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Krajský úřad Libereckého kraje

odbor kontroly

Č. j.: LK-005/16/Nov

Z P R Á V A
o výsledku přezkoumání hospodaření 

obce Benešov u Semil, IČ00275590, za rok 2016

Přezkoumání hospodaření obce Benešov u Semil za rok 2016 ve smyslu ustanovení § 42
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, č. 248/2000 Sb., o podpoře 
regionálního rozvoje, 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 7.9.2016.

Přezkoumané období od 1.1.2016 do 31.12.2016.

1. Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na obecním úřadu dne  26.9.2016.
2. Závěrečné přezkoumání bylo vykonáno na obecním úřadu ve dnech 24.4.- 25.4.2017.

Přezkoumání vykonal:

Ing. Jana Nováková, kontrolor pověřený přezkoumáním.

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-005/16/Nov dne 
6.9.2016.  

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Poslední kontrolní úkon před vyhotovením zprávy byl proveden dne 25.4.2017.
Popis úkonu: seznámení starosty obce s výsledky kontroly. 

Při přezkoumání byli přítomni: Dalibor Lampa - starosta,
                                                           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 2016
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
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A.II. Ostatní zjištěné a nenapravené chyby a nedostatky v průběhu přezkoumání za 
rok 2016

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 2016

C.I. Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 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 ..................................... 0,96 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku .......................................... 3,31 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ...... 3,76 %

V Liberci, dne 27.4.2017.

Jméno a podpis kontrolora provádějícího přezkoumání hospodaření:

Ing. Jana Nováková
………………………………………….

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

podpis kontrolora 

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 přezkoumáním. Konečným zněním zprávy se stává tento návrh okamžikem 
marného uplynutí výše uvedené lhůty, dle § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb.
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- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává statutárnímu 
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  smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku, smlouvu o přijetí nebo 

poskytnutí úvěru nebo půjčky,  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 uskutečnila pouze veřejné zakázky malého rozsahu (§ 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb.).

Poučení:

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., povinen 
přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku 
přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu, 
a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech 
územního celku.

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen 
v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá 
příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této 
lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí správního deliktu podle ustanovení 
§ 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a za to se uloží územnímu celku 
podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokuta do výše 50.000,00 Kč.

S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Benešov u Semil o počtu 12
stran byl seznámen a její stejnopis převzal, starosta obce Dalibor Lampa

Dalibor Lampa
starosta obce

………………………………………….
Razítko, podpis, dne
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Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016.

Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány písemnosti:

Rozpočtový výhled
Obec předložila kontrole rozpočtový výhled na roky 2016 - 2018, ve všech letech vyrovnaný.
Upozornění: aktualizovat rozpočtový výhled na další období.

Pravidla rozpočtového provizoria
Zastupitelstvo obce projednalo návrh rozpočtového provizoria na rok 2016 dne 17.12.2015 
usnesením č. 57/ZO/2015. 
Pravidlo rozpočtového provizoria:
– výdaje v příslušném měsíci nepřevýší výši 1/12 výdajů roku 2015. 

Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce obce od 10.2.2016 do 25.2.2016 a elektronicky 
způsobem, umožňujícím dálkový přístup v souladu s § 11 zákona 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění. 

Schválený rozpočet
Schválení rozpočtu obce na rok 2016 proběhlo na jednání zastupitelstva obce dne 25.2.2016 
usnesením č. 1/ZO/2016. Zastupitelstvo obce schválilo vyrovnaný rozpočet v následujících 
objemech:

Příjmy celkem          10 638 000,- Kč  
Výdaje celkem          10 638 000,- Kč.  

Rozpis rozpočtu byl proveden na základě jeho schválení v souladu s ustanovením § 14 zákona 
č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech v platném znění v členění podle podrobné 
rozpočtové skladby (vyhláška č. 323/2002 Sb.).

Rozpočtová opatření
V kontrolovaném období bylo schváleno celkem 5 rozpočtových opatření a to:
1. RO schváleno ZO dne 21.4.2016, usn.č. 16/ZO/2016
2. RO schváleno ZO dne 16.6.2016, usn.č. 27/ZO/2016
3. RO schváleno ZO dne 15.9.2016, usn.č. 37/ZO/2016
4. RO schváleno ZO dne 24.11.2016, usn.č. 46/ZO/2016
5. RO schváleno ZO dne 15.12.2016, usn.č. 63/ZO/2016

Rekapitulace            Schválený RO        RO po změnách      změna
příjmy                      10 638 000,00         11 127 571,28         489 571,28  
výdaje                      10 638 000,00         11 127 571,28         489 571,28
financování                             0,00                       0,00                   0,00

Kontrolou ověřeno promítnutí RO č. 1-5/2016 do výkazu FIN 2-12M k 31.12.2016. 

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím
Závazný ukazatel pro Základní školu a Mateřskou školu  Benešov u Semil  byl stanoven na 
základě schváleného rozpočtu obce. Příspěvkové organizaci byla sdělena výše neinvestičního 
příspěvku závazným dopisem  dne 15.3.2016 ve výši 571 000 Kč.



- 6 -

Závěrečný účet
Závěrečný účet obce za rok 2015 byl projednán a schválen v zastupitelstvu obce dne  
16.6.2016 usnesením č. 28/ZO/2016 „bez výhrad“. Nedílnou součástí závěrečného účtu byla 
zpráva o přezkoumání hospodaření.    
Návrh závěrečného účtu včetně zprávy o přezkoumání hospodaření byl zveřejněn v souladu
s ustanovením § 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech v platném 
znění, a to v období od 30.5.2016 do 16.6.2016, na webových stránkách je umístěn trvale. 
Zveřejnění bylo ověřeno kontrolou zápisu o zveřejnění na závěrečném účtu a webových 
stránkách obce.
Závěrečný účet obsahoval veškeré náležitosti vyplývající z ustanovení § 17 odst. 2 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech v platném znění.  

Bankovní výpis
Kontrolou byly ověřeny zůstatky finančních prostředků na bankovních výpisech k 31.12.2016 
a jejich návaznost na údaje ve výkazu FIN 2-12M a v rozvaze.

231 - ZBÚ
číslo účtu 1263110329/0800 ČS, a.s.               7 251 015,97 Kč BV 012
číslo účtu 94 - 419 581/0710 ČNB                      358 778,92 Kč BV 25
ZBÚ celkem                                                   7 609 794,89 Kč

236 BÚ fondů
číslo účtu 107-1263110329/0800                        19 294,90 Kč BV 012

Kontrolou nebyly zjištěny rozdíly.

Dohoda o hmotné odpovědnosti
Dohoda o hmotné odpovědnosti je uzavřena s účetní obce, v kontrolovaném období nebyla 
měněna.

Inventurní soupis majetku a závazků
K zajištění inventarizace majetku k 31.12.2016 bylo kontrole předloženo:
-  Směrnice o provedení inventarizace č. 5/2013, 
- plán inventur pro rok 2016 ze dne 24.11.2016,
- zápis z instruktáže inventarizační komise ze dne 24.11.2016,
- příkaz č.1 k provedení inventarizace majetku za závazků ze dne 24.11.2016,
- inventarizační zprávu o průběhu a výsledku inventarizace ze dne 30.1.2017.

Kontrole byly předloženy inventurní soupisy č. 1 - č. 44, opatřené všemi náležitostmi včetně 
úplnosti podpisů. Zjištěné stavy majetku k datu 31.12.2016, uvedené v inventurních soupisech 
souhlasí se stavy uvedenými v účetnictví. Inventura nemovitostí a pozemků byla provedena 
podle aktuálních výpisů z katastru nemovitostí. V rámci inventarizace byla doložena oblast 
podrozvahové evidence. Inventarizační zpráva konstatuje, že inventurní rozdíly nebyly 
zjištěny.

Kniha došlých faktur
Kniha přijatých faktur je vedena v počítačové formě a slouží i jako evidence závazků. 
V kontrolovaném období bylo přijato celkem 606 faktur (číselná řada 16-001-000001-
000606) v objemu 7 118 999,43 Kč, které byly všechny do konce roku uhrazeny. 
Namátkovou kontrolou přijatých faktur a jejich úhrad v měsíci srpnu (ev.č. 357 - 406) a 
prosinci  (ev.č. 571 - 606) nebyly zjištěny nedostatky, doklady obsahovaly předepsané 
náležitosti podle zákona 563/1991 Sb. 
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Kniha odeslaných faktur
Kniha odeslaných faktur je vedena v počítačové formě a slouží současně jako evidence 
pohledávek. V kontrolovaném období bylo vystaveno 34 odběratelských faktur (číselná řada 
16-002-000001-000034) v celkovém objemu 430 094,22 Kč, všechny faktury byly do konce 
roku uhrazeny. Faktury obsahují všechny náležitosti požadované zákonem č 563/1991 Sb., o 
účetnictví. Kontrolou ověřeno zaúčtování a úhrada faktury ev.č. 13 v měsíci srpnu a faktur 
ev.č. 29 - 34 v měsíci prosinci.

Odměňování členů zastupitelstva
Výše odměn zastupitelů v povolebním období schválilo zastupitelstvo obce na ustavujícím 
zasedání dne 6.11.2014 usnesením č.45/2014 ve výši 50% částek, stanovených dle aktuálního 
znění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění. Usnesením č. 7/ZO/2016 dne 25.2.2016 
schválilo zastupitelstvo obce úpravu odměn neuvolněných zastupitelů tak, že se jejich 
odměny upravují od 1.3.2016  opět na  výši 50% částek, stanovených dle aktuálního znění 
nařízení vlády č. 37/2003 Sb. 
ZO na svém zasedání dne 15.12.2016 usn.č. 69/ZO/2016 projednalo výši odměn od 1.1.2017 
dle přílohy NVL č. 37/2003 Sb., v platném znění ve výši 50% pro neuvolněného 
místostarostu a 75% maximálně možné výše pro ostatní neuvolněné členy ZO. 
Kontrolou byla ověřena výše odměny uvolněného starosty a neuvolněného místostarosty.
K 1.1.2016 obec vykázala 880 obyvatel.

Pokladní kniha (deník)
Pokladní kniha je vedena počítačově s příjmy a výdaji číslovanými jednou číselnou řadou. 
V kontrolovaném období bylo vyhotoveno 902 pokladních dokladů a byl předložen protokol o 
zaúčtování. Zůstatek pokladní hotovosti k 31.8.2016 ve výši 20 338 Kč souhlasil na zůstatek 
účtu 261 Pokladna a pol. 5182 § 6171, zůstatek pokladní hotovosti koncem roku byl nulový. 
Namátkově byly kontrolovány doklady ev.č. 544 -581 v měsíci srpnu a doklady ev.č. 856 -
902 v měsíci prosinci. Doklady obsahovaly náležitosti požadované zákonem č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví v platném znění, včetně schvalovacích operací. Kontrolou nebyly zjištěny 
nedostatky. 

Příloha rozvahy
Kontrole byla předložena příloha za období 08/2016 a 12/2016.

Rozvaha
Kontrole byla předložena rozvaha sestavená k 31.8.2016 a k 31.12.2016. Stálá aktiva po 
proúčtované korekci činila 37 716 964,23 Kč. Obec v kontrolovaném období neevidovala 
žádné dlouhodobé pohledávky, vytvořila opravné položky k pohledávkám ve výši 77 173,90 
Kč a proúčtovala odpisy v objemu 564 404 Kč. V kontrolovaném období nedošlo 
k významným změnám na majetkových účtech, mimo nákupu pozemků ve výši 239 452 Kč. 
Kontrolou stanovených vazeb na tomto výkazu nebyly zjištěny nedostatky.

Účtový rozvrh
Kontrole byl předložen účtový rozvrh pro rok 2016, analytické členění účtů koresponduje
s potřebami obce. 

Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací
ZO na svém jednání dne 25.2.2016 usn.č. 2/ZO/2016 schválilo kladný výsledek hospodaření 
zřízené příspěvkové organizace ZŠ a MŠ za rok 2015 ve výši 23 750,25 Kč a rozhodlo o jeho 
převedení do rezervního fondu. 
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Výkaz zisku a ztráty
Kontrolou Výkazu zisku a ztráty za období 08/2016 bylo zjištěno, že výsledek běžného 
účetního období je zisk ve výši 1 235 491,73 Kč a souhlasí se zůstatkem účtu Výsledek 
hospodaření běžného účetního období vykázaným v rozvaze ke stejnému datu. Dále byl 
kontrole předložen Výkaz zisku a ztráty sestavený k 31.12.2016 s následujícími hodnotami:

náklady celkem  10 394 755,13 Kč
výnosy celkem   11 860 406,03 Kč
VH BÚO              1 465 650,90 Kč  
Obec nevykonává hospodářskou činnost.

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
Při naplnění příjmů upraveného rozpočtu k 31.8.2016 na 74,29 % (7 930 tis. Kč) a čerpání 
výdajů upraveného rozpočtu na 69,60% (7 428 tis. Kč) bylo docíleno kladného salda příjmů a 
výdajů v objemu 502 tis. Kč. Dále byl kontrole předložen výkaz FIN 2-12M k 31.12.2016, 
údaje uvedeny v hodnotách po konsolidaci:

                       schv. rozpočet           RO po změnách             skutečnost              % Sk/RU 
Příjmy           10 608 000,00          11 097 171,28                11 996 777,08            108,11
Výdaje           10 608 000,00          11 097 171,28                10 452 422,39             94,19
Financování                  0,00                        0,00                - 1 544 354,69             xxx 

Zřizovací listina organizačních složek a příspěvkových organizací, odpisový plán
Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské školy Benešov u Semil 
byla schválena zastupitelstvem obce dne 10.9.2009 usnesením č. 44/2009 a byla změněna 
usnesením č. 38/2011 dne 10.11.2011 - předmětem změny bylo poskytnutí objektu školy 
formou zápůjčky. ZO dne 18.12.2014 usnesením č. 64/2014 schválilo změnu zřizovací listiny, 
která upravila limit pro realizaci veřejných zakázek na 500 tis. Kč, ZO dne 17.12.2015 usn.č. 
56/ZO/2015 schválila s účinností od 1.1.2016 nové znění ZL 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.

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím
Obec v kontrolovaném období ze svého rozpočtu (na základě žádostí, schválení ZO a 
uzavření VPS) poskytovala dotace na základě uzavřených VPS - celkem bylo uzavřeno 8 
smluv. Uzavřené VPS jsou zveřejněny na webových stránkách obce. Kontrolou byly 
namátkově ověřeny:
- VPS č. 1/2016 uzavřená dne 23.4.2016 mezi obcí (poskytovatel) a obcí Bystrá nad Jizerou, 
IČ 00275654 (příjemce) na dotaci ve výši 30 000 Kč, určenou na pokrytí nákladů spojených 
s opravou krytého dřevěného mostu přes řeku Jizeru. Dotace je poskytnuta na období od 
1.1.2016 do 31.12.2016, finanční vypořádání do 31.1.2017. Schváleno ZO dne 21.4.2016 
usn.č. 23/ZO/2016. Kontrole předloženo závěrečné vyúčtování ze dne 10.1.2017.

- VPS č. 4/2016 uzavřená dne 10.7.2016 mezi obcí (poskytovatel) a SH ČMS-Sbor 
dobrovolných hasičů Benešov u Semil, IČ 62014471 (příjemce) na dotaci ve výši 48 000 Kč, 
určenou na zajištění sportovní činnosti, údržby a opravy sportovního areálu a provoz SDH. 
Dotace je poskytnuta na období od 1.1.2016 do 31.12.2016, finanční vypořádání do 
31.1.2017. Schváleno ZO dne 16.6.2016 usn.č. 32/ZO/2016. Kontrole předloženo závěrečné 
vyúčtování ze dne 30.1.2017.
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Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím
Kontrole bylo předloženo:
pol. 4116, UZ 13013    131 438 Kč
Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí s ÚP - Smlouva SMA-VZ-6/2015 na dobu od 
1.11.2015 do 31.10.2016 na 1 pracovní místo s maximálním příspěvkem 13 000 Kč/měsíc

4111, UZ 98193             22 000 Kč
obec dne 30.9.2016 obdržela neinvestiční účelový finanční příspěvek v souvislosti s konáním 
voleb do Senátu parlamentu ČR a voleb do zastupitelstev krajů ve dnech 7. - 8.10.2016. 
Kontrole předloženo vyúčtování ve výši 14 577,00 Kč (§ 6115), přeplatek 7 423,00 Kč byl 
odveden dne 29.12.2016 (BV 012), finanční vypořádání ze dne 14.2.2017.

pol. 4122             15 000 Kč
Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu LK ze dne 28.6.2016, č. 
OLP/1011/2016, schválená Zastupitelstvem LK dne 31.5.2016 usnesením č. 243/16/ZK na 
projekt "Nákup ochranných prostředků PO", celková výše dotace 15 000 Kč, podíl na 
celkových způsobilých výdajích 29%, realizace projektu od 1.1.2016 do 31.12.2016, 
vyúčtování do 19.2.2017. Kontrole předloženo závěrečné vyúčtování ze dne 23.11.2016.
celkové výdaje          53 009,00 Kč
dotace                      15 000,00 Kč tj. 28,298% celkových výdajů projektu

pol. 4122                     9 240 Kč
průtoková dotace - "Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 2" dle smlouvy 
OLP/3911/2016.
- odeslání dotace zaúčtováno na pol. 5336 § 3113.

Smlouvy o dílo
Kontrolou byla ověřena Smlouva o dílo č., 002/2016 ze dne 7.3.2016 uzavřená mezi obcí 
(objednatel) a firmou Jiří Kotas STAVKO, Libštát, IČ 11087668 na "Stavební úpravy toalet 
ve 2.NP v ZŠ Benešov u Semil", termín realizace 1.7. - 17.8.2016, cena bez DPH 801 156,00 
Kč, ve znění dodatku z 23.9.2016, jehož předmětem jsou více a méně práce, které je nutné 
realizovat v důsledku zjištěného skutečného stavu konstrukcí, která projektová dokumentace 
neobsahuje.

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)
Kontrolou byly namátkově ověřeny následující smlouvy:
- Kupní smlouva ze dne 15.1.2016 uzavřená mezi obcí (kupující) a občanem (prodávající) na 
p.p.č. 118/1 o výměře 304 m2, p.p.č. 2523/19 o výměře 162 m2, p.p.č. 2523/25 o výměře 283 
m2 a p.p.č. 2523/34 o výměře 22m2 za sjednanou kupní cenu 48 740 Kč. Cena je stanovena 
dle Znaleckého posudku č. 3804-044-15. Kupující se zavazuje, že uhradí prodávajícímu 
náklady za nájemné za celou dobu užívání těchto pozemků do dne sepsání této smlouvy ve 
výši 231 260 Kč. Nákup pozemků byl schválen ZO dne 17.12.2015 usn.č. 65/ZO/2015. Kupní 
cenu ve výši 280 000,00 Kč obec uhradila dne 8.2.2016 na účet prodávajícího, BV poř. č. 
023; vklad do KN proveden dne 10.2.2016, právní účinky 19.1.2016.

- Smlouva o bezúplatném převodu privatizovaného majetku č. 46/16 uzavřená dne 20.9.2016 
mezi ČR - Státní pozemkový úřad, Praha, IČ 01312774 (převádějící) a obec Benešov u Semil 
(nabyvatel) na p.p.č. 2504/1o výměře 720 m2 a p.p.č. 2571 o výměře 10462 m2, hodnota 
majetku podle rozhodnutí o privatizaci vydaného MF ČR č.j. MF-3422/2016/6203-1 činí 
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38 019 Kč, schváleno ZO dne 15.9.2016, usn.č. 41/ZO/2016, vklad do KN proveden dne 
31.10.2016, právní účinky 5.10.2016.

- Směnná smlouva mezi HYBLER INVEST, s.r.o., Semily, IČ 46504486 (první směňující) a 
obcí Benešov u Semil (druhý směňující) - předmětem smlouvy je směna nemovitostí mezi 
prvním a druhým směňujícím. První směňující dle znaleckého posudku č. 3678-066-13 ze dne 
25.10.2013 směňuje parcely zapsané na listu vlastnictví č. 523 v k.ú. Benešov u Semil (430/5, 
430/6, 25/22, 36/12, 36/6, 36/7, 36/8, 25/23, 25/24, 25/27, 25/37, 35/3, 35/4 a 36/5 o celkové 
výměře 1776 m2) a druhý směňující směňuje parcely 36/13 o výměře 1981 m2 a 36/14 o 
výměře 159 m2. Cena nemovitostí prvního směňujícího činí 152 693 Kč, cena nemovitostí 
druhého směňujícího 68 753 Kč, rozdíl 83 940 Kč uhradí obec prvnímu směňujícímu. Záměr 
směny byl vyvěšen na úřední desce od 27.9.2012 do 2.12.2012, směna byla odsouhlasena na 
jednání ZO dne 15.11.2012 usn.č. 38/2012 a text předložené smlouvy vzalo na vědomí ZO 
dne 21.4.2016 usn.č. 21/ZO/2016. Vklad do KN proveden dne 23.1.2017, právní účinky 
16.12.2016, úhrada rozdílné částky provedena dne 30.1.2017 (BV 013).

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 (platnost do roku 2018).
Zástavní smlouva nemá charakter majetkového ručení, ale dispozičního omezení.

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.

Dokumentace k veřejným zakázkám
Obec realizovala veřejnou zakázku na "Stavební úpravy toalet ve 2.NP v ZŠ Benešov u 
Semil" ke které obec předložila následující dokumentaci:
- výzva k podání nabídky ze dne 11.1.2016 - "Stavební úpravy toalet ve 2.NP v ZŠ Benešov u 
Semil" v předpokládaném objemu 870 tis. Kč, termín ukončení dne 29.1.2016 ve v13:00 hod -
zveřejněno na webových stránkách obce i na profilu
- seznam 3 oslovených potenciálních zájemců,
- protokol z otevírání obálek s nabídkami, posuzování a hodnocení nabídek ze dne 29.1.2016 -
hodnoceny 3 nabídky, vybrána nabídka s nejnižší cenou bez DPH
- oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 1.2.2016 

Jako nejvhodnější byla vybrána nabídka firmy Jiří Kotas - STAVKO Libštát, IČ 11087668, s 
nejnižší nabídkovou cenou 801 156,00 Kč bez DPH - schváleno ZO dne 25.2.2016 usn.č. 
3/ZO/2016 . 
Smlouva o dílo č. 002/2016 byla uzavřena dne 7.3.2016 a zveřejněna na veřejném profilu 
zadavatele dne 8.3.2016.
Dodatek č.1 ke smlouvě č. 002/2016 byl uzavřen dne 23.9.2016 a zveřejněn na profilu 
veřejného zadavatele byl dne 27.9.2016.

Profil zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-benesov-u-semil

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-benesov-u-semil
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Smlouvy o přijetí úvěru
Obec neuzavřela v kontrolovaném období žádnou smlouvu o přijetí úvěru.

Vnitřní předpis a směrnice
Obec pracuje s následujícími směrnicemi:
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. 2/2011 Pravidla pro provádění vyřazování a likvidace movitého majetku obce
Směrnice č. 3/2011 odpisování majetku
Směrnice č. 1/2013 Opravné položky, podrozvahová evidence
Směrnice č. 2/2013 Vnitřní účetní předpis o vedení účetnictví a majetku obce 
Směrnice č. 3/2013 Reálná hodnota majetku určeného k prodeji 
Směrnice č. 4/2013 Směrnice k ochraně majetku
Směrnice č. 5/2013 K inventarizaci majetku a závazků
Směrnice č. 1/2014 Schvalování účetní závěrky obce
Směrnice č. 2/2014 Postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
Doporučení: vzhledem k přijetí zákona č. 134/2016 o zadávání VZ aktualizovat (zrušit) 
směrnici č. 2/2014

Výsledky externích kontrol
Kontrole byly předloženy následující Protokoly z kontroly vykonané ÚP ČR – pobočka
v Liberci:
- Protokol o kontrole č.j. 493732/16/LB ze dne 2.11.2016 - Dohoda č. SMA-VN-18/2015, 
kontrolované období od 1.4.2015 do 31.10.2015 se závěrem, kontrolované osobě nevznikla 
povinnost vrácení příspěvku, nebylo zjištěno porušení jednotlivých podmínek dohody;
- Protokol o kontrole č.j. 493750/16/LB ze dne 2.11.2016 - Dohoda č. SMA-VN-37/2014, 
kontrolované období od 1.6.2014 do 30.11.2014 se závěrem, kontrolované osobě nevznikla 
povinnost vrácení příspěvku, nebylo zjištěno porušení jednotlivých podmínek dohody;
- Protokol o kontrole č.j. 493814/16/LB ze dne 2.11.2016 - Dohoda č. LSM-V-9/2013,  
kontrolované období od 1.5.2013 do 30.4.2014 se závěrem, kontrolované osobě nevznikla 
povinnost vrácení příspěvku, nebylo zjištěno porušení jednotlivých podmínek dohody;
- Protokol o kontrole č.j. 493773/16/LB ze dne 2.11.2016 - Dohoda č. LSM-V-10/2013,  
kontrolované období od 1.5.2013 do 30.4.2014 se závěrem, kontrolované osobě nevznikla 
povinnost vrácení příspěvku, nebylo zjištěno porušení jednotlivých podmínek dohody.

Výsledky kontrol zřízených organizací
Kontrole byl předložen „Protokol o provedené veřejnosprávní kontrole "ZŠ a MŠ Benešov u 
Semil" ze dne 24.6.2016 provedenou panem Pítrem, kontrolované období 2015, se závěrem 
"účetnictví organizace je vedeno přehledně, průkazným způsobem a správně". Organizace 
hospodaří v souladu se schváleným rozpočtem, náklady jsou hospodárné a účelné.

Dále byl předložen Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě u ZŠ a MŠ Benešov 
u Semil za kontrolované období přelom roku 2015/2016, rok 2016 ze dne 17.10.2016, 
provedenou firmou ON-OK Libina s.r.o., Libina.



- 12 -

Zápisy z jednání rady včetně usnesení
K datu 31.12.2016 proběhlo celkem 15 zasedání rady obce Benešov u Semil. Kontrole byly 
předloženy zápisy a navazující usnesení z jednání rady, která se zabývala se především 
běžným hospodařením obce a přípravou materiálů pro zastupitelstvo. 

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
Zápisy a usnesení z jednání zastupitelstva jsou obsahově vedeny v souladu s ustanovením § 
95 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění. Kontrole podrobeny zápisy a 
usnesení z jednání  zastupitelstva dne 25.2., 21.4., 16.6., 15.9., 24.11. a 15.12.2016. Dále pak 
vzhledem k materiálům vztahujícím se k roku 2016 zápis a usnesení zastupitelstva ze dne 
17.12.2015 (pravidla rozpočtového provizoria na rok 2016).

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 2016 a jeho čerpání. 
Rekapitulace:
PS k 1.1.2016       15 768,90 Kč
tvorba                    30 357,00 Kč  
čerpání                   26 831,00 Kč
KS k 31.12.2016   19 294,90 Kč

Upozornění: upravit AE účtu 419 tak, aby se údaje o tvorbě fondu zobrazily ve výkazu 
Příloha části F na správném řádku G.II.

Činnost finančního a kontrolního výboru
K zajištění ustanovení § 119 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, byly kontrole předloženy 2 
zápisy ze společného jednání Rady obce a finančního výboru, 3 zápisy z jednání finančního 
výboru a 2 zápisy z jednání kontrolního výboru. ZO na svém zasedání dne 15.12.2016 
schválilo usn.č. 71/ZO/2016 p. Lampu jako člena finančního výboru.

Upozornění: dle § 119 zákona č. 128/200 Sb., o obcích, v platném znění, členy finančního a 
kontrolního výboru nemohou být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby 
zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu.

Schvalování účetní závěrky
Na zasedání zastupitelstva dne 16.6.2016 byla usnesením 30/ZO/2016 schválena roční účetní 
závěrka k datu 31.12.2015 Schválení bylo jednohlasné, doložen Protokol o schválení roční 
účetní závěrky ze dne 16.6.2016. 

Roční účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Benešov u Semil schválila Rada obce 
dne 28.6.2016 usn.č. 73/RO/2016, předložen Protokol o schválení roční účetní závěrky ze dne 
28.6.2016. 


	Oblasti, které byly předmětem přezkoumání hospodaření v členění podle § 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona:
	Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

