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Krajský úřad Libereckého kraje

odbor kontroly

Č.j: LK - 0005/13/Tr

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

za rok 2013

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 24.9.2013 a 12.3.2014

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. Milan Třešňák

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 dobrovolného svazku obcí Benešov u Semil byly přezkoumány 
následující písemnosti:

Rozpočtový výhled
V roce 2013 pracovala obec s rozpočtovým výhledem na období let 2013 - 2015, který byl 
schválen zastupitelstvem obce dne 13. 12. 2012 usnesením č.44/2012. Rozpočtový výhled 
předpokládal tento vývoj příjmů a výdajů (v tis. Kč):
                        2013        2014        2015
Příjmy             9 206        9 206      9 185 
Výdaje            9 206        9 206      9 185
financování           0               0            0.

Zveřejněn byl na úřední desce a webových stránkách od 14. 12. 2012 a na webových 
stránkách byl umístěn trvale.

Usnesením zastupitelstva obce č. 39/2013 z 19.12.2013 byl rozpočtový výhled aktualizován 
takto: 
                         2014       2015        2016
Příjmy             9 206        9 834       9 664 
Výdaje            9 206        9 834      9 664
financování            0               0              0.

Roční rozpočty jsou schvalovány v intencích rozpočtové predikce.

Závěrečný účet
Závěrečný účet obce za rok 2012 byl projednán zastupitelstvem dne 20. 6. 2013 a schválen 
následným usnesením č. 16/2013, včetně vzetí na vědomí zprávy o přezkoumání hospodaření. 
Závěrečný účet byl, vzhledem ke zprávě o hospodaření se závěrem bez chyb a nedostatků, 
schválen bez výhrad. Závěrečný účet obsahuje všechny náležitosti, uložené zákonem             
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, včetně popisu hospodaření 
zřízené příspěvkové organizace. 
Závěrečný účet byl zveřejněn na úřední desce i webových stránkách obce v souladu s § 17 v 
odst. 6 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v období od        
4. 6. 2013 do 20. 6. 2013. Na webových stránkách je umístěn trvale.
Zveřejnění bylo ověřeno kontrolou zápisu o zveřejnění na závěrečném účtu a webových 
stránkách obce.
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Pravidla rozpočtového provizoria
Zastupitelstvo obce projednalo dne 13.12.2012 usnesením číslo 32/2012 návrh rozpočtového 
provizoria na měsíce leden – únor 2013 s tím, že:

- výdaje těchto měsíců jsou limitovány maximální hranicí 1/12 skutečných výdajů roku 
2012 a rozpočet obce na rok 2012 bude projednán na únorovém jednání Zastupitelstva 
obce.

Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce obce od 5.2.2013 do 21.2.2013 a elektronicky 
způsobem, umožňujícím dálkový přístup v souladu s § 11 zákona 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění. Návrh předpokládal vyrovnaný 
rozpočet.
Vyvěšení návrhu rozpočtu bylo ověřeno na webových stránkách a zápisu na originálu návrhu 
rozpočtu.

Schválený rozpočet
ZO na jednání dne 21.2.2013 usnesením č. 4/2013 schválilo rozpočet obce ve znění návrhu 
jako vyrovnaný, v souladu s § 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů. Rozpočet byl schválen v této kvantifikaci:

Příjmy             9 178, 83 tis. Kč
Výdaje              9 178,83 tis. Kč
Financování           0.

Rozpočtová opatření
V kontrolovaném období provedla obec pět rozpočtových opatření s posloupným číslováním 
v souladu se zněním § 16 v odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb. 
Rozpočtová opatření schválilo zastupitelstvo obce takto:
- zasedání 18. dubna 2013 usnesením č. 6/2013 opatření číslo 1,
- zasedání 20. června 2013 usnesením č. 12/2013 opatření číslo 2,
- zasedání 19. září 2013 usnesením č. 22/2013 opatření číslo 3,
- zasedání 14. listopadu 2013 usnesením č. 30/2013 opatření číslo 4,
- zasedání 18. prosince 2013 usnesením č. 41/2013 opatření číslo 5.

Do vývoje rozpočtu se rozpočtové změny souhrnně promítly takto:
                                             příjmy               výdaje               financování
schválený rozpočet              9 178 830,-       9 178 830,-                0
1. rozpočtové opatření            20 322,15           20 322,15               0
2. rozpočtové opatření            11 211,00            12 211,00       1 000,-
3. rozpočtové opatření            98 223,00            98 223,00               0
4. rozpočtové opatření            76 500,00            76 500,00               0
5. rozpočtové opatření          218 643,83          218 643,83               0
upravený rozpočet             9 603 729,98       9 604 729,98         1 000,-

Kontrolou bylo ověřeno promítnutí rozpočtových změn do výkazu FIN 2-12M k 31. 12. 2013.
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Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím
Závazné ukazatele pro ZŠ a MŠ Benešov u Semil byly stanoveny na základě schváleného 
rozpočtu obce. Příspěvkové organizaci byly sděleny závazným dopisem  dne 21.2.2013 ve 
výši 1 070 000,- Kč.

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
Kontrolou bylo ověřeno, že rozpočet ve schválené podobě byl přenesen ve shodných 
hodnotách do výkazu, rozpočet po změnách souhlasí na změny schválené zastupitelstvem 
obce. Kontrole byl předložen Výkaz FIN 2-12 M k 31.12.2013 v následujících hodnotách 
/údaje uvedeny v hodnotách po konsolidaci:

                             Schválený          Rozpočet                Výsledek  plnění               Plnění
                              rozpočet          po změnách                počátku roku             upraveného
                                                                                                                                   rozpočtu
Příjmy celkem
po konsolidaci     9 148 830,-         9 551 229,98                   10 498 059,41                109,91%                  
Výdaje celkem 
po konsolidaci     9 148 830,-         9 552 229,98                     9 044 814,02                 94,69 %
Financování         3 482 400,-                1 000,-                        1 453 245,39                        x.

Hospodaření obce za kontrolované období skončilo přebytkem ve výši 1 453 245,39, jak díky 
dosažením vyšších příjmů (109,91%),  tak úsporou výdajů (94,69 %).

Výkaz zisku a ztráty
Kontrola ověřila výkaz zisku a ztráty k 31.12.2013. Obec nevykonává hospodářskou činnost.  
Obec vykázala následující hospodářské výsledky:
Náklady celkem                 9 368 721,34 Kč
Výnosy celkem                10 435 582,78 Kč
HV po zdanění                   1 066 861,44 Kč.
Výsledek hospodaření váže na výkaz Rozvaha účet 493 - Výsledek hospodaření běžného 
účetního období.

Rozvaha
Kontrole byl předložen výkaz Rozvaha sestavený k 31.12.2013, který obsahuje tyto základní 
skutečnosti. 

a) majetek obce
Stálá aktiva vykazují objem v brutto hodnotě částku 75 786 033,66 Kč. Struktura stálých aktiv 
je tvořena těmito významnými položkami:

- účet 021 - Stavby                                              70 396 727,84 Kč
- účet 022 - SMV                                                  1 298 548,00 Kč
- účet 031 - Pozemky                                            1 547 313,22 Kč. 

Odepisování majetku provádí obec rovnoměrně v roční periodicitě na základě schváleného 
odpisového plánu a používá rovnoměrný způsob odepisování. Za kontrolované období nebyl 
zaznamenán významný pohyb na majetkových účtech. 
Obec vytvořila opravné položky k účtům 311 - Odběratelé a 315 - Jiné pohledávky z hlavní 
činnosti.
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b) významné položky cizích zdrojů v kontrolovaném období představují 
- účet 455 Dlouhodobé přijaté zálohy                  34 530,- Kč
- účet 324 Krátkodobé přijaté zálohy                 116 105,- Kč
- účet 331 Zaměstnanci                                      110 383,- Kč     
- účet 336 Zúčtování SZ a ZP                              61 568,- Kč
- účet 342 Jiné přímé daně                                    15 132,- Kč 
- účet 343 DPH                                                     89 652,- Kč
- účet 384 Výnosy příštích období                     538 300,- Kč
- účet 389 Dohadné účty pasivní                        266 570,- Kč
- účet 378 Ostatní krátkodobé závazky                15 797,- 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
- obec nehospodaří s majetkem ve vlastnictví státu,
- obec svým majetkem neručí za závazky třetích osob,
- obec nepracuje s dluhovou službou.

Kniha došlých faktur
Kniha přijatých faktur je vedena v počítačové formě a slouží i jako evidence závazků.  V 
kontrolovaném období bylo přijato celkem 566 faktur v celkové výši 5 841 795,47 Kč. K datu 
kontroly byly všechny uhrazeny. Namátkovou kontrolou přijatých faktur č. 332 - č. 342 a č. 
430 - č 444 nebyly zjištěny nedostatky, doklady obsahovaly předepsané náležitosti podle 
zákona 563/1991 Sb. Nedostatky v účtování dle platné rozpočtové skladby nebyly zjištěny. 

Odměňování členů zastupitelstva
Obec k 1. 1. 2013 vykázala 872 obyvatel.
Zastupitelstvo obce na zasedání dne 13.12.2012 usnesením číslo. 53/2012 schválilo výši 
odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce v roce 2013 tak, že na provedený výpočet 
dle nařízení č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev v platném 
znění byl použit koeficient 0,5. Odměny neuvolněných členů zastupitelstva tak byly 
stanoveny pod limitem výše uvedeného nařízení.

Příloha rozvahy
Kontrole byla předložena příloha k účetním výkazům k 31.12.2013. Údaje přílohy navazují na 
primární výchozí účetní výkazy. 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.

Hlavní kniha
Obec předložila hlavní knihu a obratovou předvahu k 31.12.2013.
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Pokladní kniha (deník)
Pokladní kniha je vedena počítačově s příjmy a výdaji číslovanými jednou číselnou řadou. V 
kontrolovaném období bylo zaúčtováno 1 019 pokladních dokladů. Zůstatek pokladny            
k 31. 12. 2013 byl nulový. Namátkově byly kontrolovány doklady č. 656 - č. 667 a č. 941 - č. 
975, které obsahovaly náležitosti požadované zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví v 
platném znění. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. 

Stanovený pokladní limit ve výši 40 000,- Kč byl v kontrolovaném období dodržen. Ode dne 
10.12.2013 došlo ke zvýšení pokladního limitu na 80 tis. Kč.

Kniha odeslaných faktur
Kniha odeslaných faktur je vedena v počítačové formě a slouží současně jako evidence 
pohledávek. V kontrolovaném období bylo vystaveno 32 faktur. Faktury obsahují všechny 
náležitosti požadované zákonem č 563/1991 Sb., o účetnictví. 

Bankovní výpis
Kontrolou byly verifikovány zůstatky finančních prostředků na bankovních výpisech k 
31.12.2013 a jejich návaznost na údaje ve výkazu FIN 2-12M a v rozvaze.

Stav k 31.12.2014
základní běžný účet /231/ číslo účtu 1263110329/0800 ČS, a.s.             3 831 807,70 Kč
                                       číslo účtu 94 - 419 581/0710 ČNB                      116 233,42 Kč
ZBÚ celkem                                                                                             3 948 041,12 Kč

účet sociálního fondu /236/ číslo účtu 107-1263110329/0800                      17 930,40 Kč.

Kontrolou nebyly zjištěny rozdíly.

Inventurní soupis majetku a závazků
Obec k provedení inventur předložila následující dokumentaci:

- vnitřní směrnici k inventarizaci majetku č. 5/2013 K inventarizaci majetku a závazků,
- plán inventur pro rok 2013 podle zákona č. 270/2010 Sb. z 14.11.2013, který obsahuje 

seznámení a proškolení inventarizačních komisí, termíny zahájení a ukončení 
inventarizace a jmenování inventarizační komise,

- příkaz č.1 k provedení řádné inventarizace majetku a závazků k 31.12.2013 ze dne 
14.11.2013

- inventarizační zprávu o průběhu a výsledku inventarizace hmotného a nehmotného 
majetku, pohledávek a závazků dle vyhlášky č. 270/2010 Sb. 

Termín k provedené inventarizaci byl stanoven ke dni 31.12.2013. Kontrole byly předloženy 
soupisy majetku o provedené fyzické inventarizaci a k jednotlivým účtům byly doloženy 
inventurní soupisy. 
Zjištěné stavy majetku k datu 31.12.2013 uvedené v inventurních soupisech souhlasí se stavy 
uvedenými v účetnictví  ve výkazu bilance - rozvaha. Inventura pozemků byla provedena 
podle aktuálních výpisů z katastru nemovitostí. 
Inventarizační zpráva konstatuje, že stavy všech účtů souhlasí s inventárními stavy a 
inventurní rozdíly nebyly zjištěny.
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Dohoda o hmotné odpovědnosti
Kontrole byla předložena dohoda o hmotné odpovědnosti se zaměstnankyní obce, uzavřená v 
souladu s § 252 zákona č. 262/2006 Sb..

Účtový rozvrh
Obec předložila aktuální a vyčerpávající účtový rozvrh, včetně podrozvahových účtů, pro rok 
2013.

Zřizovací listina organizačních složek a příspěvkových organizací
Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské školy Benešov u Semil 
schválená zastupitelstvem obce dne 10.9.2009 usnesením č. 44/2009, byla změněna 
usnesením č. 38/2011 dne 10.11.2011 - předmětem změny bylo poskytnutí objektu školy 
formou zápůjčky. V kontrolovaném období roku 2013 nebyla zřizovací listina PO měněna.

Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací
Rozdělení hospodářského výsledku zřízené PO Základní školy a Mateřské školy Benešov u 
Semil ve výši 163 898,- Kč schválila rada obce takto:
- příděl do FO 30 000,- Kč a
- příděl do rezervního fondu 133 898,- Kč.

Účetní závěrku PO Základní školy a Mateřské školy Benešov u Semil schválila rada obce dne 
2.4. 2013.

Výsledky hospodaření příspěvkové organizace k 31.12. 2013:
                                        hlavní činnost                       hospodářská činnost
Náklady                          4 594 078,13                              129 261,33
Výnosy                            4 597 077,94                              135 540,00
Hospodářský výsledek           2 999,77                                  6 278,67.

Dohody o provedení práce
Kontrola ověřila 14 dohod o pracovní činnosti na tyto pracovní úkolu:
- tisk obecních novin
- mytí oken
- úklid obecního úřadu
- roznos volebních lístků
- příprava voleb
- příprava záznamů pro kabelovou TV
- úklid veřejného prostranství apod.

Dohod o pracovní činnosti jsou uzavřeny v souladu s § 76 Zákoníku práce č. 262/2006 Sb., v 
platném znění.

Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem
Kontrolou bylo namátkově ověřeno při kontrole prodejních smluv, že obec v souladu s § 39 
odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích na svých stránkách a úřední desce zveřejňuje záměry 
prodeje, směny či pronájmu majetku před jejich projednáním.
Uvedené skutečnosti musí obec prokazovat i při zápisu do katastru nemovitostí.

Smlouvy o přijetí úvěru
V kontrolovaném období obec nepracovala s dluhovou službou.
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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 
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.
Zástavní smlouva nemá charakter majetkového ručení, ale dispozičního omezení.

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)
Namátkově byly ověřeny dvě smlouvy o prodeji majetku (pozemků).

a) mezi obcí a dvěma fyzickými osobami o prodeji parcel ppč. 453/1 a ppč. 437/1 za celkovou 
cenu 3 380,- Kč (dle ocenění znaleckým posudkem). Smlouva ze dne 5.8.2013 obsahuje 
smluvní doložku o zveřejnění záměru prodeje od 1.3. do 2.4.2013.

b) mezi obcí a fyzickou osobou o prodeji parcel ppč. 437/11 za celkovou cenu 1 080,- Kč (dle 
ocenění znaleckým posudkem). Smlouva obsahuje smluvní doložku o zveřejnění záměru 
prodeje od 6.5. do 10.6.2013.

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím
V kontrolovaném období obec obdržela dopisem EO-ORF/1/13 ze dne 7.1.2013 provozní 
dotaci na volby presidenta republiky (položka 4111, UZ – 98008) ve výši 27 300,- Kč. 
Vratka ve výši 10 162,- Kč byla v souladu s pokynem KÚ LK poukázána dne 23.9.2013.
Prostředky z dotace byly čerpány v souladu se směrnicí MF č.j. MF - 78 977/2012/12-124.

Obec uzavřela Smlouvu o poskytnutí dotace v požární ochraně na výdaje jednotek sboru 
dobrovolných hasičů pro rok 2013 s Libereckým krajem č.OLP/3256/2013 ze dne 3.12.2013.
Účel dotace: zabezpečení akceschopnosti JPO
Výše dotace: 99 000,- Kč.
Obec čerpala prostředky v plném rozsahu a finanční vypořádání zaslala 7.1.2014.

Dokumentace k veřejným zakázkám
V kontrolovaném období obec nerealizovala žádnou veřejnou zakázku.

Výsledky kontrol zřízených organizací
Veřejnosprávní kontrolu příspěvkové organizace byla provedena Ing. Karlem Ondráškem, 
daňovým poradcem a přizvanou osobou. Tato kontrolní skupina neshledala v hospodaření 
kontrolované organizace nedostatky.

Za rok 2012 byla kontrola PO Základní školy a Mateřské školy Benešov u Semil provedena 
panem Karlem Pitro (Sdružení obcí Libereckého kraje). Protokol o provedené veřejnosprávní 
kontrole PO ze dne 17.10.2013 uvádí tento závěr:
- účetnictví je vedeno přehledně, průkazným způsobem a správně. Nebylo zjištěno porušení 
závazných právních předpisů.

Zápisy z jednání rady včetně usnesení
Pětičlenná rada obce zasedala v kontrolovaném období celkem 12 krát, pořízené zápisy z 
jednání jsou vedeny v souladu se zákonem o obcích. 
Zabývala se především běžným hospodařením obce a přípravou materiálů pro zastupitelstvo. 



9/12

Vnitřní předpis a směrnice
Obec pracuje s následujícími směrnicemi:
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

V roce 2013 byly přijaty tyto nové směrnice:
Směrnice č. 1/2013 Opravné položky, podrozvahová evidence
Směrnice č. 2/2013 Vnitřní účetní předpis o vedení účetnictví a majetku obce Benešov u 
Semil
Směrnice č. 3/2013 Reálná hodnota majetku určeného k prodeji a
Směrnice č. 4/2013 Směrnice k ochraně majetku,
Směrnice č. 5/2013 K inventarizaci majetku a závazků.

V následném období 2014:
Směrnice č. 1/2014 Schvalování účetní závěrky obce.

Výsledky externích kontrol
V kontrolovaném období v obci neproběhla žádná externí kontrola, související s 
hospodařením obce.

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
Kontrole byly za kontrolované období t.j. za rok 2013 předloženo celkem 6 vzestupně 
číslovaných zápisů a usnesení zastupitelstva obce z jednání, která v kontrolovaném období 
proběhla (21. 2., 18. 4., 20. 6., 19.9., 14.11. a 19.12. 2013). Zápisy a usnesení jsou vedeny v 
souladu se zněním § 95 odst. 1, 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.
Zápisy jsou obsáhlé, mají zákonem požadované náležitosti a obsahují usnesení ve všech 
případech, kdy je nutné jejich projednání ZO (rozpočtové provizorium, rozpočet, závěrečný 
účet, rozpočtové změny, nakládání s nemovitým majetkem atd.).

Peněžní fondy obce (FRB, sociální, apod.) – pravidla tvorby a použití
Obec hospodaří pouze se sociálním fondem, jehož použití se řídí Pravidly tvorby a čerpání 
sociálního fondu. Základní příděl do sociálního fondu je tvořen 2% ročního objemu 
mzdových prostředků.
Finanční prostředky sociálního fondu jsou vedeny na samostatném  bankovním účtu
č. 107-1263110329/0800 u ČS a.s. 
Hospodaření sociálního fondu v kontrolovaném období:  
stav k 1.1.2013      18 337,90 Kč
tvorba fondu          28 675,- Kč
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čerpání fondu        29 082,50 Kč 
stav k 31.12.2013  17 930,40 Kč
Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky s použitím prostředků fondu.

Schválení roční účetní závěrky
Na zasedání zastupitelstva dne 18. 4. 2013 byla usnesením č. 7/2013 schválena roční účetní 
závěrka k datu 31. 12. 2012 v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v 
platném znění, § 84 odst. 2 písm. b), podle postupů, platných před nabytím vyhlášky              
č. 220/2013 Sb. Schválení bylo jednohlasné.
Dne 12.2.2014 protokol odeslala obec do CSUIS společně s protokolem o schválení roční 
účetní závěrky PO.

Činnost kontrolního a finančního výboru
Kontrole předloženy dva zápisy kontrolního a pět zápisů finančního výboru.
Finanční výbor 
- projednává návrhy rozpočtu a závěrečného účtu,
- kontroluje vývoj rozpočtových změn,
- projednává vývoj plnění rozpočtu a
- výsledky inventur.

Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce.

B. Výsledek přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí 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 dobrovolného svazku obcí Benešov u Semil za rok
2013

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

III. Při přezkoumáním hospodaření dobrovolného svazku obcí Benešov u Semil za rok
2013



11/12

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 ..................................... 4,11 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku .......................................... 2,99 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ...... 2,96 %

V Liberci dne 19.3.2014

Za Krajský úřad Libereckého kraje

Ing. Milan Třešňák

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.

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. Milan Třešňák

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 
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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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