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Krajský úřad Libereckého kraje

odbor kontroly

Č.j: LK-0005/12/Nov

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obec Benešov u Semil, IČ 00275590

za rok 2012

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 22.10.2012 - 23.10.2012 a 24.4.2013 - 25.4.2013

na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných 
celků a dobrovolných svazků obcí.

Místo provedení přezkoumání:

Obecní úřad Benešov u Semil

Přezkoumání vykonal kontrolor pověřený řízením přezkoumání:    

Ing. Jana Nováková

Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § 5 zákona o přezkoumávání hospodaření 
vydal Mgr. René Havlík, ředitel  Krajského úřadu Libereckého kraje. 

Při přezkoumání byli přítomni:

             Dalibor Lampa - starosta obce
             Jaroslava Hloušková - účetní
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Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona 
420/2004 Sb.. Dle § 6 odst. 3 písm. b) zákona je přezkoumání hospodaření prováděno 
výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a 
obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění 
právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

A. Přezkoumané písemnosti

Při přezkoumání hospodaření obce Benešov u Semil byly přezkoumány následující 
písemnosti:

Rozpočtový výhled

ZO na svém zasedání dne 15.12.11 usn.č. 43/2011 schválilo rozpočtový výhled na roky 2012 
- 2014 - v roce 2012 přebytkový (splátka úvěru), v ostatních letech vyrovnaný /údaje uvedeny 
v tis. Kč/:
                         2012       2013        2014
Příjmy              8 940       8 980        9 320
Výdaje             8 710       8 980        9 320
financování        230              0               0

ZO na svém zasedání dne 13.12.12 usn.č. 44/2012 schválilo rozpočtový výhled na roky 2013 
- 2015 /údaje uvedeny v tis. Kč/:

                         2013       2014        2015
Příjmy             9 206        9 206      9 185 
Výdaje            9 206        9 206      9 185
financování           0               0            0

Pravidla rozpočtového provizoria

V souladu s § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
v platném znění, byla stanovena na ZO dne 15.12.2011 usn.č. 42/2011 pravidla rozpočtového 
provizoria do doby schválení rozpočtu na rok 2012.

Návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2012 byl zveřejněn na úřední desce (i v elektronické podobě) obce od 
8.2. do 23.2.2012 v souladu s § 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve výši:

Příjmy                     8 226 300 Kč
Výdaje                    7 996 300 Kč
financování               230 000 Kč
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Schválený rozpočet

ZO na svém jednání dne 23.2.2012 usn.č. 5/2012 schválilo rozpočet obce jako přebytkový,    
v souladu s § 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Rozpočet byl schválen ve výši :

Příjmy             8 226 300 Kč
Výdaje            7 996 300 Kč
financování        230 000 Kč

Rozpočtová opatření

V kontrolovaném období  bylo schváleno 6 rozpočtových změn, schválených ZO dne 19.4.12 
usn.č. 6/2012; dne 21.6.12 usn.č. 19/2012; dne 23.8.12 usn.č. 25/2012; dne 20.9.12 usn.č. 
28/2012 ; dne 15.11.12 usn.č. 35/2012 a dne 13.12.12 usn.č. 46/2012 v následující výši:

                                    příjmy                     výdaje
1. RO                        + 9 000,00          + 9 000,00
2. RO                      + 35 464,97        + 35 464,97
3. RO                    + 267 300,00      + 267 300,00 
4. RO                      + 20 863,00        + 20 863,00
5. RO                      + 50 650,00        + 50 650,00
6. RO                    + 165 347,60      + 165 347,60
Celkem                 + 548 625,57      + 548 625,57   

Těmito rozpočtovými opatřeními nabývá rozpočet následujících hodnot:

                    Schválený RO               Upravený RO              Rozdíl
Příjmy             8 226 300,-                 8 774 925,57         + 548 625,57
Výdaje            7 996 300,-                  8 544 925,57         + 548 625,57

Kontrolou bylo ověřeno promítnutí rozpočtových změn do výkazu  FIN 2-12M k 31.12.2012

Závěrečný účet

Závěrečný účet obce za rok 2011 projednalo ZO na svém zasedání dne 21.6.2012 a usn.č. 
16/2012 ho schválilo. ZO projednalo závěrečný účet obce spolu se Zprávou o výsledku 
přezkoumání hospodaření za rok 2011 a schválilo ho výrokem "bez výhrad".
Návrh závěrečného účtu a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byl zveřejněn na 
úřední desce (i v elektronické podobě) od 1.6. do 20.6.2012  v souladu s § 17 odst. 6 zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a je dosud přístupný na 
webových stránkách obce. Závěrečný účet obsahuje všechny náležitosti uložené zákonem
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Účtový rozvrh

Kontrole byl předložen účtový rozvrh platný pro rok 2012.
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Rozvaha

Kontrole byl předložen výkaz Rozvaha sestavený k 31.12.2012, který obsahuje tyto základní 
skutečnosti. 

a) majetek obce

Stálá aktiva vykazují objem v brutto hodnotě částku 75 492 205,34 Kč. Významnou  část 
stálých aktiv představují:

- účet 021 - Stavby                                              70 124 497,20 Kč
- účet 022 - SMV                                                  1 298 548,00 Kč
- účet 031 - Pozemky                                            1 566 377,54 Kč 

Oprávky byly vytvořeny v plné výši u DDHM /účet 028 - 1 649183,60 Kč/ a DDNM /účet 
018 – 258 209,00Kč/. 
Obec má schválený odpisový plán a používá rovnoměrný způsob odepisování. Za 
kontrolované období nebyl zaznamenán významný pohyb na majetkových účtech. 

b) významné položky cizích zdrojů v kontrolovaném období představují 

- účet 451 Dlouhodobé úvěry                                        0,00 Kč
- účet 455 Dlouhodobé přijaté zálohy                   16 092,00 Kč
- účet 321 Dodavatelé                                                     0,00 Kč
- účet 324 Krátkodobé přijaté zálohy                   114 222,00 Kč
- účet 331 Zaměstnanci                                        108 891,00 Kč     
- účet 336 Zúčtování SZ a ZP                                56 961,00 Kč
- účet 342 Jiné přímé daně                                     14 561,00 Kč 
- účet 343 DPH                                                      64 948,00 Kč
- účet 374 Krátkokobé  zálohy na transfery             1 000,00 Kč
- účet 384 Výnosy př. období                               532 030,00 Kč
- účet 389 Dohadné účty pasivní                          376 620,00 Kč

Obec měla zřízen úvěr na plynofikaci, který splatila v roce 2012.
Úhrnná výše aktiv i pasiv je v netto částce 56 472 757,72Kč. Kontrolou bylo ověřeno, že 
zůstatek účtů 231 - ZBÚ (ve výši 2 378 466,65 Kč) i 236 - BÚ fondů (ve výši 18 337,90 Kč) 
souhlasí s údaji ve FIN 2-12M  řádek 6010 a řádek 6020 i s bankovními výpisy, stav pokladny 
byl nulový, souhlasí s výkazem FIN 2-12M  § 6171 pol. 5182. Obec dále vytvořila opravné 
položky k pohledávkám v celkové výši 27 168,47 Kč. 

c) podrozvahová evidence
na podrozvahové evidenci vede obec:
- předaný majetek ZŠ a MŠ                      843 230,70 Kč
- majetek obce a SDH v OE                       38 165,00 Kč
- nevymahatelné/odepsané/ pohledávky   115 625,20 Kč
- věcná břemena                                            6 800,00 Kč
- zástavní právo                                      2 240 000,00 Kč    

d) další skutečnosti, vztahující se k majetku
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- obec nehospodaří s majetkem ve vlastnictví státu,
- obec svým majetkem neručí za závazky třetích osob.

Příloha rozvahy

Kontrole byla předložena příloha rozvahy k 31.12.2012, údaje přílohy navazují na rozvahu. 
Příloha byla vyplněna ve všech částech, pro něž měla obec v účetnictví informace a kde tak 
ukládá vyhláška č. 410/2009 Sb. 
Obec je plátcem DPH.

Výkaz zisku a ztráty

Kontrole byl předložen Výkaz zisku a ztráty za období 1-12/2012, s následujícími hodnotami:
náklady celkem                 8 898 119,19 Kč
výnosy celkem                  9 167 707,84 Kč
výsledek hospodaření            269 588,65 Kč  - souhlasí na Rozvahu (účet 493)   k 31.12.12.

Obec neprovozuje hospodářskou činnost.

Odepisování majetku
Každá majetková karta má zpracovaný odpisový plán. Dle směrnice  pro odpisování 
dlouhodobého majetku se předpokládá rovnoměrný způsob odpisování při účtování odpisů 
ročně do výše 5% zůstatkové ceny. 
Kontrole byly předloženy účetní doklady o odpisování DM, které navazovaly na schválený 
odpisový plán. Takto zúčtované odpisy k 31.12.2012 činily 857 445,00 Kč a byly součástí 
nákladového účtu 551- Odpisy DM.

ZO schválilo roční účetní závěrku sestavenou k 31.12.2012 na svém zasedání dne 
18.4.2013.

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

Kontrole byl předložen Výkaz FIN 2-12 M k 31.12.2012 v následující výši / údaje uvedeny    
v hodnotách po konsolidaci/:

                  schv. RO        upravený RO        skutečnost       %URo/Sk
příjmy         8 196 300      8 744 925,57        9 412 937,02     107,64
výdaje         7 966 300      8 514 925,57        8 697 802,39     102,15
financování    230 000         230 000,00       -  715 134,63       xxx

Kontrolou bylo ověřeno, že rozpočet ve schválené podobě byl přenesen ve shodných 
hodnotách do výkazu, rozpočet po změnách souhlasí na změny schválené ZO. Hospodaření 
obce skončilo rozpočtovým přebytkem ve výši 715 134,63 Kč.

Hlavní kniha

Kontrole byla předložena hlavní kniha - Obratová předvaha  za období 1-12/2012. 
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Kontrolou ověř účetní doklad ev.č. 4017 na zaúčtování bezúplatného převodu pozemků od 
Pozemkového fondu ve výši:
p.p.č. 121/1                    5 241,60 Kč
p.p.č. 16                            208,32 Kč
p.p.č. 450/3                    1 935,00 Kč
Namátkovou kontrolou prvotních dokladů  (ev.č. 901 - 915) v měsíci září nebyly zjištěny 
nedostatky.

Inventurní soupis majetku a závazků

Obec postupovala při realizaci inventur podle vyhlášky č. 270/2010 Sb.
K zajištění inventarizace majetku k 31. 12. 2012 bylo kontrole předloženo: 
-   Směrnice k provedení inventarizace,
-   Příkaz starosty obce č. 1 k provedení inventarizace ke dni 31.12.2012 
-   Plán inventur na rok 2012,
-   Proškolení členů DIK
-    Inventarizační zpráva za rok 2012 ze dne 28.1.2013.

Dokumentace obsahovala všechny náležitosti požadované vyhláškou č. 270/2010. 
K jednotlivým majetkovým účtům byly doloženy inventurní soupisy, stavy majetku k datu   
31. 12. 2012 uvedené na inventurních soupisech souhlasí se stavy v účetnictví, nebyly zjištěny 
inventurní rozdíly ani nebyla přijata žádná opatření a nebyly podány žádné návrhy.

V rámci podkladů o provedené inventarizaci byla doložena oblast podrozvahové evidence, 
která zahrnovala ostatní majetek v OE, svěřený majetek ZŠ a MŠ a majetek SDH v OE, 
zástavní právo, nevymahatelné pohledávky.

Bankovní výpis

Kontrolou ověřeny zůstatky finančních prostředků k 31.12.2012 na účtech s předloženými 
bankovními výpisy, zůstatky jsou shodné s údaji ve výkazu FIN 2-12M i s údaji v rozvaze
k 31.12.2012. Kontrolou dokladů příslušných k výpisu ZBÚ v září (BV 147 až BV 161) a 
v prosinci (BV 198 – 214) nebyly zjištěny nedostatky.

Stav k 31.12.2012
základní běžný účet /231/č. účtu 1263110329/0800           2 378 466,65 Kč
BÚ soc. fondu /236/ č.účtu 107-1263110329/0800                 18 337,90 Kč

úvěrový účet /451/ č. účtu 024504-0196833409/0800                   0,00 Kč

Kniha odeslaných faktur

Kniha odeslaných faktur je vedena na PC, slouží jako evidence pohledávek. V kontrolovaném 
období bylo vystaveno 35 faktur v celkové výši 459 291,72 Kč, všechny faktury byly do 
konce roku uhrazeny. Kontrolou vystavených  faktur a jejich úhrad v měsíci prosinci (ev.č. 
19, 21, 24-27, 29-35; BV 198 - 214) nebyly zjištěny nedostatky, obsahovaly předepsané 
náležitosti podle zákona 563/1991 Sb., nedostatky v účtování dle platné rozpočtové skladby 
nebyly zjištěny.
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Neuhrazené pohledávky (nájemné byty) jsou průběžně upomínány, předávány k soudnímu 
vymáhání. Obec má vytvořenu opravnou položku k pohledávkám ve výši 23 752,97 Kč -
pohledávky za neuhrazené nájemné bytů.
Doložení zůstatku účtu 311 - Odběratelé souhlasí s inventarizací.

Kniha došlých faktur

Kniha přijatých faktur je vedena na PC a slouží jako evidence závazků.  V kontrolovaném 
období bylo přijato celkem 539 faktur v celkové výši   5 251 244,38 Kč, ke konci roku byly 
všechny uhrazeny, zůstatek účtu 321 Dodavatelé byl nulový. Namátkovou kontrolou přijatých 
faktur a jejich úhrad  v měsíci září (fa ev. č. 331 - 373) a (BV č. 147 -161) a prosinci (fa ev.č. 
490 - 537, BV 198- 214), zaměřenou na ověření věcné a formální správnosti, nebyly zjištěny 
nedostatky, doklady obsahovaly předepsané náležitosti podle zákona 563/1991 Sb., 
nedostatky v účtování dle platné rozpočtové skladby nebyly zjištěny. 

Odměňování členů zastupitelstva

ZO na svém zasedání dne 11.11.10 (ustavující zasedání ZO) schválilo zvolení starosty -
uvolněný, místostarosty (neuvolněný), předsedů výborů. ZO dne 16.12. usn.č. 65/10 schválilo 
v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb.,        
o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev v platném znění, výši měsíčních odměn 
neuvolněných členů ZO v 50% výši dle platné přílohy k NVL č. 37/2003 Sb., o odměnách za 
výkon funkce členů zastupitelstev v platném znění. ZO na svém zasedání dne 13.12.12 usn.č. 
53/2012 schvaluje výši odměn neuvolněným členům Zastupitelstva obce v roce 2013 ve výši 
50% dle nařízení vlády.
Kontrolou mzdových listů bylo ověřeno, že odměny uvolněného starosty a neuvolněných 
členů ZO, souhlasí s výší odměn odsouhlasených na zasedáních ZO a jsou v souladu  s NVL 
č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev v platném znění.

Pokladní kniha (deník)

Pokladní kniha je vedena na počítači, se stanoveným pokladním limitem ve výši 40 000,- Kč, 
v kontrolovaném období byl dodržovaný. Příjmy a výdaje jsou číslovány jednou číselnou 
řadou. Za 01-12/2012 bylo vyhotoveno 934 pokladních dokladů. Zůstatek pokladny koncem 
roku byl nulový, souhlasí s Rozvahou účet 261 i výkazem FIN 2-12M § 6171 pol. 5182. 
Namátkově byly kontrolovány doklady za měsíc září (ev.č. 642 - 699) a prosinec (ev.č. 880 -
934), které obsahovaly náležitosti požadované zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví
v platném znění, kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. 

Dohoda o hmotné odpovědnosti

Platná dohoda  (v souladu s § 252 zákona č. 262/2006 Sb.) o hmotné odpovědnosti byla 
kontrole předložena.
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Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím

Závazné ukazatele pro ZŠ a MŠ Benešov u Semil  byly součástí schvalovacího procesu  
rozpočtu. Příspěvkové organizaci byly sděleny závazným dopisem  dne 24.2.2012 ve výši:
- ZŠ a MŠ              920 000,00 Kč

Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací

ZO na svém jednání dne 19.4.12 usn.č. 15/2012 schválilo rozdělení hospodářského výsledku 
zřízené PO ZŠ a MŠ ve výši 311,53 Kč   a to příděl do rezervního fondu ve výši 311,53 Kč.
Veřejnosprávní kontrola ZŠ a MŠ Benešov u Semil byla provedena dne 5.12.2012 SOLK 
Liberec, kontrolor Karel Pítro se závěrem: nebylo zjištěno porušení závazných právních 
předpisů, náklady jsou hospodárné a účelné.
Rada na svém zasedání dne 2.4.2013 projednala a schválila rozdělení hospodářského 
výsledku zřízené PO ZŠ a MŠ za rok 2012 ve výši 163 898,00 Kč. HV byl rozdělen do 
rezervního fondu ve výši 133 898,00 Kč a do fondu odměn 30 000,00 Kč.

Účetní závěrku sestavenou k 31.12.2012 schválila Rada obce na svém zasedání dne 
2.4.2013.

Zřizovací listina organizačních složek a příspěvkových organizací, odpisový plán

Kontrole byla předložena Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské 
školy Benešov u Semil (schválená ZO dne 10.9.2009 usn.č. 44/2009), která byla usn.č. 
38/2011 ZO ze dne 10.11.2011 změněna - předmětem změny bylo poskytnutí objektu školy 
formou zápůjčky; vymezení majetkových práv ani povolení doplňkové činnosti /krátkodobé 
pronájmy, zájmové kurzy a hostinská činnost/ nebylo měněno. V kontrolovaném období roku 
2012 nebyla zřizovací listina PO měněna.

Smlouvy o výpůjčce

Kontrole byla předložena Smlouva o výpůjčce uzavřená mezi obcí a občany na pozemky 
p.p.č. 2523/26 a 2523/21 uzavřená na dobu určitou do 31.7.2013. Účelem výpůjčky je využití 
části pozemků pro osazení turistického informačního místa, které bude obsahovat informační 
tabuli /bezúplatně/, majitelé pozemku souhlasí s budoucím prodejem tohoto pozemku obci.

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím

Obec na základě žádostí poskytla ze svého rozpočtu příspěvky devíti spolkům a organizacím  
v celkové výši 110 430,90 Kč /§ 6409 pol. 5222 a 5229/. Kontrole bylo předloženo 
vyúčtování poskytnutých příspěvků od jednotlivých spolků a organizací, které podléhají ještě 
následné kontrole kontrolního výboru. Kontrolou ověřeno vyúčtování od TJ Benešov ve výši
30 tis. Kč a Myslivci Jizeran ve výši 10 tis. Kč.

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

Kontrolou bylo ověřeno vyúčtování následujících dotací:
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Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Grantového fondu Libereckého kraje 
program č. G- 99 - č. OLP/1832/2011 schválená RK dne 8.3.2011 usn.č. 316/11/RK na  akci 
"Oprava dřevěné lávky přes Jizeru"ve výši maximálně 100 000,00 Kč, příjemci bude 
poskytnuta záloha ve výši 50%; 
Poskytnutá dotace        50 000,00 Kč - 50% podíl v roce 2011
Realizované výdaje     100 000,00 Kč
Doplatek dotace            50 000,00 Kč  - dne 12.1.2012 – 50% podíl v roce 2012
Dotace vyúčtována v souladu s podmínkami.

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Grantového fondu Libereckého kraje 
program č. G- 99 - č. OLP/1317/2012 schválená RK dne 7.2.12 usn.č. 154/12/RK na  akci 
"Oprava dřevěné lávky přes Jizeru II. etapa" ve výši maximálně 20 000,00 Kč, příjemci byla 
poskytnuta dotace dne 29.5.2012; 
Poskytnutá dotace        20 000,00 Kč 
Celkové výdaje            124 948,80 Kč
Vlastní podíl                104 948,00 Kč
závěrečné vyúčtování dne 6.12.2012 v souladu s podmínkami. Obec Slaná se podílela na 
spolufinancování této lávky částkou 30 000,00 Kč /kontrole předložena vydaná faktura ev.č. 
35, uhrazená dne 21.12.2012/.

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Fondu požární ochrany LK schválené Zastupitelstvem 
LK dne 24.4.12 usn.č. 100/12/ZK ev.č. OLP/892/2012 na akci "Oprava dopravního vozidla 
OPEL" - účelová neinvestiční dotace ve výši 42 000,00 Kč; příjemce je povinen se podílet na 
financování akce min. 40%; příjemci byla poskytnuta dotace dne 22.6.2012
Poskytnutá dotace        42 000,00 Kč
Celkové výdaje             71 600,00 Kč
Vlastní podíl                 29 600,00 Kč
závěrečné vyúčtování dne 12.11.2012 v souladu s podmínkami. 

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Fondu požární ochrany LK schválené Zastupitelstvem 
LK dne 24.4.12 usn.č. 100/12/ZK ev.č. OLP/1233/2012 na akci "Nákup ochranných a 
technických prostředků požární ochrany (radiostanice, obleky, svítilny, lana, opasky, 
přilby.....)" ve výši 54 300,00 Kč; příjemce je povinen se podílet na financování akce min. 
40%, příjemci byla poskytnuta dotace dne 22.6.2012.
Poskytnutá dotace        54 300,00 Kč
Celkové výdaje             93 585,60 Kč
Vlastní podíl                 39 285,60 Kč
závěrečné vyúčtování dne 26.10.2012 v souladu s podmínkami.  

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Fondu požární ochrany LK schválené Zastupitelstvem 
LK dne 24.4.12 usn.č. 100/12/ZK ev.č. OLP/875/2012 na akci "Nákup přenosné požární 
stříkačky PS - 8" -účelová investiční dotace ve výši 60 000,00 Kč; příjemce je povinen se 
podílet na financování akce min. 40%; příjemci byla poskytnuta dotace dne 21.6.2012
Poskytnutá dotace        60 000,00 Kč
Celkové výdaje           100 000,00 Kč
vlastní podíl                 40 000,00 Kč
závěrečné vyúčtování dne 3.11.2012 v souladu s podmínkami.  

Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR na výdaje jednotek sborů 
dobrovolných hasičů obcí  na rok 2012, č.j. MV-1644-8/PO-IZS-2012, na udržení 
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akceschopnosti ve výši 1 650,00 Kč a na odbornou přípravu velitelů a strojníků jednotek SDH 
ve výši 6 936,00 Kč. Dotace byla zcela vyčerpána v souladu s podmínkami.

– pol. 4111, UZ - 98193 - volby do Senátu parlamentu ČR a voleb do zastupitelstev krajů 
Poskytnutá dotace        33 000,00 Kč
Čerpáno                             17 400,00 Kč
Vratka                                15 600,00 Kč na účet KÚ LK odeslána dne 19.12.2012

- pol. 4111, UZ 98 008 – volby prezidenta
Poskytnutá dotace     1 000,00 Kč
Čerpáno                        0,00 Kč
Vráceno                   1 000,00  Kč dne 13.2.2013

- průtoková dotace na akci "EU peníze školám", OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 
reg. číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3159 ve výši 163 947,60 Kč - obec obdržela dotaci dne 
19.12.2012 a byla odeslána dne 21.12.2012.

Dohody o pracovní činnosti

Kontrole bylo předloženo 7 dohod o pracovní činnosti uzavřených v souladu s § 76 Zákoníku 
práce č. 262/2006 Sb., v platném znění. Namátkovou kontrolou 3 DPČ (úklid obecního úřadu, 
vedení kroniky a knihovny obce, údržba počítačové sítě) a mzdových listů nebyly zjištěny 
nedostatky.

Dohody o provedení práce

Kontrole bylo předloženo 21 dohod o provedení práce uzavřených v souladu s § 75 Zákoníku 
práce č. 262/2006 Sb., v platném znění. Namátkovou kontrolou 4 DPP (malování do kroniky 
SPOZ, úklid veřejného prostranství, mytí oken, pořizování záznamů pro kabelovou televizi) a 
mzdových listů nebyly zjištěny nedostatky. 

Smlouvy o přijetí úvěru

Investiční akce "Plynofikace obce"  byla financována pomocí dluhové služby. V souladu        
s  úvěrovou smlouvou č. 588-07-2002 mezi ČS, a.s. pobočka Turnov, obec čerpala úvěr ve 
výši 3 mil. Kč, který pravidelně splácela /od r. 2002 -  do r. 2012/. Zajištění úvěru  -
budoucími příjmy. Roční splátka v roce 2012 je ve výši 230 000,00 Kč.
Stav úvěru:
k 1. 1. 2012                  230 000,00 Kč
k 31.12.2012                           0,00 Kč.

Smlouvy zástavní

Kontrole byla předložena zástavní smlouva Z – 30067/1998-608, č.j. RR/10/98/Rá mezi OKÚ 
Semily a obcí na dům č.p. 201 - v uvedeném domě bylo vytvořeno 7 bytových jednotek -
investiční dotace ze SR ve výši 2 240 000,00 Kč; užívání stavby povoleno kolaudačním 
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rozhodnutím čj. SÚ 584/97, které vydal dne 8.12.1997 stavební úřad MěÚ Semily - podle 
smlouvy po dokončení výstavby nepřevede vlastnictví resp. spoluvlastnický podíl na celém 
objektu po dobu 20 let od kolaudace na jiného vlastníka.

Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem

Obec  v souladu s § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích na svých stránkách a úřední 
desce zveřejňovala záměry prodeje, směny či pronájmu majetku před jejich projednáním.

Smlouvy nájemní

Obec nemá uzavřenu žádnou nájemní smlouvu na nebytové prostory, eviduje pouze nájemní 
smlouvy na byty.
Dále byla kontrole předložena Smlouva o pronájmu pozemku uzavřená s fi Agrocentrum 
JIZERAN a.s., Semily na pronájem 0, 6240 ha na p.p.č. 121/1 se sjednaným ročním 
nájemným ve výši 115,- Kč. Smlouva uzavřená dne 20.4.2012 na dobu neurčitou za účelem 
provozování zemědělské výbory /schváleno ZO dne 19.4.12 usn.č. 8/2012/. 

Smlouvy ostatní 

Kontrolou byly namátkově ověřeny smlouvy:
- Smlouva s Telefónicou O2 Czech Republic na umístění stožáru TKR na části pozemku 
p.p.č. 264/2 uzavřená do roku 2021 – stanoveno roční podnájemné ve výši 85 000,- Kč, -
Dodatek k pojistné smlouvě č. 8602744367 uzavřené s Kooperativou pojišťovnou a.s. –
aktualizace ocenění nemovitostí v majetku obce, roční pojistné 58 072,- Kč.  
Dále byla kontrole předloženy 2 Smlouvy o bezúplatném převodu pozemků uzavřené 
s Pozemkovým fondem ČR dne 1.2.2011 a to: smlouva č. 1001981240 na p.p.č. 450/3 a 
smlouva č. 1001991240 na p.p.č. 121/1 a 126. 
- Smlouva o dílo ev.č. 0112 uzavřená se společností TEST spol. s r.o. Stružinec, IČ 4553868 
na akci oprava dřevěné lávky přes Jizeru v obci Benešov u Semil za sjednanou smluvní cenu 
148 916,00 Kč včetně DPH ze dne 24.8.2012

Dokumentace k veřejným zakázkám

Postup pro zadávání zakázek malého rozsahu je upraven vnitřní směrnicí.
Dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,  nebylo do doby kontroly uskutečněno 
žádné výběrové řízení.

Výsledky externích kontrol

Kontrole byl předložen Protokol č. 663/12/667 ze dne 24.10.2012 z kontroly Okresní správy 
sociálního zabezpečení. Předmětem kontroly bylo období od 1.6.2010  do 30.9.2012, a to 
plnění povinností v nemocenském pojištění, důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na 
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Opatření k nápravě nebyla 
uložena, v rámci kontroly nebyly zjištěny žádné nedostatky.
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Vnitřní předpis a směrnice

Vnitřní účetní předpis o vedení účetnictví a majetku obce 
Postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle zák. č. 137/2006 Sb.
Směrnice č. 1/2010 pro časové rozlišení nákladů, výnosů vč. dohadných položek
Směrnice č. 2/2010 podrozvaha a evidence pro zpracování přílohy účetní uzávěrky
Směrnice č. 3/2010 Organizační řád
Směrnice č. 4/2010 Organizační struktura obce
Směrnice č. 5/2010 k finanční kontrole
Směrnice č. 6/2010 k řídící kontrole
Směrnice č. 7/2010 k ochraně osobních údajů
Směrnice č. 8/2010 Podpisové vzory
Směrnice č. 1/2011 k inventarizaci majetku a závazků a zařazení majetku
Směrnice č. 2/2011 Pravidla pro provádění vyřazování a likvidace movitého majetku obce
Směrnice č. 3/2011 odpisování majetku
Směrnice č. 1/2013 Opravné položky

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

Kontrole bylo předloženo celkem 7 zápisů a usnesení ZO z roku 2012 (23.2.; 19.4.; 21.6.; 
23.8.; 20.9., 15.11. a 13.12.12) a 2 zápisy a usnesení ZO z roku 2011 (10.11. a 15.12.2011).
V kontrolovaném období bylo dále ověřeno 16 zápisů a usnesení ze zasedání rady obce. 
Zápisy a usnesení ZO i RO jsou vedeny v souladu se zněním § 95 odst. 1, 2 a § 101 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích.

Peněžní fondy obce (FRB, sociální, apod.) – pravidla tvorby a použití

Obec má zřízen sociální fond. Hospodaření se řídí Pravidly tvorby a čerpání sociálního fondu. 
Základní příděl do sociálního fondu je tvořen 2% ročního objemu mzdových prostředků.
V souladu s výše uvedenými pravidly byl v kontrolovaném  období  sociální fond využíván na 
příspěvky na obědy, na rekreaci dětí , na penzijní připojištění a na zájezdy. 
Finanční prostředky sociálního fondu jsou vedeny na samostatném  bankovním účtu
č. 107-1263110329/0800 u ČS a.s. 
Hospodaření sociálního fondu v roce 2012:  
PS            21 371,90 Kč
tvorba:      26 542,00 Kč
čerpání:     29 576,00 Kč 
KS            18 337,90 Kč
Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

Činnost kontrolního a finančního výboru

K zajištění ustanovení § 119 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, byly kontrole předloženy zápisy 
kontrolního /3 zápisy/ a finančního výboru /5 zápisů/.
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B. Výsledek přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření obce Benešov u Semil

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Závěr

I.  Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných 

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při dílčím přezkoumání 

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

II. Při přezkoumáním hospodaření obce Benešov u Semil za rok 2012

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)

III. Při přezkoumáním hospodaření obce Benešov u Semil za rok 2012

Nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

IV. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku ..................................... 1,80 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku .......................................... 2,89 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ...... 2,97 %

V Liberci dne 29.4.2013
Za Krajský úřad Libereckého kraje

Ing. Jana Nováková

kontrolor pověřený přezkoumáním
………………………………………….

podpis kontrolora pověřeného přezkoumáním

Starosta obce Benešov u Semil Dalibor Lampa  prohlašuje, že podle § 6 odst. 2 písm. e) 
zákona o přezkoumávání hospodaření poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu 
přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu a převzal dle § 6 odst. 3 písm. k) 
návrh zprávy o výsledku přezkoumání.
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Dalibor Lampa
starosta obce

………………………………………….
razítko datum a podpis starosty obce

Rozdělovník :

Stejnopis Počet výtisků Předáno Převzal

1 1 Benešov u Semil   Dalibor Lampa

2 1 Liberecký  kraj Ing. Jana Nováková

P o u č e n í
Tato zpráva o výsledku hospodaření je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání 
hospodaření, přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí 
lhůty, stanovené v § 6 odst. 3 písm. l) zákona  420/2004 Sb.

Územní celek může do 30 pracovních dnů od předání návrhu zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření podat písemné stanovisko k návrhu zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření v souladu s § 6 odst. 3 písm. l) zákona o přezkoumávání 
hospodaření. 

Stanovisko zašle územní celek na adresu Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru 
kontroly, k rukám kontrolora pověřeného řízením přezkoumání.

Dalibor Lampa
starosta obce

…………………………………………..
razítko datum a podpis starosty obce

Územní celek je povinen podle § 13 odst. 1 písm. b) zákona o přezkoumávání hospodaření do 
15 dnů po projednání zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku podat 
písemnou informaci o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků, uvedených ve zprávě, 
včetně uvedení lhůty, ve které podá písemnou zprávu o plnění přijatých opatření (§ 13 odst. 2 
zákona o přezkoumávání hospodaření). 

Ve lhůtě uvedené územním celkem v písemné informaci zaslané krajskému úřadu je územní 
celek povinen podle § 13 odst. 2 zákona o přezkoumávání hospodaření zaslat písemnou 
zprávu o plnění přijatých opatření. 

Obě výše uvedené písemnosti zašle územní celek na adresu Krajského úřadu Libereckého 
kraje, odboru kontroly, k rukám kontrolora pověřeného řízením přezkoumání.

Za nesplnění těchto povinností lze uložit územnímu celku dle ustanovení § 14 písm. f), g), a 
h) zákona č. 420/2004 Sb., pořádkové pokuty až do výše 50 000 Kč v jednom případě.
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