
zastupitelstvu obce na r ední desce i elektronicky od 8.
24.6.201 0.

Závérečnyričet obsahoval udaje dle zákona.
Bankovní vypis
Inventurní soupis majetku a
závazktl

P edlo ženy bankovní vYpisy čt za měsíc červen a listopad
a.s.
(v;fpis č.224,229-232) vedené u Kome@
Inventarizace majetku a závazki byla provedena k 30.11. a
31. 12.201 0. IJ inventarizace k 30.1 1 . byly stavy majetku

doplněny

o pírristky a ribytky. Pííkazk

provedení

inventarizace vydala starostka města p íkaz.T č. ll201 0.
Byly ově eny dílčíinventury na vykaz IJč OIJPO 3-02
Rozvaha uzemních samosprávn}ch celk . Kontrolou bylo
zjištěno, že na ričtu 022 je veden i majetek s cenovou hranicí
od Kč 5 000 do 10 000,-. Jedná se o čty i kusy motorovych
st íkačeka osvětlovací techniku z let 1958 1985. Tento
majetek správně pat í na ričet 028.

Soupis ričtu 03 1 byl nav}šen o částku, která p edstavuje
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reálnou hodnotu. P ecenění reálnou hodnotou se neprojevilo
konkrétnízměnou ceny dotčenych pozemk . V inventurních
soupisech byly tyto pozemky ponechány v ptivodních cenách a
byl vyčíslenpouze rozdíI.
vzhledem k tomu, že ově ovatelé neměli možnost zučastnit se
provádění inventarizace u hmotného majetku obce, nemohou se
vyjád it k možnosti vzniku inventurních rozdíIti v této oblasti.
Mzdová agenda

odměňování členri
zastupitelstva

Pokladní doklad

Pokladní kniha (deník)

P íloha rozvahy
Rozvaha

Byly

namž kově kontrolovány pracovní smlouvy a platové
v}měry referentky dotací, vedoucí FSO, kulturní referentky,
administrativní pracovnice a nebyly shledány nedostatky.
Ustavující zasedání zastupitelstva obce se konalo 8.1I.2010.
Měsíčníodměny schváleny neuvolněnym členťrm
zastupitelstva
zasedání dne 1.12.201 0. Dále byla
kontrolována
odměna (odstupné)
odstupujícímu
místostarostovi. Odměňování je v souladu s na ízením vlády č.
37 12003 Sb.
Pokladní doklady za měsíc červen 2010 a listopad (doklad č.
993077 993166) mají pat ičnénáIežitosti, jsou doloženy
paragony a jsou shodné se zétpisem v pokladní l<nize. P íjmy v
hotovosti probíhají pokladní evidencí. Kontrolou bylo zjištěno,
že vydajovym pokladním dokladem č. 99227 5 ze dne
2I .6.20t0 na částku Kč 2 020,- byla vyplacena dávka PnZ na
základě plné moci u které není možno identifikovat zmocnitele
a zmocněnce a rozsah jeho oprávnění (dle Občanského
zákoníku).

P edloženy pokladní knihy (č.1 a2) za měsíc červen a pokladní
kniha č.1 za měsíc listopad 2010. Knihy jsou vedeny v
elektronické podobě.
k 31.12.2010

P i dílčímp ezkoumání byla kontrolována návaznost
konečnych stavri čt 901 , 933, 964 a 965 k 31.12.2009 S
počátečnímstavem ričtu 40I (Rozvaha 912010). Kontrolou
návaznosti ťrčtu406 na korekce k ričtu 018 a 028 nebyly
zjištěny nedostatky. Kontrolou konečnych stavri v rozvaze
I3l2009 a počátečníchstavťr rozvahy 9l20I0 nebyly zjištěny
rozdíIy. P i konečnémp ezkoumání byla p edložena rozvaha
I2l201 0.

IJčetnídoklad

Byly kontrolovány učetnídoklady za období červen a listopad
u běžnéhočtu. Doklady byly kontrolovány z hlediska
náIežitostí ťrčetníchdoklad , časovéa věcné souvislosti,
zaučtovánía zat íděnípodle íozpočtovéskladby a nebyly

zjištěny nedostatky.
Dále byly odkontrolovány ťrčetnídoklady sociálního fondu za
období červen a červenec 2010.

V;ikaz zisku a ztré y

Pivovarské nám. |245
500 03 Hradec Králové

Vysledek hospoda ení po zďanéní k 31.12.2010 činív hlavní
činnosti zisk ve qfši 16 27 5 803 ,37 Kč a v hospodá ské
činnosti zisk ve vyši II7 83 8 ,33 Kč.
tel.: 491 817 615 (614)
736 521 912
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Darovací smlouvy

Smlouvy a dalšímateriály k
p ť at,mťrčelovym dotacím

Namátkově kontrolovány daro v aeí smlouvy.
Město uzavíelo dvě darov ací smlouvy s KHK. P e dložena
darov ací smlouv a ze dne I9.7 .2010 na finančnídar ve qiši 24
000,- Kč. Dle darov ací smlouvy, realízace p edmětu podpory
bude ukončena nejpozději do 30.4.201 1.
Dále p edlo žena darov ací smlouva ze dne t2.7 .2010 na
finančnídar ve vyši 30 000,- Kč na vydání publikace ,,Hvézďa
a Broumovské stěny". Realizace jlž ukončena a závérečná
zpráva zas\ána poskytovateli ke kontrole dne I9.I0.201 0.
Náklady na vydání publikace v celkové qiši 80 208,- Kč.
Dále město uzavíelo darovací smlouvy s ObČanskym
sdruženímpro rozvoj Velká Ledhuje. P edloženy dvě darovací
smlouw ze dne 28.4.201 0 a 2.7.2010 na finančnídar v celkové
hodnotě 335 000,- Kč. Finančnídary poskytnuty na sociálnÍ,
kulturní nebo sportovní ričely města.
Město dále uzavíelo se společností Horní Labe a.s. dne
7.10.2010 smlouvu o poskytnutí finančníhodaru ve qiŠi47
500,- Kč. Finančníprost edky poskytnuty na elektronickou
mechaniku zvonu v pěkovské kapličce.
ožena sponzorská smlouva s Mgr. M. Wichterle na
I P edl
daru ve vyši 30 000,- Kč. Sponzorsky
l poskynutí sp onzorského
aa, byl poskytnut na financování rekonstrukce a nákup
I
nové t ídy v mate ské škole.
I vybavení
TJZ 98 07I - ,a.nci t o.rarrt ,roleb do Poslanecké sněmovny
"
1 16
^--)uznáno bYlo
- '/
město získal o záIohu na dotaci I42 850,) Kč,
569,90 Kč, vratka činí26 280,50 Kč.
IJZ 98 I87 - v rámci kon ání voleb do zastupitelstev obcí město
získalo záIohu na dotaci 153 000,- Kč. TJznáno bYlo I22|
664,60 Kč, vratka 30 3 35,40 Kč.
IJZ 98 005 Kontrolováno vyričtování dotace na sčítánílidu.
Dotace činila 13 97 5,- Kč . IJznáno bylo 12 000,- KČ. Město
doložilo uznatelné náklady dohodami o provedení práce.

l

|

l
I

z

těchto dohod byly souladu ,.
d) a odst.4. Vratka 1 975,-|
směrnicí MF
'-- dle č1.
- 1 odst. 3 písm.
l

odměny

Kč.

IJZ 13

a

rozsah práce

I

I

I

I

l

l

005

v rámci soutěže "Obec p átelská rodině 2009"
získalo město dotaci ve v;iši 500 000,- Kč. Dotace vyČerp ána|
do 3 I.12.201 0. Závětečná zpráva zaslána MPSV dne I.2.201 1.
TJZ 13 306, 15 370, 15 835, 90001 město obdrželo
neinvestičnía investičnídotaci od FS a SFŽP ve vyši 2 7l9
063,80 Kč na "Zateplení MŠPolice nad Metují". Kontrola je
prováděna poskytovatelem dotace. P edložen protokol o
l

l

I

|

kontrole z 15. IL.2010.
UZ 17 881 Investičnídotace ve vyši 400 000,- Kč na akci
,,8 TI Police nad Metují, p.p.č. 1 13 3lI,2,6,10; 7 69168, I9I,
204, 205 K Velká Ledhuje a 39514,7 v Kť} Bukovice" od
MMR. Na základé rozhodnutí z 22.1 1.2010 uvolněn vYŠe
|uvedeny limit dotace. Finančnívypo ádáni zasláno
poskytovateli dne 7 .2.201 1. Čerpánílimitu investičnídotace je
I
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kontrolováno poskytovatelem MMR.
IJZ 91 628 - Investičnífinančníprost edky od SFDI. Smlouva
o poskytnutí finančníprost edkťl č . 60012010. V roc e 201 0 měl
poskytnout SFDI, dle smlouvy maximálně 1 253 000,- Kč na
akci ,,Chodníky Pěkov 2. Etapa - větev 2". Žádost o uvolnění
finančních prost edkťr z 18.11.2010 na částku 548 295,32 Kč.
Poskytovatelem uvolněny prost edky po kontrole dokladri ve
v ši 542 295,32 Kč. Náklad ve vyši 6 000,- Kč vyloučen, jako
neuznatelny náklad dle pravidel dotace.
Dále žádost o uvolnění finančníchprost edkťr z 8.12.2010 na
částku 352 I02,- Kč. Poskytovatelem uvolněny prost edky po
kontrole dokladri v plné v ši.
Dne 1 1.I.20lI město zažádalo o p evod nevyče{panych
prost edkti z roku 2010 do roku 20IL. Na základé ťrstního
sdělení vedoucí finančníhoodboru, bylo pracovníkem SFDI,
telefonicky potvrzeno schválení p evodu těchto finančních
prost edk do roku 201 1. Čerpánífinančníchprost edkťr z v}še
uvedené dotace je kontrolováno poskytovatelem p ed
uvolněním finančníchprost edkri.
IJZ 90 877 , 15 825 město obdrželo investičnídotaci v
celkové vyši 24 162 29I,39 Kč na akci tl Intenzifikace ČOV
Police nad Metují". Podíl dotace 85% ve vyši 22 819 941,,88
Kč z SF a 5 oÁ ve vyši 1 342 349,5I Kč. Kontrola je prováděna
poskytovatelem dotace. O pr běhu realizace jsou
vyhotovovány monitorov ací zprávy .
IJZ 13 306 na základě zmény rozhodnutí čj. 2009192166
obdrželo město záIohově finančníprost edky z MPSV Čn na
vyplacení dávek H}.{ a ZP v ši 3 300 000,- Kč . Za rok 2010
skutečně vyplaceny dávky ve vyši 2 995 8l2,- Kč. Vratka ve
v ši 43 196,- Kč.
TJZ 34054 v rámci programu regenerace městsk ch
památkov}ch rezervací a městsk;fch památkovych zón město
obdrželo ťrčelovéfinančníp íspěvky v celkové v ši 237 000,Kč od MKČR.
Na základé rczhodnutí čj. MK 2I77I|20I0 OPP ričelovy
finančníp íspěvek ve qiši I23 000,- Kč na akci ,,Obnova
nemovité kulturní památky ohradní zdi na p.p.č. 85/10 z
areáIu kláštera" regenerace městsk}ch památkovlch
tezervací". Celkově vykázané náklady v závětečnézptávé ve
v ši 247 744,- Kč. Podíl města a podíl dotace dodržen dle
rozhodnutí.
Dále rozhodnutí čj. MK 172401201 O/OPP na ričelovy finanční
p íspěvek ve vyši ll4 000,- Kč z vyše uvedeného programu na
akci ,,Obnova nemovité kulturní památky radnice čp. 98".
Celkově vykázané náklady v závěrečné zprávé ve vyši 430
733,- Kč. Podíl finančníhop íspěvku dle rozhodnutí 1I4 000,Kč (26,270Á), podíl města 316 733,- Kč (73,530Á).
Podíl města byl vyššíoproti rozhodnutí z dtwodu vyšších
celkovych náklad na uvedenou akci.
Dále město obďrželo dotace od KHK, a to:
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Neinvestičnídotace na projekt sociálních služeb ve vyši 50
000,- Kč. Smlouva č. KK10-151 45 66 ze dne 20.8.2010.
IJkončeníprojektu do 31.12.2010 a vyťrčtováníakce do

1.

Závěrečná zpráva zaslána poskytovateli dne
Celkové náklady 1 096 924,- Kč. Podíl dotace na
akci 4,560Á, vlastní podíl města 95,440Á. MaximáIní podíl
dotace 30% byl ďodržell.
15.2.201
8.2.201 1.

-

Neinvestičnídotace na projekt "63. Polické divadelní hry" ve

vši

15 000,- Kč. Smlouva č. KPG0I20I0106 ze dne 3.8.201 0.
Závérečnázptáva zaslána poskytovateli dne l4.I2.20l0.
Celkové náklady akce 189 073,20 Kč. Podíl dotace ve vyši 15
000,- Kč, tj. 7,940Á a vlastní podíl města ve qfši l74 073,20
Kč, tj.92,06%. Maximální podíl dotace dodržen.
Účelová neinvestičnídotace na činnost JSDH ve v ši 22
027,- Kč, dotace byla poskytnuta na v daje věcného vybavení
JSDH, uskutečnění zásahu JSDH a odbornou p ípravu JSDH.
Smlouva č. RR/20 I01138-SDHl}v[Y13 ze dne 25.II.2010.
P edložen dopis ze dne I2.I .20lI od poskytovatele ohledně
uznanych náklad vyše uvedené akce. IJznány náklady na
vydaje věcného vybavení JSDH ve vyši 11 656,- Kč, na
uskutečněny zásah JSDH ve v ši 5 422,- Kč a na vldaje
odborné p ípravy JSDH ve v ši 6 605,- Kč.
Účelová neinvestičnídotace na činnost JSDH ve qiši 200
000 Kč, dotace byla poskytnuta na vydaje na z ezpečení
akceschopnosti JSDH a mzdové vydaje JSDH. Smlouva č.
Rru20 I01024-SDHlI|i4YlI-2 ze dne I2.7.201 0. P edložen dopis
ze dne 24.2.20Il od poskytovatele ohledně uznanych nákladri
vyše uvedené akce. IJznány náklady na vydaje zabezpečující
akceschopnost JSDH ve vyši 150 000,- Kč a mzďové vydaje ve
v ši 50 000,- Kč.
Prritoková dotace ve v ši 50 000,- Kč pro MŠPohce nad
Metuj í na projekt "Pohl ed zblízka do p írody".
Investičnídotace ve vyši 200 000,- Kč na projekt
"Vybudování zpevněnych ploch 15-ti stanovišť pro sběr
t íděnéhoodpadtl". Závérečná zpráva zaslána poskytovateli dne
2I .12.201 0. Celkové náklady akce 303 895,- Kč. Podíl dotace
ve v ši 200 000,- Kč, tj. 66% a vlastní podíl města ve vyši 103
895,- Kč, tj. 340Á. MaximáIní podíl dotace 80 oÁ, dodržell.
- Neinvestičnídotace ve vyši 50 000,- Kč na projekt ,,Expozice
místníchhornin na uzemí regionu ,,Policka pod širym nebem".
Město podalo žádost o prodlouženídoby realizace. P edložen
zápis z 16. jednání vyboru pro životníprost edí a zemědělství
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ze dne 15. II.201 0.
Vyše uvedeny vybor schválil prodlouženíukončenírealizace
akce do 31.6.201 1. Dotace bude p edmětem p ezkoumání
hospoda ení za rok 20II.
Neinvestičnídotace ve vyši 54 000,- Kč na projekt
,,Restaurování pískovéhokŤížev Hlavňově". [Jkončeníakce ,Co
15.12.201
Pivovarské nám. t245
500 03 Hradec Králové
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30.9.201 0. Celkové náklady akce 109 600,- Kč. Podíl dotace ve

v ši 54

000,- Kč, tj. 49,3% a vlastní podíl města ve vyši 55
600,_ Kč, tj. 50,70Á.

Smlouvy nájemní

Dne 22.2.2010 schválila rada města dodatek č. 3 nájemní
smlouW, uzav ené mezi městem Police nad Metují a DSO
Lesy Policka dne 4.3.2008. Dodatkem došlo ke zsrtěně celkové

vYměry, y ,še pronájmu a prodloužení doby naJmu.

V

Smlouvy o p evodu majetku
(koupě, prodej, směna,
p evod)

kontrolovaném období došlo k vyhotovení nové nájemní
smlouvy na zemědělské pozemky s družstvem vlastník . Stará
smlouva z r. 2002 včetně několika dodatk byla zrušena a
nahrazena novou, ve které došlo ke změně pouze ďata, ke které
je možnépodat vypověď z nájmu. Byly vyjmuty některé
pozemky a dodán novy pozemek, ktery byl zve ejněn.
Město uzav elo dne 29.4.2010 Smlouvu o bezuplatném
p evodu nemovitostí čj. IJZSVM/HNNI36I1201 0-HNTAM s
Českou republikou Ú adem pro zastupování státu ve věcech
majetkovych. Tímto p evodem získalo město pozemky p.č.
167 13, I02Il3, l02ll5, I021l8 , I02Il9. Pozemky byly za azeny
do majetku dokladem č. 60010 v červnu 2010 v hodnotě Kč

l52 398,80.

Smlouvy o p evodu majetku
(koupě, prodej, směna,
p evod)

Smlouvyop ťetírivěru

Dále kontrolována kupní smlouya z 15.I2.20I0 na prodej p.p.
73Il8 o vymě e 760,- Kč v k.ťl. Velká Ledhuje za cenu 304
000,- kč. Prodej schválen v ZO I.12.2010, zámér zve ejněn od
7 .10.2009 do 23.10.2009. Právní ťrčinkyvkladu do KN
17 .12.201 0, pozemek z majetku města odťrčtován 28.12.201 0.
V roce 2010 byly schvalovány majetkoprávní kony.
Namátkou byly zkontrolovány tyto kupní smlouvy:
Kupní smlouva ze dne 18.I.20I0 na koupi pozemku st.
č.526. p.č. 729lI a p.č. 72912. Koupi pozemk schválilo
zastupitelstv o jížv roce 2009. Kupní cena byla vhrazena dne
23.8.2010, doklad č. I0ll07I.
- Kupní smlouva na koupi Il2kpozemku p.č. 93217. Smlouva
byla podepsána dne 20.8.2010, vlastní koupě pozemku byla
schválena zastupitelstvem města dne 23.6.201 0. Kupní cena
byla uhrazena dne 28.6.201 0, doklad č. 1,0l84I .
Kupní smlouva na prodej budovy bez čp. na pozemku p.č.
47 12 vč. tohoto pozemku a pozemek p.č. 8519. Záměr prodeje
byl zveŤejněn v roce 2009 a od 26.3. do 12.4.2010, vlastní
prodej byl schválen na zasedání zastupitelstva dne 28.4.201 0.
Smlouva byla uzavíena dne 18.8.2010, kupní cena byla
ultrazena v den podpisu smlouvy.

Dne 20.1 .2010 schválilo zastupitelstvo města p ijetí rivěru od
Komerčníbanky a.s. Smlouva o revolvingovém ťrvěru byla
p.odepsána 3.2.2010.

[Jvěr je poskytnut do vyše limitu Kč 25 000 000,- na
p edfinancování dotací z Fond EIJ a spolufinancování akce
"Intenziťtkace ČOV Police nad Metují". Úvěr je možno čerpat
do 3 L.I2.20l1 a splatnost je stanovena do 3 I.12.2021 . Zajištění
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írvěru nebylo sjednáno.

Smlouvy o věcnych
b emenech

Smlouvy o vyp jčce

Smlouvy ostatní

Dále byla v roce 2010 uzav ena Smlouva č. 0801 83 81 o
poskytnutí podpory ze Státního fondu životníhoprost edí ČR.
Touto smlouvou se SFŽP zavázal poskYnout městu dotaci ve
v ši Kč2 25I I4I,47 a riročenou p jčku ve qiši Kč 4 5a2
282,95 na akci "Intenzifikace ČOV Police nad Metují". P jčka
bude splácena ve čtvrtletníchsplátkách po Kč II2 557,-,
V.V
V
p ičemžprvní splátka proběhne k 31.3.2012. P ijetí pťljčky
bylo schváleno zastupitelstvem 23.6.201 0.
Město fiako povinny) uzav elo dne 22.6.2010 smlouvu o
z ízenívěcného b emene s ČgZ Distribuce, a.s. fiako
oprávněn;f). P edmětem věcného b emene z izování a
provozování za ízenídistribučnísoustavy jsou pozemky p.č.
243ll, 244lI4, 863 12 a 1 1 12.
Dále město uzavíelo smlouvy o uzavŤení budoucích smluv o
--'cného b emene s ČPZ Distribuce, a.s. a Telefonica
-v!-^, ! Ve
ZrIZenI
02 Czech Republic, a.s.
VČP Net, s.r.o. uzav elo s městem smlouvy o budoucích
smlouvách o zíízenívěcného b emene a souhlasu se z ízením
stavby.

Namátkou byla zkontrolována Smlouva o vYpťrjčceze dne
25.5.2010. P edmětem vYp jčky je část pozemku p.č. 116313
do bezplatného užívání.Smlouva je uzav ena na dobu
neurčitou s platností od I.6.2010. Schváleno radou města dne
3.5 .2010, zálmér byl zveŤejněn od I2.4. do 28.4.201 0.
Namátkou byla zkontrolována Smlouva na poskytnutí finanční
podpory ve vyši 33 000,- Kč, kterou město Police nad Metují
poskytlo TJ Spartak Police nad Metují, o.s. na sportovní akce
po ádané v roce 2010. Poskytnutí této finančnípodpory bylo
zahrnuto p i schvalování rczpočtu pro rok 20L0. Smlouva ze
dne 1 .3 .2aI0 byla p edlo žena. Vyričtováníbylo doloženo v
souladu s touto smlouvou.

Smlouvy zástavní
Dokumentace k ve ejnym
zakázkám

Pivovarské nám. 1245
500 03 Hradec Králové

Pohledávky SFZP

jsou

zaJištěny zástavním právem dle
smlouvy č. 08018381 - Z ze dne 23.6.201 0. P edmětem zástavy
je stavba č.p . 341 a pozemek č. 4l3ll.
V roce 2010 proběhlo několik vyběrovych Ťízenímalého
rozsahu. Namátkou bylo zkontrolováno v}běrové ízenína
projekt:
"Stavební ťrpravy dodatečnézateplení MŠPolice nad
Metují". Osloveno bylo 10 firem, které podaly své nabídky, z
nichž 2 firmy byly vy azeny z d vodu neriplnosti dle
zaďávacího íízení.Hodnotícíkomise dne 5.5 .2010 vybrala
firmu KOBLA spol. s.r.o. s nejv}hodnější nabídkou ve vyši 4
545 448,- Kč včetně DPH. Smlouva o dílo byla uzavíena ve
stejné vyši.
"Poskytnutí rivěru Intenzifikace ČOV Police nad Metují"
osloveno bylo 8 firem, své nabídky podaly 2 barky. Hodnotící
komise dne 1 1.I.20l0 vybrala Komerčníbanku a.s., Na
P íkopě 969133, Praha 1. s nabídkovou cenou 3 670 054,16
tel.: 491817 615 (614)
736 521 912

e-mail: nnaglova@kr-kralovehradecky.cz
i markova@kr-kralovehradecky.cz

Kč. Smlouva

ť

na poskytnutí ťrvěru byla uzav ena.

Informaee o p ljatych
opat eních (zák. 42012004
Sb. ,3201200I Sb., apod.)
Vnit ní p edpis a směrnlce

Pravidla p i realizaci zakázek města Police nad Metují.
Byly p edloženy vnit ní p edpisy a směrnice města. Město má
v souvislosti s reformou ričetnictvíťrzemně samosprávnych
celk nově zpraeovanou směrnici o časovémrozlišení. Nebyla
p edložena směrnice o podrczvahov ch čtech.
P edloženvnit ní platovY p edpis, ktery je nekonkrétní.
Zápisy zjednání rady včetně Byly p edloženy zapisy z jednání rady města ze dne 11.1.,
25.1 ., I.2., 22.2., 8.3., 22.3., 6.4., 19.4., 3.5., 6.5., 17 .5., 3 1 .5.,
usnesení
14.6., 12.7 ., 9.8., 23 .8., 6 .9 ., 20.9 . a 4.10.2010.
DáIe z 15.1 1. ,29. 1 l. , 13.12.20L0
Byly p edloženy zápisy z jednání zastupitelstva z 16.12.2009,
Zapisy zjednání
20 .I ., 24 .2 ., 28 .4 ., 26.5 ., 23 .6 ., 8 .9 .201 0.
zastupitelstva včetně
Dále p edlo ženy zápisy z jednání zastupitelstva z 6.10., 8.1 1 .,
usnesení
I.12.201 0.
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B. Zjištěníze závěrečného (jednorázového) přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření - mMěsto Police nad Metují
byty zjištěny následující méně závažnéchyby a nedostatky:

Předmět: Zákon č. 42012004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictvívedené územnímcelkem
{. Právní předpis: Zákonč. 56311991 Sb., o účetnictví,ve zněni pozdějšíchpředpisů
o § 29 odst. ] -Územnícelek neovéři|, zdaskutečný stav odpovídá stavu v účetnictví.
o Stavba na st.p. 322 v k.ú. Police nad Metují vedená na LV 10001 není vedena
v majetku města na účfu02l - stavby. Dle sdělení zaměstnance města se jedná
o kapličku, Iďerá byla zařazena do operativní evidence s nulovou účetní
hodnotou. Jestliže tomu tak skutečně je, jedná se o chybné zařazení do
majetku.

§ 30 odst. ] a 4 - Skutečnéstavy majetku a závazků územníhocelku nebyly zjištěny.
o Nebyl zjištěn inventarizačnírozdílu účtu331 -Zaměstnanci. Stav inventurního
soupisu činíKč 670 834,-, skutečnosti Kč 67l I34,-. Rozdíl ve výši Kč 300,byl způsoben nepředepsáním odměny za listopad 2010.

§ 30 odst, 2 písm. a/ - Inventurní soupisy územníhocelku neobsahovaly skutečnosti,
které by umožňovaly jednoznačné určenímajetku azávazků.
o Inventurní soupisy majetku, konkrétně budov a staveb, neobsahují takové
skutečnosti, kíeréby jednoznaěně identifikovaly tento majetek.

§ 30 odst. 2 písm. e/ - Inventurní soupisy územního celku neobsahovaly okamžik
zahájeni a okamžik ukončeníinvenfury.

o

i.
.

Některé soupisy neobsahovaly okamžik zahájení a okamžik ukončení
inventarizace. Např. IS - TS - budovy města, IS - venk. prostor Police, IS - TS
- stavby a mobiliař a mnohé další.

Právní předpis: CUS 701 -704 (§ 36 odst. I zákonao účetnictví)
- Územní celek neúčtovalk okamžiku uskutečnění
ČÚS 701 bod 5.2. a
účetrúhopřípadu při převodech vlastnictví k nemovitostem, které podléhaly vkladu do
katastru nemovitostí.
U prodeje p.p.731./38 nedošlo k odúčtováníz majetku města ke dni vkladu do
katastru nemovitostí, tj. 17 .12.20 1 0 ale až 28.12.20 I 0.

5.4.

o

Nebyly ziištěny závažnéchyby a nedostatky.
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C. PInění přezkoumání
Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
a)

při přezkoumání hospodaření územníhocelku za předchozíro|ry

byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky:

{.

Právní předpis: ČÚS SOt

-

522, Českéúčetrrístandardy (§ 36 odst. 1 zákona o
účetnictví)
ČÚS 516 bod
- Územru celek neúčtovalo přijat}ch provozních zálohách čí
poskytnutých krátkodobých zálohách. (napraveno)
ZáIohové faktury na předplatrré tiskovin na rok 2010 byly zaiňtovény místo na
účet314 přímo na nákladov} účet410 (např. doklad č. 802 - BMSS-START, spol.
s .o., doklad č.793 - SEVT, a.s., doklad č. 825 - Ministerstvo vnitra ČR, doklad č.
858 Náchodský deník ).
- Předplatrré tiskovin je v roce 2010 účtovánosprávně na účet314. Např. doklad
č.101607, ze dne 16.9.2010.

.

2

o

.

Čússzz

- Územní celek nedodržel postupy účtovánídlouhodobých bankovních
úvěru a půjčeka ostatních závazk.ů. (napraveno)
o Doklad č. 1056 k qipisu 234 naKě204 125,- přijatázáIohanazékladé smlouvy o
budoucí smlouvě kupní - chybně účtovánopřímo do rozpočtových příjmůve
prospěch ÍČtu2I5, správně mělo být účtovánodle své povahy na účet955 -

dlouhodobé přij até zéIohy .
záIoha byla dne 30.4.2010 zaúčtovánadle platn;ých předpisů - doklad č.

- Přijatá
40009.

Nlebyly zjištěny závažnéchyby a nedostatky.
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b) při dílčímpřezkoumáni

byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky:
Předmět: Zákot č. 42012004 Sb. § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve
vlastnictví územníhocelku
* Právní předpis: Zákonč. 12812000 Sb., o obcích, ve znénípozdějšíchpředpisů
. § _r9 odst. I - Zánér obce pronajmout, nebyl zveřejněn na uřední desce po dobu
nejméně 15 dnů před roáodnutím v příslušnémorgánu obce. (napraveno)
o Zámér zmény Smlouvy o pronájmu lesních pozemků nebyl zveřejněn na úřední
desce před schválením v radě města.
- Zámér zmény Smlouvy o pronájmu lesních pozemků byl zveřejněn na úřední desce a nově
schválen v radě města.

Předmět: Zákoně.42012004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictvívedené územnimcelkem
i. Právní předpis: Zékonč.5631199l Sb., o účetnictví,ve znění pozdějšíchpředpisů
o § 3 odst. ] - Územní celek neúčtovalo skutečnostech, které jsou předmětem
účetnictví,do období, s nímžtyto skutečnosti věcně a časově souvisí. (napraveno)
o Příjmov,ý pokladní doklad č.992319 na částku 810,- Kč obsahoval přijaté platby
zaslužby DPS i za měsíc květen.
- Kontrolou dokladů za měsíc listopad bylo ověřeno, že platby za DPS jsou vkládany do
hlavní pokladny v příslušnémměsíci.

Nebyly ziištěny závažnéchyby a nedostatlqy.
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D.Závěr
I.

Při přezkoumání hospodaření - mMěsto Police nad Metuji - za rok20l0

byly zjiŠtěnyméně závažné chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. b) zákona č.420t2004
sb.):

Předmět: Zákonč.42012004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetrrictvívedené územnímcelkem
* Právní předpis; Zákon č.5631199l Sb., o účetnictví,ve znění pozdějšíchpředpisů
o § 29 odst, ] -Územní celek neověřil, zdaskutečný stav odpovídá stavu v účetnictví.
o Stavba na st.p. 322 v k.ú. Police nad Metují vedená na LV 10001 není vedena v
majetku města na účtu021 - stavby. Dle sdělení zaměstnance města se jedná o
kapličku, která byla zařazena do operativní evidence s nulovou účetníhodnotou.
Jestliže tomu tak skutečně je, jedná se o chybné zařazeni do majetku.
§ 30 odst. ] a 4 - Skutečnéstavy majetku a závazků územníhocelku nebyly zjištěny.
o Nebyl zjištěn inventaizačnírozdíl u účtu331 -Zanéstnanci. Stav inventurního
soupisu ČiníKč 670 834,-, skutečnosti Ké 67I I34,-. Rozdíl ve výši Kč 300,- byl
způsoben nepředepsáním odměny za listopad 2010.

§ 30 odst.

2

písm. a/ - Inventurní soupisy územníhocelku neobsahovaly skutečnosti,

které by umožňovaly jednoznačné určenímajetku azávazk.ů'.

o

InventarizaČní soupisy majetku, konkrétně budov a staveb, neobsahují takové
skutečnosti, které by jednoznačně identifikovaly tento majetek.

2 písm. e/ - Inventurní soupisy územníhocelku neobsahovaly okamžik
zahájeni a okamžik ukončeníinventury.
o Některé soupisy neobsahovaly okamžik zahájeni a okamžik ukončení
inventarizace. Např. IS - TS - budovy města, IS - venk. prostor Police, IS - TS stavby a mobiliář a mnohé další.

§ 30 odst.

*
a

PráJní předpis: ČÚS zOt - 704 (§ 36 odst. l zákonao účetrrictví)
ČÚS ZOl bod 5.2. a 5.4.
- Územni celek neúčtovalk okamžiku uskuteěnění
Úěetního případu při převodech vlastnictví k nemovitostem, které podléhaly vkladu do
katastru nemovitostí.
o U prodeje p.p.73l./38 nedošlo k odúčtováníz majetku města ke dni vkladu do
katastru nemovitost í, tj. 17 .12.20 1 0 ale až 28.12.201 0.
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il. P i p ezkoumání hospoda
se

neuvádí žádná rizika

IIII.

dle

ení - město Police nad Metují - za rok 2010
10 odst. 4 písm. a) zákonač.42012004

P i p ezkoumání hospoda
Byly zjištěny dle
a)

Sb.

ení - město Police nad Metují - za rok 2010

10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:

podíl pohledávek na rozpočtu zemního celku

b) podíl závazkina rozpočtu rizemního

7,24 Yo

celku

14,63 oÁ

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku rizemního
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l4

celku

11,90 oÁ
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Královéhradecky k aj dne 9.3.20Il 13:28:04
Podpisy kontroloru:

",o",i,l,qď
Naďa Naglová
kontrolor pově eny ízenímp ezkoum áni
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Královéhradeckého krak
odbor ekpnomicky
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Bc. Jaroslava Machačová
kontrolo i

V kontrolovaném období zemní celek dle prohlášení statutárního zástllpce, nevložil
žádné peněžité či nepeněžitévklady do právnick ch osob, nehospoda il s majetkem státu,
neručil zazávazkyjin ch osob, neuzaťel směnnou, smlouvu o sdruženípeněžních prost edk
a majetkov; ch hodnot, nepo ídil ani neprodaIžádny finančnímajetek.
S obsahem návrhu zprávy o q sledku p ezkoumání hospoda ení - město Police nad
Metují - o počtu 16 stran byl seznámen a jeho stejnopis číslo1 obdržel

!.4,|

it

Dne

Mgr. Ida Seidlmanová
starostka

b
6

s/
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Rozdělovník :
Steinopis

počet v tisk

P

1

1

Police nad Metují

Mgr. Ida Seidlmanová

2

1

Královéhradecky kraj

Naďa Naglová

P

edáno

evzal

Tato zpráva o vl sledku p ezkoumání hospoda ení je návrhem zprávy o vysledku p ezkoumání
hospoda ení, p ičemžkonečnl m znénímzprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhrity
stanovené v 6 odst. 3 písm. l) zákona č. 42012004 Sb., k podání písemného stanoviska
kontrolorovi pově enému Ťízenímp ezkoumání na adresu Krajského ri adu
Královéhradeckého kraj e.
Tento návrh zprávy o qisledku p ezkoumání hospoda ení obsahuje i qfsledky koneěného
dílčíhop ezkoumání.

Poznámka:
Územní celek je ve smyslu ustanovení 13 odst. 1 písm. b) zákonač.42012004 Sb.,
povinen p ijmout opat ení k nápravě chyb a nedostatkri uvedenych v této zprávé o vysledku
p ezkoumání hospoda ení a podat o tom písemnou informaci p íslušnémp ezkoumávajícímu
orgánu (Královéhradeck kraj, Pivovarské náměstí l245l, 500 03 Hradec Králové), a to
nejpozději do 15 dnri po projednání této zptávy spolu se závěrečn}m ričtem v orgánech
rizemního celku.

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení 13 odst. 2 zékona ě. 42012004 Sb.,
povinen vinformacích podle ustanovení 13 odst. 1 písm. b) téhožzál<ona uvést lhritu, ve
které podá p íslušnémup ezkoumávajícímu orgánu písemnou zptávu o plnění p ijatych
opat ení a v této lhritě p íslušnémup ezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávuzaslat.
Za nesplnění těchto povinností |ze lložit rizemnímu celku dle ustanovení 14 písm. f),
g), h) zakonaě.42012004 Sb., po ádkové pokuty až do q še 50 000 Kč v jednom p ípadě.

Pivovarské nám. 1245

500 03 Hradec Králové
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