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Krajský úřad Libereckého kraje

odbor kontroly

Č.j: LK-0005/11/Nov

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

za rok 2011

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 24.10.2011 - 25.10.2011 a 23.4.2012 - 24.4.2012

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 dne 25.2.2010 usn.č. 14/2010 schválilo rozpočtový výhled na roky 2011 - 2012 - ve všech 
letech přebytkový /údaje v tis. Kč/:
                   2011       2012
Příjmy        8 260       8 590
Výdaje      7 780       8 360

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

Pravidla rozpočtového provizoria

V souladu s § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů        
v platném znění, byla schválena na ZO dne 16.12.2010 usn.č. 62/2010 pravidla rozpočtového 
provizoria do doby schválení rozpočtu na rok 2011 a dne 15.12.2011 usn.č. 42/2011 stanovila 
pravidla rozpočtového do doby schválení rozpočtu na rok 2012.

Návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2011 byl zveřejněn na úřední desce (i v elektronické podobě) obce od 
9.2. do 24.2.11 v souladu s § 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve výši:

Příjmy                     8 084 tis. Kč
Výdaje                    7 604 tis. Kč
financování               480 tis. Kč
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Schválený rozpočet

ZO na svém jednání dne 24.2.2011 usn.č. 5/2011 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             8 084 tis. Kč
Výdaje            7 604 tis. Kč
financování       480 tis. Kč

Rozpočtová opatření

V kontrolovaném období  bylo schváleno 5 rozpočtových opatření, schválených ZO dne 
14.4.11 usn.č. 6/2011; dne 23.6.11 usn.č. 18/2011; dne 15.9.11 usn.č. 29/2011; dne 10.11.11 
usn.č. 36/2011 a dne 15.12.11 usn.č. 48/2011v následující výši:

                   příjmy                     výdaje
1. RO      + 340 477,00          + 340 477,00
2. RO        + 40 215,00            + 40 215,00
3. RO     +  172 637,40          + 172 637,40 
4. RO      +  899 594,40         + 899 594,40
5. RO         + 43 000,00           + 43 000,00
Celkem  + 1 495 923,80     + 1 495 923,80   

Těmito rozpočtovými opatřeními nabývá rozpočet následujících hodnot:

                     Schválený RO               Upravený RO              Rozdíl
Příjmy             8 084 000,-                 9 579 923,80         + 1 495 923,80
Výdaje            7 604 000,-                 9 099 923,80         + 1 495 923,80

Kontrolou bylo ověřeno promítnutí rozpočtových změn do výkazu  FIN 2-12M k 31.12.2011.

Závěrečný účet

Závěrečný účet obce za rok 2010 projednalo ZO na svém zasedání dne 23.6.2011 a usn.č. 
17/2011 ho schválilo. ZO projednalo závěrečný účet obce spolu se Zprávou o výsledku 
přezkoumání hospodaření za rok 2010 a schválilo ho výrokem "bez výhrad".
Závěrečný účet byl zveřejněn na úřední desce (i v elektronické podobě) od 8.6. do 22.6.11     
v souladu s § 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů. Závěrečný účet obsahuje všechny náležitosti uložené zákonem č. 250/2000 Sb.,     
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Hlavní kniha

Kontrole byla předložena hlavní kniha - Obratová předvaha  za období 1-12/2011.
Namátkovou kontrolou prvotních dokladů  (ev.č. 901 - 1023) v měsíci září nebyly zjištěny 
nedostatky.
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Inventurní soupis majetku a závazků

Obec postupovala při realizaci inventur podle vyhlášky č. 270/2010 Sb.
K zajištění inventarizace majetku k 31. 12. 2011 bylo kontrole předloženo: 
-   Směrnice k provedení inventarizace,
-   Příkaz starosty obce č. 1 k provedení inventarizace ke dni 31.12.2011 
-   Plán inventur na rok 2011,
-   Proškolení členů DIK
-    Inventarizační zpráva za rok 2011 ze dne 26.1.2012.

Dokumentace obsahovala všechny náležitosti požadované vyhláškou č. 270/2010. 
K jednotlivým majetkovým účtům byly doloženy inventurní soupisy, stavy majetku k datu  
31. 12. 2011 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      
v celkové výši 3 243 820,90 Kč, která zahrnovala ostatní majetek v OE, svěřený majetek ZŠ a 
MŠ a majetek SDH v OE, zástavní právo, nevymahatelné pohledávky.

Kniha odeslaných faktur

Kniha odeslaných faktur je vedena na PC, slouží jako evidence pohledávek. Do doby kontroly 
bylo vystaveno 43 faktur v celkové výši 502 667,13 Kč, 1 faktura nebyla uhrazena (ev.č. 26 -
po splatnosti 14 dnů) ve výši 1 932,- Kč, souhlasí s doložením zůstatku účtu 311 - Odběratelé   
v AE. Kontrolou vystavených  faktur nebyly zjištěny nedostatky, obsahovaly předepsané 
náležitosti podle zákona 563/1991 Sb., nedostatky v účtování dle platné rozpočtové skladby 
nebyly zjištěny.
Neuhrazené pohledávky jsou průběžně upomínány, předávány k soudnímu vymáhání. V roce 
2011 byla vytvořena opravná položka k pohledávkám ve výši 13 196,31 Kč - pohledávky za 
neuhrazené nájemné bytů.

Kniha došlých faktur

Kniha přijatých faktur je vedena na PC a slouží jako evidence závazků.  V kontrolovaném 
období bylo přijato celkem 590 faktur v celkové výši    5 331 392,92 Kč, ke konci roku 
nebyly uhrazeny fa ev.č. 581 - 590 ve výši 61 262,20 Kč, souhlasí s doložením účtu 321 -  
Dodavatelé. Namátkovou kontrolou přijatých faktur a jejich úhrad  v měsíci září (fa ev. č. 366 
- 416) a prosinci (fa ev.č. 550 – 568, 571 – 577, 579 – 580), 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. 

Rozvaha

Kontrole byl předložen výkaz Rozvaha sestavený k 31.12.2011, který obsahuje tyto základní 
skutečnosti. 
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a) majetek obce

Stálá aktiva vykazují objem v brutto hodnotě částku 74 914 770,80 Kč. Významnou  část 
stálých aktiv představují:

- účet 021 - Stavby                                              70 124 497,20 Kč
- účet 022 - SMV                                                  1 198 548,00 Kč
- účet 031 - Pozemky                                           1 567 392,00 Kč 

Oprávky byly vytvořeny v plné výši u DDHM /účet 028 - 1 463 466,60 Kč/ a DDNM /účet 
018 - 224 477,00Kč/. 
S přípravou na odepisování DM v r. 2012, obec zaúčtovala dopočtený podíl oprávek (MD 
406/D 07x,08x) a zároveň i zohlednila transferové podíly dotací na pořizovací ceně DM /účet 
403/ v celkové výši 19 470 412,70 Kč. 
Obec má schválený odpisový plán, bude používat rovnoměrný způsob odepisování. 
Namátkově byla provedena kontrola karet dlouhodobého majetku ev.č. 17, 22, 428, 435 a 
508. Za kontrolované období nebyl zaznamenán významný pohyb na majetkových účtech. 

b) významné položky cizích zdrojů v kontrolovaném období představují 

- dlouhodobé úvěry                              230 000,00 Kč
- ostatní dlouhodobé závazky                24 864,00 Kč
- dodavatelé                                          61 262,20 Kč
- zálohy                                               101 068,00 Kč
- zaměstnanci                                      114 255,00 Kč     
- zúčtování SZ a ZP                               58 093,00 Kč
- jiné přímé daně                                   15 201,00 Kč 
- DPH                                                    18 327,00 Kč
- dohadné účty pasivní                          262 480,00 Kč

Obec má zřízen dlouhodobý krátkodobý úvěr, který bude splacen v roce 2012.
Úhrnná výše aktiv i pasiv je v netto částce 56 225 976,71 Kč. Kontrolou bylo ověřeno, že 
zůstatek účtů 231 - ZBÚ (ve výši 1 855 103,02 Kč) i 236 - BÚ fondů (ve výši 21 371,90 Kč) 
souhlasí s údaji ve FIN 2-12M  řádek 6010 a řádek 6020 i s bankovními výpisy, stav pokladny 
byl nulový. Obec dále vytvořila opravnou položku k pohledávkám ve výši 13 196,31 Kč. 

c) podrozvahová evidence

na podrozvahové evidenci vede obec:
- předaný majetek ZŠ a MŠ                      843 230,70 Kč
- majetek SDH v OE                                      2 686,00 Kč
- majetek obce v OE                                     35 479,00 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.



6/13

Příloha rozvahy

Kontrole byla předložena příloha rozvahy k 31.12.2011, 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.

Bankovní výpis

Kontrolou ověřeny zůstatky finančních prostředků k 31.12.2011 na účtech s předloženými 
bankovními výpisy, zůstatky jsou shodné s údaji ve výkazu FIN 2-12M i s údaji v rozvaze      
k 31.12.2011. Kontrolou dokladů příslušných k výpisu ZBÚ v září a prosinci (BV 09/01 -
09/19 a BV 12/15 – 12/29) nebyly zjištěny nedostatky.

Stav k 31.12.2011
základní běžný účet /231/č. účtu 1263110329/0800           1 855 103,02 Kč
BÚ soc. fondu /236/ č.účtu 107-1263110329/0800                 21 371,90 Kč

úvěrový účet /451/ č. účtu 024504-0196833409/0800           230 000,00 Kč

Dohoda o hmotné odpovědnosti

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

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 01-12/2011 bylo vyhotoveno 1 069 pokladních dokladů. Namátkově byly 
kontrolovány doklady ev.č. 678 - 739 (srpen)  a ev.č. 740 - 815 (září) a ev.č. 1032 - 1069 
(prosinec). Doklady obsahovaly náležitosti požadované zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví 
v platném znění, kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. 

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

Kontrole byl předložen Výkaz FIN 2-12 M k 31.12.2011 v následující výši / údaje uvedeny   
v hodnotách po konsolidaci/:

                   schv. RO        upravený RO        skutečnost       %URo/Sk
příjmy         8 054 000      9 549 923,80        9 977 452,80      104,48
výdaje         7 574 000      9 069 923,80        9 191 182,05      101,34
financování    480 000         480 000,00        -  786 270,75      163,81

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 786 270,75 Kč.
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Výkaz zisku a ztráty

Kontrole byl předložen Výkaz zisku a ztráty za období 1-12/2011, s následujícími hodnotami:
náklady celkem                 7 469 179,02 Kč
výnosy celkem                  8 917 991,33 Kč
výsledek hospodaření       1 123 283,31 Kč po zdanění - souhlasí na Rozvahu (účet 493)          
k 31.12.11.

Obec neprovozuje hospodářskou činnost.

Účtový rozvrh

Kontrole byl předložen účtový rozvrh platný pro rok 2011.

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.

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.

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 25.2. 2011 ve výši:
- ZŠ a MŠ              1 000 000,- Kč

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 je poskytnutí objektu školy 
formou zápůjčky; vymezení majetkových práv ani povolení doplňkové činnosti /krátkodobé 
pronájmy, zájmové kurzy a hostinská činnost/ nebylo měněno.
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Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací

ZO na svém jednání dne 14.4.11 usn.č. 9/20101 schválilo rozdělení hospodářského výsledku 
zřízené PO ZŠ a MŠ ve výši 109 426,48 Kč -  a to příděl do rezervního fondu ve výši           
87 626,78 Kč a příděl do fondu odměn ve výši 21 800,00 Kč.
Kontrole byl  předložen Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly ZŠ a MŠ Benešov u 
Semil, ze dne 19.10.2011, kontrola období  přelom roku 2010 a 2011 a období leden - září 
2011, nebyly zjištěny závažné nedostatky. 

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

Kontrole bylo předloženo vyúčtování dotací:
- Průtoková dotace ZŠ  - UZ 33 123 ve výši 245 921,40 Kč - "EU peníze školám" reg.č. 
CZ.1.07/1.4.00/21.3159 - dotace došla 21.9.11, odeslána 27.9.11 v plné výši.

– pol. 4111, UZ-98005 - Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 
Poskytnutá dotace                 4 677,00
Realizované výdaje                 1 814,40
Vratka                                         2 862,60  dne 30.8.11 na účet poskytovatele.

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Fondu kulturního dědictví LK č. OLP/1449/2011 
schválená RK LK dne 16.11.10 usn.č. 1502/10/RK na akci "Restaurování pomníku Mistra 
Jana Husa v Benešové u Semil" ve výši 40 000,00 Kč, maximálně může činit až 90% 
způsobilých výdajů na projekt.
Poskytnutá dotace        40 000,00 Kč
Realizované výdaje     123 000,00 Kč
Dotace vyúčtována v souladu s podmínkami.

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Fondu požární ochrany LK schválené Zastupitelstvem 
LK dne 26.4.11 usn.č. 103/11/ZK ev.č. OLP/723/2011 na akci "Nákup věcných prostředků 
požární ochrany (radiostanice, hadice, svítilny)" ve výši 19 100,00 Kč; příjemce je povinen se 
podílet na financování akce min. 40%.
Poskytnutá dotace        19 100,00 Kč
Realizované výdaje      30 977,00 Kč
Dotace vyúčtována v souladu s podmínkami.

Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR na výdaje jednotek sborů 
dobrovolných hasičů obcí  na rok 2011, č.j. MV-6722-8/PO-IZS-2010, ve výši 3 115,00 Kč a 
na odbornou přípravu velitelů a strojníků jednotek SDH ve výši 7 788,00 Kč.

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Grantového fondu Libereckého kraje program č. G-11 
Podpora kultury v Libereckém kraji č. OLP/2411/2011 schválená RK dne 15.2.2011 usn.č. 
209/11/RK na akci "Oslavy 600 let obce Benešov u Semil"ve výši 25 000,00 Kč, příjemce je 
povinen podílet se na projektu vlastními finančními prostředky ve výši nejméně 20%.
Poskytnutá dotace        25 000,00 Kč
Realizované výdaje       39 948,00 Kč
Hrazeno z vl. zdrojů     14 948,00 Kč
Dotace vyúčtována v souladu s podmínkami.
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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 dotace od MMR ČR ID- 117D815000021 na akci "Rekonstrukce 
komunikací" ve výši 600 000,00 Kč - peněžní prostředky poskytnuty prostřednictvím 
limitního účtu u UniCredit Bank
Dotace                        600 000,00 Kč
Realizované výdaje   857 618,00 Kč
Vlastní zdroje             257 618,00 Kč
Závěrečné vyúčtování odesláno dne 30.3.2012.

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím

Obec na základě žádostí poskytla ze svého rozpočtu příspěvky 5 spolkům a organizacím         
v celkové výši 141 000,- Kč , jednotlivé spolky a organizace předložili vyúčtování 
poskytnutých příspěvků - namátkovou kontrolou příspěvku TJ Benešov a SDH  Benešov 
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 splácí. /od r. 2002 -  do r. 2012/. Zajištění úvěru  - budoucími 
příjmy. Roční splátka v roce 2011 je ve výši 480 000,00 Kč.
Stav úvěru:
k 1. 1. 2011                  710 000,00 Kč
k 31.12.2011                230 000,00 Kč.

Smlouvy nájemní

Obec nemá uzavřenu žádnou nájemní smlouvu na nebytové prostory ani na pronájem 
pozemků.
Eviduje pouze nájemní smlouvy na byty.

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 -
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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.

Darovací smlouvy

Kontrole byla předložena  Darovací smlouva uzavřená mezi občanem a obcí ze dne 12.9.2011 
na darování 1/2 nemovitosti p.p.č. 2491/3 (cesta) s hodnotou daru dle znaleckého posudku     
č. 3390-017-10 ve výši 5 124,00 Kč.

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, 
schváleno ZO dne 14.4.11 usn.č. 7/2011.
- Dodatek k pojistné smlouvě č. 8602744367 uzavřené s Kooperativou  pojišťovnou a.s. –
aktualizace ocenění nemovitostí v majetku obce, roční pojistné 58 072,- Kč, schváleno RO 
11.1.11 usn.č.2
- Smlouva o bezúplatném převodu spoluvlastnického podílu k nemovitosti č.j. 
UZSVM/HSM/306/2011-HSMM od ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 
na p.p.č. 2491/3  - bezúplatně ze dne 4.3.2011.
- Kupní smlouva ze dne 12.9.2011 uzavřená mezi obcí (prodávající) a občanem na prodej 
p.p.č. 959 o výměře 1158 m2 dle znaleckého posudku č. 3486-036-11 za dohodnutou cenu   
89 901,- Kč
- Kupní smlouva ze dne 28.12.2010 uzavřená mezi obcí (prodávající) a občanem na prodej 
p.p.č. 2487/4 o výměře 124 m2 dle znaleckého posudku č. 2475-45-2010 za dohodnutou cenu 
180,- Kč

Dokumentace k veřejným zakázkám

Postup pro zadávání zakázek malého rozsahu je upraven vnitřní směrnicí.
Dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,  proběhly v roce 2011 pouze 
veřejné zakázky malého rozsahu  např.:
- akce "Opravy komunikací" -  ZO usn.č. 23/2011 /výběr z 5 dodavatelů/

Výsledky externích kontrol

Kontrole byl předložen protokol KÚ LK o provedené kontrole místních poplatků – bez závad.

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

Kontrole bylo předloženo celkem 6 zápisů a usnesení ZO z roku 2011 (24.2.; 14.4.; 23.6.; 
15.9.; 10.11. a 15.12.11) a 2 zápisy a usnesení ZO z roku 2010 (11.11. a 16.12.2010).             
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V kontrolovaném období bylo dále ověřeno 15 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.

Vnitřní předpis a směrnice

Byly předloženy tyto směrnice:
Vnitřní účetní předpis o vedení účetnictví a majetku obce 
Organizační řád
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
Podpisové vzory
Směrnice č. 1/2011 k inventarizaci majetku
Směrnice č. 2/2011 Pravidla pro provádění vyřazování a likvidace movitého majetku obce
Směrnice č. 3/2011 odpisování majetku

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 SF jsou vedeny na samostatném  bankovním účtu č. 107-1263110329/0800 u ČS 
a.s. 
Hospodaření sociálního fondu v roce 2011:  
PS            19 964,90 Kč
tvorba:      29 249,00 Kč
čerpání:    27 842,00 Kč 
KS            21 371,90 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 a finančního výboru.

B. Výsledek přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření obce Benešov u Semil

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
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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 2011

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 2011

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 ..................................... 2,81 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku .......................................... 5,10 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ...... 2,99 %

V Liberci dne 10.5.2012
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.

Dalibor Lampa
starosta obce

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