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Č. j.: LK-0005/21/Fol 

 

Z P R Á V A  

o výsledku přezkoumání hospodaření  

obce Benešov u Semil, IČ 00275590, za rok 2021 

 

 

 

Přezkoumání hospodaření  obce Benešov u Semil za rok 2021  ve smyslu ustanovení  § 42  

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem 

č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků 

a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, bylo zahájeno doručením 

oznámení o zahájení přezkoumání  hospodaření dne 31. 8. 2021. 

 

Přezkoumané období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021. 

1. Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na obecním úřadu dne  20. 9. 2021. 

2. Závěrečné přezkoumání bylo vykonáno na obecním úřadu dne 23. 3. 2022. 

 

Přezkoumání vykonala: 

Bc. Jana Folprechtová, kontrolor pověřený řízením přezkoumání, ev. č. 1003. 

 

Pověření k výkonu přezkoumání podle § 5 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů a § 4 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů, vydal 

Mgr. René Havlík, ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje, pod č. j.: LK-0005/21/Fol dne 

25. 8. 2021.   

 

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem. 

Poslední kontrolní úkon před vyhotovením zprávy byl proveden dne 23. 3. 2022. 

Popis úkonu: seznámení starostky obce s výsledky kontroly.  

 

Při přezkoumání byly přítomny:  Mgr. Veronika Slavíková - starostka, 

     Jaroslava Hloušková - účetní. 
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Předmět přezkoumání: 

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst. 1 a 2 

zákona č. 420/2004 Sb., posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona. 

Oblasti, které byly předmětem přezkoumání hospodaření v členění podle § 2 odst. 1 a 2 

uvedeného zákona: 

- ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních 

operací, týkajících se rozpočtových prostředků,  

- ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních 

fondů,  

- ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního 

celku,  

- ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků 

vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky, anebo na 

základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami,  

- ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu 

právních předpisů o účetnictví,  

- ustanovení § 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými 

z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě 

mezinárodních smluv,  

- ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu 

rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním 

fondům a k dalším osobám,  

- ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví 

územního celku,  

- ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž 

hospodaří územní celek,  

- ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, 

s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního 

právního předpisu,  

- ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,  

- ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob,  

- ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch 

třetích osob,  

- ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizovaní věcných břemen k majetku územního celku,  

- ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem.  

Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných 

ke dni uskutečnění tohoto úkonu. 

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje, 

na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.  

 

 

A.  Výsledek dílčích přezkoumání 

A.I.  Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2021 

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 
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A.II.  Ostatní zjištěné a nenapravené chyby a nedostatky v průběhu přezkoumání za 

rok 2021 

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

B.  Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných 

v předchozích letech 
B.I.  Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech 

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

C.  Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2021 
C.I.  Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 podle § 2 a § 3 zákona č. 

420/2004 Sb.  

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

 

 

C.II.  Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb 

a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku 

v budoucnu: 

 

Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít 

negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti. 

 

C.III.  Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření: 

 

 a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku  .....................................  1,10 % 

 b) podíl závazků na rozpočtu územního celku  ..........................................  3,11 % 

 c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku  ...........  0 % 

 

C.IV.    Ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední   

              4 rozpočtové roky (§ 10 odst. 4 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.) 

 

Dluh obce nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky ve smyslu 

zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. 

 

 

V Liberci, dne 25. 3. 2022 

 

Jméno a podpis kontrolora provádějícího přezkoumání hospodaření: 

 

 

 

 

Bc. Jana Folprechtová 

…………………………………………. 
kontrolor pověřený řízením přezkoumání 

 

 

…………………………………………. 
podpis   
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Tato zpráva o výsledku přezkoumání: 

- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, ke kterému lze podat písemné 

stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení návrhu této zprávy, kontrolorovi 

pověřenému řízením přezkoumání. Konečným zněním zprávy se stává tento návrh 

okamžikem marného uplynutí výše uvedené lhůty, dle § 6 odst. 1 písm. d) zákona 

č. 420/2004 Sb., 

- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává zástupci 

kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu odboru 

kontroly krajského úřadu, 

- nedílnou součástí zprávy je seznam přezkoumávaných písemností uvedených v příloze. 

 

V kontrolovaném období dle prohlášení obce: 

- obec nehospodařila s majetkem státu,  

- neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob,  

- nezastavila movitý a nemovitý majetek,  

- neuzavřela kupní smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku, 

smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o poskytnutí dotace, 

smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku 

a smlouvu o sdružení, 

- nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace,  

- neuskutečnila majetkové vklady,  

- a neuskutečnila veřejné zakázky malého rozsahu (§ 27 zák. č. 134/2016 Sb.). 

 

 

Poučení: 

 

Starostka obce byla seznámena s návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce 

Benešov u Semil a tento návrh zprávy s ní byl projednán. Zprávu o výsledku přezkoumání 

hospodaření o počtu 12 stran po jejím projednání a seznámení převzala starostka obce  Mgr. 

Veronika Slavíková.  

 

 

 

 

Mgr. Veronika Slavíková 
starostka obce 

 

…………………………………………. 
razítko, podpis, dne   
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Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření z a rok 2021.  

Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány písemnosti: 

 

Střednědobý výhled rozpočtu 

Obec předložila kontrole střednědobý výhled rozpočtu na období 2022 - 2024, který byl 

schválen zastupitelstvem obce (ZO) dne 14. 4. 2021, usn. č. 19/ZO/2021, v následujících 

objemech  

(v tis. Kč): 

 

Text  2022  2023  2024 
Příjmy  13 734  13 834  13 934  

Výdaje  13 734  13 834  13 934 

 

 Návrh střednědobého výhledu byl zveřejněn od 26. 3. 2021. Střednědobý výhled rozpočtu 

zveřejněn dne 21. 4. 2021. 

 

Pravidla rozpočtového provizoria 

ZO projednalo pravidla rozpočtového provizoria na rok 2021 dne 9. 12. 2020, usn. č. 

65/ZO/2020. Pravidla rozpočtového provizoria – výdaje v příslušném měsíci nepřevýší výši 

1/12 výdajů roku 2020. Pravidla rozpočtového provizoria byla zveřejněna od 9. 12. 2020.  

 

Návrh rozpočtu 

Návrh rozpočtu na rok 2021 byl zveřejněn v období od 1. 2. 2021 do 17. 2. 2021. 

 

Schválený rozpočet 

Rozpočet obce na rok 2021 byl schválen ZO dne 17. 2. 2021, usn. č. 1/ZO/2021. ZO schválilo 

vyrovnaný rozpočet v následujících objemech: 

 

Příjmy celkem  13 635 410,05 Kč   

Výdaje celkem 13 635 410,05 Kč 

 

Schválený rozpočet je zveřejněn od 17. 2. 2021. 

 

Rozpočtová opatření 

V kontrolovaném období bylo schváleno celkem 7 změn rozpočtu (RZ) a to: 

1. RZ schváleno RO* dne 7. 4. 2021, usn. č. 13/RO/2021, zveřejněno od 13. 4. 2021, 

2. RZ schváleno ZO dne 16. 6. 2021, usn. č. 32/ZO/2021, zveřejněno od 2. 7. 2021, 

3. RZ schváleno RO dne 1. 9. 2021, usn. č. 54/RO/2021, zveřejněno od 10. 9. 2021, 

4. RZ schváleno ZO dne 15. 9. 2021, usn. č. 54/ZO/2021, zveřejněno od 2. 10. 2021, 

5. RZ schváleno RO dne 27. 10. 2021, usn. č. 65/RO/2021, zveřejněno od 3. 11. 2021, 

6. RZ schváleno ZO dne 10. 11. 2021, usn. č. 68/ZO/2021, zveřejněno od 12. 11. 2021, 

7. RZ schváleno ZO dne 15. 12. 2021, usn. č. 78/ZO/2021, zveřejněno od 18. 12. 2021. 

 

 

Rekapitulace              Rozpočet  R. po změnách          Změna 
Příjmy          13 635 410,05  15 023 359,29  1 387 949,24        

Výdaje            13 635 410,05 16 723 359,29  3 087 949,24    

Financování                                0,00              1 700 000,00   1 700 000,00 
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Kontrolou ověřeno promítnutí RZ č. 1-7/2021 do výkazu FIN 2-12M k 31. 12. 2021. 

* Rada obce byla pověřena ZO dne 29. 6. 2017, usn. č. 38/ZO/2017 k provádění rozpočtových 

opatření. 

 

Poznámka: aktualizovat pověření rady obce na aktuální volební období. 

 

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím 

Závazný ukazatel pro Základní školu a Mateřskou školu (ZŠ a MŠ) Benešov u Semil byl 

stanoven na základě schváleného rozpočtu obce. Příspěvkové organizaci byla sdělena jeho 

výše dopisem dne 23. 2. 2021 v celkovém objemu 1 071 970 Kč. Kontrolou bylo ověřeno,  

že příspěvek byl profinancován v plné výši. 

 

Závěrečný účet 

Závěrečný účet obce za rok 2020 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 

2020 (Zpráva) byl projednán a schválen v ZO dne 16. 6. 2021 usn. č. 29/ZO/2021 s výrokem 

„bez výhrad“. Návrh závěrečného účtu včetně Zprávy byl zveřejněn od 30. 5. 2021. 

Schválený závěrečný účet včetně Zprávy je zveřejněn od 13. 7. 2021. 

 

Bankovní výpis 

Kontrolou byly ověřeny zůstatky finančních prostředků na bankovních výpisech  

k  

31. 12. 2021 a jejich návaznost na údaje ve výkazu FIN 2-12M a v Rozvaze. 

 

231 - ZBÚ 

číslo účtu 1263110329/0800               12 330 411,42 Kč, BV 12 

číslo účtu 94 - 419 581/0710                 5 474 799,40 Kč, BV 39 

ZBÚ celkem                                        17 805 210,82 Kč 

 

236 BÚ fondů 

číslo účtu 107-1263110329/0800              63 811,90 Kč, BV 8 

 

Souhlasí na zůstatek účtů 231 a 236 ve výkazech Rozvaha a FIN 2-1 M (ř.č. 6010 a 6020), 

ověřeno inventarizací.  

 

Hlavní kniha 

Kontrole byla předložena hlavní kniha - obratová předvaha za období 8/2021 a 12/2021.  

 

Inventurní soupis majetku a závazků 

K zajištění inventarizace majetku obce k 31. 12. 2021 bylo kontrole předloženo:  

Plán inventur a příkaz k jejímu provedení ze dne 10. 11. 2021. 

Proškolení členů IK ze dne 10. 11. 2021. 

Inventarizační zápis ze dne 2. 2. 2022 - bez zjištěných inventarizačních rozdílů, bez přijatých 

opatření. Kontrole byly předloženy soupisy o provedené fyzické a dokladové inventarizaci. 

Stavy majetku k datu 31. 12. 2021 uvedené na inventurních soupisech souhlasí se stavy  

v účetnictví, bez přijatých opatření.  
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Kniha došlých faktur 

Kniha přijatých faktur je vedena v počítačové formě a slouží i jako evidence závazků.  

V kontrolovaném období roku 2021 bylo přijato 405 faktur (číselná řada 21-001-000001-

000405) v objemu 6 748 887,38 Kč, které byly hrazeny do data splatnosti. Kontrolou 

přijatých faktur a jejich úhrad v měsíci červenci a srpnu (ev.č. 246 - 258, BV 7, 8) a prosinci 

(ev. č. 390 - 395, BV 240), nebyly zjištěny nedostatky, doklady obsahovaly předepsané 

náležitosti. K 31. 12. 2021 byly všechny faktury uhrazeny, souhlasí se zůstatkem účtu  

321 Dodavatelé, ověřeno inventarizací. 

 

Kniha odeslaných faktur 

Kniha odeslaných faktur je vedena v počítačové formě a slouží současně jako evidence 

pohledávek. V kontrolovaném období bylo vystaveno 41 odběratelských faktur (číselná řada 

21-002-000001-00041) v celkovém objemu 675 457,40 Kč, k 31. 12. 2021 nebyly uhrazeny  

3 faktury (ev.č. 39 - 41 ve splatnosti) ve výši 38 553,34 Kč, souhlasí se stavem účtu  

311 Odběratelé (nájemné, služby), ověřeno inventarizací. Kontrolou ověřena úhrada faktur  

v červenci a srpnu (ev.č. 23 - 27, BV 7, 8) a listopadu a prosinci (ev.č. 32 -34, BV 247, 248), 

kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.  

 

Odměňování členů zastupitelstva 

Na ustavujícím zasedání ZO dne 31. 10. 2018 byla stanovena usn. č. 60/2018 výše odměn pro 

neuvolněné zastupitele s účinností od 1. 11. 2018 ve výši 50 % dle platného nařízení vlády  

(v členění místostarosta, člen rady, předseda výboru, člen výboru a zastupitel). Odměna může 

být poskytnuta maximálně za 3 funkce. Kontrolou byly ověřeny mzdové listy za období 2021 

u uvolněné starostky a neuvolněného místostarosty, nebyly zjištěny nedostatky. 

K 1.1.2018 obec vykázala 869 obyvatel.  

 

Pokladní kniha (deník) 

Pokladní kniha je vedena v počítači s příjmy a výdaji číslovanými jednou číselnou řadou.  

V kontrolovaném období do 31. 12. 2021 bylo vyhotoveno 865 pokladních dokladů (v číselné 

řadě 21-701-00001-00865) a byl předložen protokol o zaúčtování. Zůstatek pokladní 

hotovosti k 31. 12. 2021 ve výši 34 263 Kč a souhlasil na zůstatek účtu 261 Pokladna a řádek 

6040 výkazu FIN 2-12M, ověřeno inventarizací. Kontrolou byly ověřeny pokladní doklady  

v měsíci srpnu (ev.č. 543 - 604) a prosinci (ev.č. 850 - 865), nebyly zjištěny nedostatky. RO 

dne 27. 10. 2021 usn. č. 64/RO/2021 navýšila pokladní limit z 80 000 Kč na 100 000 Kč. 

 

Příloha rozvahy 

Kontrole byla předložena Příloha za období 8/2021 a 12/2021. 

 

Rozvaha 

Kontrole byla předložena Rozvaha sestavená k 31. 8. 2021 a k 31. 12. 2021.  Stálá aktiva byla 

vykázaná ve výši 69 262 890,57 Kč, po proúčtované korekci činila 42 596 280,23 Kč. Obec 

neevidovala žádné dlouhodobé pohledávky, vytvořila opravné položky ke krátkodobým 

pohledávkám ve výši 13 599,50 Kč. Z krátkodobých závazků nejvyšší objem představují 

závazky vůči zaměstnancům a dohadné účty pasivní. V kontrolovaném období nedošlo  

k významným změnám na majetkových účtech. Objem cizích zdrojů oproti minulému období 

nedoznal výrazných změn. Kontrolou stanovených vazeb na tomto výkazu nebyly zjištěny 

nedostatky. 
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Účetnictví ostatní 

Kontrolou bylo ověřeno, že správní činnost vykonává úředník, který složil zkoušku odborné 

způsobilosti (doloženo osvědčením).  

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 

Kontrole byl předložen výkaz FIN 2-12M k 31. 8. 2021 a 31. 12. 2021. Plnění rozpočtu  

v příjmech a výdajích (po konsolidaci) je následující v Kč: 

 

   Schv. rozpočet            R. po změnách            Skutečnost             % Sk/RU  

Příjmy  13 595 410,05  14 983 359,29  16 566 401,88  110,57 

Výdaje  13 595 410,05  16 683 359,29  14 315 310,55    85,81 

Financování          0,00    1 700 000,00             - 2 251 091,33                 xxx 

 

Výkaz zisku a ztráty 

Kontrole byl předložen výkaz za období 8/2021 a 12/2021 s následujícími hodnotami: 

 

Náklady celkem    14 615 811,40 Kč 

Výnosy celkem    16 084 096,45 Kč 

VHBÚO                          1 468 285,05 Kč. 

 

Kontrolou Výkazu zisku a ztráty bylo zjištěno, že výsledek hospodaření běžného účetního 

období (VH BÚO) je zisk ve výši 1 468 285,05 Kč a souhlasí se zůstatkem účtu VH BÚO 

vykázaným v Rozvaze ke stejnému datu. Obec nevykonává hospodářskou činnost.  

 

Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací 

ZO na svém jednání dne 26.2.2020, usn. č. 2/ZO/2021 schválilo kladný výsledek hospodaření 

zřízené příspěvkové organizace ZŠ a MŠ za rok 2020 ve výši 27 480,51 Kč a rozhodlo o jeho 

převedení do rezervního fondu.  

 

Zřizovací listina organizačních složek a příspěvkových organizací, odpisový plán 

ZO dne 17.12.2015 usn. č. 56/ZO/2015 schválilo s účinností od 1.1.2016 nové znění zřizovací 

listiny ZŠ a MŠ Benešov u Semil, IČ 75016931, organizace má povolenu doplňkovou činnost, 

v Příloze č. 1 je vymezen majetek ve vlastnictví zřizovatele, který se organizaci předává  

k hospodaření. V kontrolovaném období roku 2021 nebyla zřizovací listina měněna. 

 

Darovací smlouvy 

Kontrolou byly ověřeny následující smlouvy: 

- Darovací smlouva mezi obcí (dárce) a Centrem LIRA, z.ú. (obdarovaný), IČ 28731191, 

smlouva uzavřená dne 13. 4. 2021, finanční dar ve výši 11 750 Kč na pokrytí nákladů, které 

jsou spojeny s činností. Dar byl schválen ZO dne 17. 2. 2021, usn. č. 7/ZO/2021. Finanční 

plnění 30. 7. 2021. 

- Darovací smlouva mezi obcí (dárce) a Fokus Semily, z.s., (obdarovaný), IČ 22871080, 

smlouva uzavřená dne 6. 4. 2021, finanční dar ve výši 10 000 Kč na úhradu nákladů 

poskytovaných sociálních služeb. Dar byl schválen ZO dne 17. 2. 2021, usn. č. 7/ZO/2021, 

finanční plnění 20. 4. 2021. 
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Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím 

Obec v kontrolovaném období ze svého rozpočtu (na základě žádostí, schválení ZO  

a uzavření veřejnoprávní smlouvy (VPS) poskytovala dotace na základě uzavřených VPS - 

celkem bylo uzavřeno 6 VPS, které jsou zveřejněny na webových stránkách obce. Kontrolou 

byly ověřeny: 

 

- VPS č. 1/2021 uzavřená dne 14. 4. 2021 mezi obcí (poskytovatel) a KČT Benešov u Semil, 

pobočný spolek, IČ 22754628 (příjemce) na dotaci ve výši 50 000 Kč, určenou na pořádání 

turistických akcí pro děti a dospělé, vybavení pro zajištění těchto akcí, pronájmy prostor  

a provoz KČT Benešov u Semil. Dotace je poskytnuta na období od 1. 1. 2021 do  

31. 12. 2021, finanční vypořádání bude předloženo do 31. 1. 2022, finanční plnění  

11. 5. 2021. Schváleno ZO dne 17. 2. 2021, usn. č. 7/ZO/2021, zveřejněno od 14. 4. 2021. 

Závěrečné vyúčtování ze dne 24. 1. 2022, dotace byla plně vyčerpána. 

 

- VPS č. 2/2021 uzavřená dne 3. 5. 2021 mezi obcí (poskytovatel) a SH ČMS-Sbor 

dobrovolných hasičů Benešov u Semil, IČ 62014471 (příjemce) na dotaci ve výši 65 000 Kč, 

určenou na zajištění sportovní činnosti, pořádání sportovních akcí, údržby a opravy 

sportovního areálu a provoz SDH. Dotace je poskytnuta na období od 1. 1. 2021 do  

31. 12. 2021, finanční vypořádání bude předloženo do 31. 1. 2022, finanční plnění  

11. 5. 2021. Schváleno ZO dne 17. 2. 2021, usn. č. 7/ZO/2021, zveřejněno od 3. 5. 2021. 

Závěrečné vyúčtování ze dne 5. 1. 2022, dotace byla plně vyčerpána. 

 

VPS č. 3/2021 uzavřená dne 7. 4. 2021 mezi obcí (poskytovatel) a MS Jizera Semily z.s.,  

IČ 45597618 (příjemce) na dotaci ve výši 40 000 Kč, určenou na zajištění povinnosti 

vyplývající ze zákona o myslivosti, na péči o honitbu, poznávací akce pro děti. Dotace je 

poskytnuta na období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 finanční vypořádání bude předloženo do 

31. 1. 2022, finanční plnění 11. 5. 2021. Schváleno ZO dne 17. 2. 2021, usn. č. 7/ZO/2021, 

zveřejněno od 7. 4. 2021. Závěrečné vyúčtování ze dne 10. 12. 2021, dotace byla plně 

vyčerpána. 

 

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím 

Kontrole bylo předloženo: 

pol. 4111                      196 626,70 Kč 

- UZ 98037 jednorázový nevratný neúčelový příspěvek ze státního rozpočtu v souvislosti  

s výskytem koronaviru SARS Cov – 2 přijala obec ve 3 splátkách ve výši 165 626,70 Kč. 

- UZ 98071 – neinvestiční transfer ze státního rozpočtu – účelová dotace na výdaje spojené  

s volbami ve výši 31 000 Kč. Skutečně použito 24 831 Kč (§ 6114), vratka dotace ve výši  

6 169 Kč odeslána dne 25. 1. 2022, (BV 19). Předloženo vyúčtování ze dne 31. 1. 2022. 

 

pol. 4112                     259 800 Kč 

- dotace na souhrnný vztah. 

 

pol. 4116                    636 672 Kč 

- UZ 13013 dotace ÚP ve výši 120 000 Kč 

- UZ 13101 dotace ÚP ve výši 30 000 Kč. 

- UZ 33063 průtoková dotace – OP VVV - PO3, neinvestice ve výši 486 672 Kč, (zaúčtováno 

na §3113 pol. 5336). Dotace byla neprodleně odeslána na účet příspěvkové organizace. 
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pol. 4122                  186 587 Kč 

- dotace dle smlouvy OLP/2182/2021 – oblast podpory Požární ochrana (pořízení, obnova  

a doplnění vybavení JPO) ve výši 16 000 Kč. Smlouva podepsaná dne 23. 7. 2021. 

- dotace dle smlouvy OLP/2183/2021 – oblast podpory Požární ochrana (pořízení, obnova  

a doplnění vybavení JPO) ve výši 29 755 Kč. Smlouva podepsaná dne 23. 7. 2021. 

- dotace dle smlouvy OLP/2737/2021 – oblast podpory Program obnovy venkova (komplexní 

úprava návsí, náměstí) ve výši 140 832 Kč. Smlouva podepsaná dne 20. 9. 2021.  

 

Smlouvy o dílo 

Kontrolována byla následující smlouva o dílo:  

"Sekání trávy kolem obecních komunikací speciálním strojem k tomu přizpůsobenému" 

uzavřenou dne 21. 6. 2021 s obcí Příkrý, IČ 276022, s cenou díla ve výši 1/4hodinová odměna 

v částce celkem 220 Kč vč. DPH za každou započatou 1/4 hodinu provádění díla. Přesun 

techniky 120 Kč za 1/4 hodinu vč. DPH. 

Finanční plnění: v roce 2021 vyplacena 1 faktura ve výši 15 660 Kč dne 9. 7. 2021, (BV 128). 

 

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod) 

Kontrolou byla ověřena: 

- Směnná smlouva o převodu 3 pozemků o celkové výměře 766 m2 ve vlastnictví Libereckého 

kraje ve výši 38 667 Kč a 4 pozemků o celkové výměře 706 m2 ve vlastnictví obce ve výši  

73 584 Kč, v katastru obce Benešov u Semil, bez finančního vyrovnání ze dne 5. 10. 2021. 

Vklad do KN proveden dne 11. 11. 2021 s právními účinky k 21. 10. 2021. 

 

Smlouvy o přijetí úvěru 

Obec neuzavřela v kontrolovaném období roku 2021 žádnou úvěrovou smlouvu. 

 

Smlouvy o věcných břemenech 

Obec v kontrolovaném období roku 2021 uzavírala smlouvy o věcných břemenech  

v nevýznamných částkách (do 10 tis. Kč), které byly schváleny ZO.  

 

Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem 

Obec v souladu s § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, na svých 

stránkách a úřední desce zveřejňovala záměry prodeje, směny či pronájmu majetku před jejich 

projednáním. 

 

Dokumentace k veřejným zakázkám 

Dle sdělení obce nebyla v roce 2021 realizována žádná veřejná zakázka. 

 

Vnitřní předpis a směrnice 

Kontrole byl předložen ucelený soubor vnitřních směrnic z předchozích let. V kontrolovaném 

období roku 2021 byla schválena Směrnice č. 1/2021 k zadávání veřejných zakázek (usn. č. 

43/ZO/2021 ze dne 16. 6. 2021). 

 

Výsledky externích kontrol 

Kontrole byl předložen 

- Zápis o výsledku kontroly nahrazující interní audit v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb.,  

o finanční kontrole, v platném znění a vyhlášky 416/2004 Sb., v platném znění. 
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Kontrolovanou osobou byla obec Benešov u Semil, kontrolu provedla firma ON-OK Libina 

s.r.o., IČO 25873440. Kontrolované období rok 2020 a 2021. Kontrolou nebyly zjištěny 

závažné nedostatky. 

 

Výsledky kontrol zřízených organizací 

Kontrole byla předložena: 

- Protokol o a výsledku veřejnosprávní kontroly provedené u ZŠ a MŠ Benešov u Semil,  

PO za období 2020 ze dne 15. 11. 2021, provedený panem Pítrem, IČO 86689169 Turnov. 

Nebyly shledány závažné chyby a nedostatky. 

 

Zápisy z jednání rady včetně usnesení 

Kontrole byly předloženy zápisy a usnesení z jednání rady. V roce 2021 se konalo  

11 zasedání rady obce (od 13. 1. do 8. 12. 2021), zápisy a usnesení z jednání rady jsou 

zveřejněny na webových stránkách obce. 

 

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení 

Kontrole byly předloženy zápisy ZO za rok 2021 (17. 2., 14. 4., 16. 6., 15. 9., 10. 11. a  

15. 12. 2021) a 1 zápis ZO z 9. 12. 2020 (provizorium pro rok 2021). 

 

Peněžní fondy územního celku – pravidla tvorby a použití 

Obec hospodaří pouze se sociálním fondem, jehož použití se řídí Pravidly tvorby a čerpání 

sociálního fondu (Příloha vnitřního účetního předpisu č. 2/2013). 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. Sociální fond je používán v souladu s pravidly na příspěvky na stravování, 

důchodové pojištění, příspěvky na rekreaci a letní tábory a zdravotní péči. Kontrole byl 

předložen rozpočet fondu na rok 2021 a jeho čerpání. Stav účtu 236 Běžné účty fondů ve výši 

63 811,90 Kč souhlasí se stavem účtu 419 Ostatní fondy. Kontrolou bylo zjištěno, že údaje 

souhlasí  

s údaji uvedenými v části F Přílohy za období 12/2021, ověřeno inventarizací. 

 

Rekapitulace účtu 419: 

PS k 1. 1. 2021  59 731,90 Kč 

Tvorba    50 611,00 Kč   

Čerpání   46 531,00 Kč 

KS k 31. 12. 2021        63 811,90 Kč 

 

Činnost kontrolního a finančního výboru 

K zajištění ustanovení § 119 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, byly kontrole 

předloženy zápisy z jednání finančního výboru (6 zápisů) a kontrolního výboru (2 zápisy). 

 

Schvalování účetní závěrky 

Na zasedání ZO dne 16. 6. 2021 byla usn. č. 28/ZO/2021 schválena roční účetní závěrka obce 

k datu 31. 12. 2020. Doložen Protokol o schválení roční účetní závěrky za rok 2020.  

Na zasedání ZO dne 16. 6. 2021 byla usn. č. 30/ZO/2021 schválena roční účetní závěrka ZŠ  

a MŠ Benešov u Semil, předložen Protokol o schválení roční účetní závěrky za rok 2020.  
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