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KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE
ODBOR FINANČNÍ
______________________________________________________________________
Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary – Dvory, Česká republika

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Třebeň
IČO: 00572705

za rok 2015
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
-

3. 8. 2015 (dílčí přezkoumání)
1. 2. 2016 (konečné přezkoumání)

na základě písemné žádosti obce v souladu s ustanovením § 42 odst. 1 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 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 (dále jen „zákon č. 420/2004 Sb.“).
Zahájeno bylo dne 8.7.2015 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření
v souladu s § 5 odst. 2 písmene b) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), (dále
jen „zákon č. 255/2012 Sb.“).
Místo uskutečněného přezkoumání:

Obecní úřad Třebeň
Třebeň 31
351 34 Skalná

Přezkoumání bylo provedeno na základě oprávnění vyplývajícího z pověření k přezkoumání
ve smyslu § 5 zákona č. 420/2004 Sb. a § 4 zákona č 255/2012 Sb. vydaného ředitelem
Krajského úřadu Karlovarského kraje pod číslem 2015/221/P dne 1.7.2015.
Zástupci územního celku:
-

Antonín Kalina - starosta obce

-

Margita Trkovská - účetní obce

Přezkoumání vykonaly:
-

kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
Bc. Dagmar Klemáková

-

kontrolor:
4
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Dagmar Boušová DiS.
Bc. Lenka Najvarová
Předmětem přezkoumání byly údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb.
Přezkoumání hospodaření je vykonáno výběrovým způsobem.
Předmět dílčího přezkoumání byl ověřován dle § 3 zákona č. 420/2004 Sb. z hlediska:
a) dodržování povinností uložených zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů a dalšími právními předpisy upravujícími finanční
hospodaření územních celků,
b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich
použití,
d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.
Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje,
na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.
Poslední kontrolní úkon včetně vrácení vyžádaných podkladů byl učiněn dne 1.2.2016.

A. Přezkoumané písemnosti
I. Při přezkoumání hospodaření obce Třebeň byly přezkoumány následující písemnosti:
Návrh rozpočtu
Pravidla rozpočtového
provizoria
Rozpočtová opatření

Rozpočtový výhled

Návrh rozpočtu obce Třebeň pro rok 2015 byl zveřejněn
na úřední desce obecního úřadu a způsobem umožňující
dálkový přístup v době od 20.1.2015 do 23.2.2015.
Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2015 schválena
na 2. zasedání zastupitelstva obce dne 15.12.2014.
Za kontrolované období byla zastupitelstvem obce provedena
celkem 6 rozpočtových opatření, z toho 3 rozpočtová opatření
byla provedená starostou obce na základě kompetence
schválené zastupitelstvem dne 1.7.2009 usnesením číslo 3
a usnesením zastupitelstva obce ze dne 7.12.2015:
rozpočtové opatření č. 1/2015 schválené starostou obce dne
8.4.2015
(na vědomí dáno zastupitelstvu obce dne 8.4.2015),
rozpočtové opatření č. 2/2015 schválené starostou obce dne
2.6.2015
(na vědomí dáno zastupitelstvu obce dne 15.6.2015),
rozpočtové opatření č. 3/2015 schválené zastupitelstvem obce
dne 15.6.2015 usnesením č. 16,
rozpočtové opatření č. 4/2015 schválené zastupitelstvem obce
dne 14.9.2015,
rozpočtové opatření č. 5/2015 schválené zastupitelstvem obce
dne 7.12.2015,
rozpočtové opatření č. 6/2015 schválené starostou obce dne
29.12.2015
(na vědomí dáno zastupitelstvu obce v měsíci lednu 2016).
Rozpočtový výhled sestavený na období let 2014 až 2016
schválen zastupitelstvem obce dne 14.10.2013. Obsahuje
souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména
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Schválený rozpočet

Stanovení závazných
ukazatelů zřízeným
organizacím

Závěrečný účet

Bankovní výpis

dlouhodobé závazky a pohledávky.
Ke kontrole doložen nový rozpočtový výhled na období let
2017 až 2018 schválený zastupitelstvem obce dne 9.11.2015.
Obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích,
zejména dlouhodobé závazky a pohledávky.
Pro rok 2015 byl zastupitelstvem obce schválen dne 23.2.2015
usnesením č. 4 rozpočet schodkový. Příjmy ve výši
6.296.672,- Kč a výdaje ve výši 7.369.000,- Kč. Financování
schodku ve výši 1.072.328,- Kč bude financováno z prostředků
minulých let. Rozpočet je zpracován v třídění podle rozpočtové
skladby, závaznými ukazateli rozpočtu jsou schváleny
rozpočtové paragrafy a rozpočtové položky.
Finanční vztah zřízených příspěvkových organizací k rozpočtu
obce byl stanoven dne 23.2.2015 usnesením č. 4 při schválení
rozpočtu formou neinvestičního příspěvku na činnost ve výši
215.000,- Kč. Závazné ukazatele nebyly stanoveny.
Přerozdělení výsledku hospodaření za rok 2014 ve výši
10.218,37 Kč schváleno usnesením zastupitelstva obce č. 7
ze dne 11.5.2015 v plné výši do rezervního fondu.
Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2014 včetně zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření obce projednalo
a schválilo zastupitelstvo obce dne 11.5.2015 usnesením č. 5
bez výhrad. Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední
desce obecního úřadu a způsobem umožňující dálkový přístup
od 22.4.2015 do 11.5.2015.
Účetní závěrku obce Třebeň za rok 2014 schválilo
zastupitelstvo obce dne 11.5.2015 usnesením č. 6, současně
byla usnesením č. 8 schválena i účetní závěrka zřízené
příspěvkové organizace Mateřská škola Třebeň za rok 2014.
Syntetický účet 231 – Základní běžný účet územních
samosprávných celků v účetním výkazu rozvaha obce obsahuje
peněžní prostředky rozpočtového hospodářství.
Zůstatek peněžních prostředků na syntetickém účtu
231 - Základní běžný účet územních samosprávných celků
v účetnictví obce Třebeň k 30.6.2015 ve výši 6.340.418,62 Kč
odpovídá stavu peněžních prostředků dle výpisů bankovních
účtů vedených u Komerční banky, a.s. a u České národní banky
ke stejnému datu.
Zůstatek syntetického účtu 245 - Jiné běžné účty k 30.6.2015
ve výši 91.602,- Kč souhlasí se zůstatkem účtu 378 - Ostatní
krátkodobé závazky.
Zůstatek syntetického účtu 236 - Běžné účty fondů k 30.6.2015
ve výši 1.015.947,62 Kč odpovídá stavu peněžních prostředků
dle výpisu z účtu vedeného u Komerční banky, a.s.
Zůstatek peněžních prostředků na syntetickém účtu
231 - Základní běžný účet územních samosprávných celků
v účetnictví obce Třebeň k 31.12.2015 ve výši 5.689.037,67 Kč
odpovídá stavu peněžních prostředků dle výpisů bankovních
účtů vedených u Komerční banky, a.s. a u České národní banky
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Evidence majetku
Evidence pohledávek

Evidence poplatků

Evidence závazků
Faktura

Hlavní kniha
Inventurní soupis majetku a
závazků

Kniha došlých faktur

ke stejnému datu.
Zůstatek syntetického účtu 245 - Jiné běžné účty k 31.12.2015
ve výši 91.602,- Kč souhlasí se zůstatkem účtu 378 - Ostatní
krátkodobé závazky.
Zůstatek syntetického účtu 236 - Běžné účty fondů
k 31.12.2015 ve výši 967.719,56 Kč odpovídá stavu peněžních
prostředků dle výpisu z účtu vedeného u Komerční banky, a.s.
Evidence majetku je vedena elektronicky v programu Gordic
a na evidenčních kartách majetku. Evidence je vedena
dle jednotlivých kategorizací a odpisových skupin.
Evidence pohledávek vzniklých v souvislosti s vymáháním
místních poplatků je vedena ručně. Ke dni 31.12.2015 jsou
evidovány pohledávky, vzniklé v souvislosti s vymáháním
místních poplatků, v celkové výši 48.530,- Kč. Nedoplatky
vzniklé v souvislosti s vymáháním místních poplatků jsou
územním samosprávným celkem vymáhány upomínkami
(s možností uzavření splátkového kalendáře). Za rok 2015 obec
nevystavovala žádný platební výměr.
Evidence poplatků je vedena ručně.
Za kontrolované období (od 1.1.2015 do 30.6.2015) nebyl
vystaven žádný platební výměr na pohledávku za poplatek
ze psů nebo za poplatek za svoz komunálního odpadu.
Evidence závazků je vedena elektronicky v programu Gordic
a v knize došlých faktur.
Ke kontrole byly předloženy dodavatelské faktury hlavní
činnosti za měsíc květen a červen 2015 od č. 92 do č. 112
a dodavatelské faktury hlavní činnosti za měsíc prosinec 2015
od č. 195 do č. 213.
Hlavní kniha účetní jednotky sestavená účetní jednotkou
k 30.6.2015 a k 31.12.2015.
Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2015 provedena
na základě plánu inventur ze dne 25.11.2015 účinného v době
od 31.12.2015 do 15.2.2016 a Směrnice o inventarizaci ze dne
25.11.2015. Jmenována jedna hlavní inventarizační komise
a 3 dílčí inventarizační komise, termín provedení inventur
stanoven od 31.12.2015 do 15.2.2016, termín zpracování
inventarizačního zápisu stanoven do 15.2.2016. Inventarizační
zpráva nebyla v době závěrečného přezkoumání vyhotovena
(termín do 15.2.2016). Kontrola inventarizace účtů 022, 042,
052, 311, 314, 378, 462, 263 a 324. Inventarizační rozdíly
nebyly zjištěny.
Za kontrolované období (od 1.1.2015 do 30.6.2015) bylo
do knihy došlých faktur zapsáno celkem 118 dodavatelských
faktur.
Neuhrazené faktury po splatnosti byly evidovány 3 v celkové
finanční výši 15.714,- Kč, zaúčtované na syntetickém účtu
321 – Dodavatelé.
Za kontrolované období (od 1.1.2015 do 31.12.2015) bylo
do knihy došlých faktur zapsáno celkem 220 dodavatelských
faktur.
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Kniha odeslaných faktur
Odměňování členů
zastupitelstva

Pokladní doklad

Pokladní kniha (deník)

Příloha rozvahy
Rozvaha
Účetní doklad

Neuhrazených faktur ve splatnosti bylo evidováno 7 v celkové
finanční výši 35.093,86 Kč, zaúčtované na syntetickém účtu
321 – Dodavatelé.
Účetní jednotka nevede knihu odeslaných faktur.
Schválení odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce
Třebeň v souladu s nařízením vlády číslo 37/2003 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, zastupitelstvem obce Třebeň dne
5.11.2015 usnesením č. 15 s účinností od 1.12.2014. Odměny
dle nařízení vlády č. 52/2015 Sb., kterým se mění nařízení
vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členů
zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů nebyly navýšeny.
Mzdové listy uvolněného starosty, neuvolněného místostarosty,
předsedy kontrolního výboru a předsedy finančního výboru
a ostatních neuvolněných členů zastupitelstva obce
(odměňování za měsíc březen a červen 2015).
Za kontrolované období (od 1.1.2015 do 30.6.2015) bylo
v pokladní knize vystaveno celkem 182 příjmových a 78
výdajových pokladních dokladů. Výběrovým způsobem byly
zkontrolovány příjmové pokladní doklady od čísla 145 do čísla
161, výdajové pokladní doklady od čísla 65 do čísla 71
za měsíc červen 2015.
Za kontrolované období (od 1.1.2015 do 31.12.2015) bylo
v pokladní knize vystaveno celkem 303 příjmových a 144
výdajových pokladních dokladů. Výběrovým způsobem byly
zkontrolovány příjmové pokladní doklady od čísla 296 do čísla
303, výdajové pokladní doklady od čísla 139 do čísla 144
za měsíc prosinec 2015.
Ke kontrole byla předložena pokladní kniha účetní jednotky,
která je vedena ručně.
Pokladní kniha za měsíc červen 2015. Zůstatek finančních
prostředků pokladní knihy v objemu 16.550,- Kč souhlasí
k 30.6.2015 se stavem syntetického účtu 261 – Pokladna
a se stavem na rozpočtové položce 5182 – Poskytnuté zálohy
vlastní pokladně.
Pokladní kniha za měsíc prosinec 2015. Nulový zůstatek
finančních prostředků pokladní knihy souhlasí k 31.12.2015
se stavem syntetického účtu 261 – Pokladna a se stavem
na rozpočtové položce 5182 – Poskytnuté zálohy vlastní
pokladně.
Denní pokladní limit ve výši 30.000,- Kč byl schválen
aktualizovanou směrnicí č. 1 o oběhu účetních dokladů
s účinností od 1.1.2015 a nebyl v uvedeném období (červen
a prosinec 2015) překročen.
Příloha rozvahy sestavená účetní jednotkou k 30.6.2015
a k 31.12.2015.
Výkaz rozvahy účetní jednotky sestavený účetní jednotkou
k 30.6.2015 a k 31.12.2015.
Výběrovým způsobem byly prověřeny účetní doklady za měsíc
červen 2015 od dokladu č. 1372 do č. 1397 v návaznosti
na bankovní výpisy Komerční banky, a.s.
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Výběrovým způsobem byly prověřeny účetní doklady za měsíc
prosinec 2015 č. 1712, 1716, 1718, 1723, 1731, 1732, 1735,
1757 a 1764 v návaznosti na bankovní výpisy Komerční banky,
a.s.
Účetní doklady se vztahují ke mzdám, fakturám atd.
Účtový rozvrh
Účtový rozvrh účetní jednotky platný pro rok 2015.
Výkaz pro hodnocení plnění Kontrolou výkazu Fin 2 - 12 M, který se týká čerpání rozpočtu
rozpočtu
k 30.6.2015 bylo zjištěno, že v příjmové části byly vytvořeny
příjmy po konsolidaci ve výši 3.739.898,90 Kč (tj. plnění
k rozpočtu schválenému po změnách na 57,20 %)
a ve výdajové části bylo čerpání výdajů po konsolidaci ve výši
2.391.433,94 Kč (tj. plnění k rozpočtu schválenému
na 31,06 %).
Výsledkem rozpočtového hospodaření obce byl k 30.6.2015
přebytek ve finanční výši 1.348.464,96 Kč.
Kontrolou výkazu Fin 2 - 12 M, který se týká čerpání rozpočtu
k 31.12.2015 bylo zjištěno, že v příjmové části byly vytvořeny
příjmy po konsolidaci ve výši 8.038.068,53 Kč (tj. plnění k
rozpočtu schválenému po změnách na 110,83 %) a ve výdajové
části bylo čerpání výdajů po konsolidaci ve výši 7.425.835,62
Kč (tj. plnění k rozpočtu schválenému na 94,24 %).
Výsledkem rozpočtového hospodaření obce byl k 31.12.2015
přebytek ve finanční výši 612.232,91 Kč.
Výkaz zisku a ztráty
Výkaz zisku a ztráty účetní jednotky k 30.6.2015 vykazuje
výsledek hospodaření běžného účetního období. Výsledkem
hospodaření za hlavní činnost byl zisk ve výši
1.741.886,74 Kč. Celkový výsledek hospodaření souhlasí
se stavem na SÚ 493 – Výsledek hospodaření běžného
účetního období vykázaný ve výkaze rozvahy ke stejnému
datu.
Výkaz zisku a ztráty účetní jednotky k 31.12.2015 vykazuje
výsledek hospodaření běžného účetního období. Výsledkem
hospodaření za hlavní činnost byl zisk ve výši
3.637.195,18 Kč. Celkový výsledek hospodaření souhlasí
se stavem na SÚ 493 – Výsledek hospodaření běžného
účetního období vykázaný ve výkaze rozvahy ke stejnému
datu.
Rozvaha zřízených
Výkaz rozvahy příspěvkové organizace "Mateřská škola
příspěvkových organizací
Třebeň" sestavený k 30.6.2015 a k 30.9.2015.
Výkaz zisku a ztráty
Výkaz zisku a ztráty zřízené příspěvkové organizace "Mateřská
zřízených příspěvkových
škola Třebeň" sestavený k 30.6.2015.
organizací
Výsledkem hospodaření běžného účetního období za hlavní
činnost byl zisk ve výši 534.044,41 Kč, který souhlasí
se syntetickým účtem 493 - Výsledek hospodaření běžného
účetního období vykázaný ve výkaze rozvahy ke stejnému
datu.
Výkaz zisku a ztráty zřízené příspěvkové organizace "Mateřská
škola Třebeň" sestavený k 30.9.2015.
Výsledkem hospodaření běžného účetního období za hlavní
činnost byl zisk ve výši 339.606,57 Kč, který souhlasí
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Darovací smlouvy

Dohody o pracovní činnosti
Dohody o provedení práce

Pracovní smlouvy včetně
platových výměrů

Smlouvy a další materiály k
poskytnutým účelovým
dotacím

se syntetickým účtem 493 - Výsledek hospodaření běžného
účetního období vykázaný ve výkaze rozvahy ke stejnému
datu.
Za kontrolované období roku 2015 byly prověřeny čtyři
darovací smlouvy, uzavřené s obcí Třebeň (jako obdarovaným)
o poskytnutí účelového finančního daru na akci "17. obecní
ples obce Třebeň" konaném dne 13.2.2015:
darovací smlouva ze dne 6.2.2015, uzavřená se Skládkou
Chocovice s.r.o., se sídlem Třebeň 31 (jako dárcem) ve výši
daru 1.000,- Kč,
darovací smlouva ze dne 10.2.2015, uzavřená se společností
Marius Pedersen a.s., se sídlem Hradec Králové (jako dárcem)
ve výši daru 5.000,- Kč,
darovací smlouva ze dne 15.1.2015, uzavřená s Rudolfem
Stárkem s.r.o., se sídlem Skalná (jako dárcem) ve výši daru
5.000,- Kč a
darovací smlouva ze dne 11.2.2015, uzavřená se společností
Zahradnictví Hrdlička, s.r.o., se sídlem Třebeň 39 (jako
dárcem) ve výši daru 1.000,- Kč (a to formou dárkových
poukázek na odběr zboží).
Přijetí daru schváleno starostou obce podpisem smlouvy.
Za kontrolované období nebyla obcí uzavřena žádná dohoda
o pracovní činnosti.
Za kontrolované období (od 1.1.2015 do 30.6.2015) obec
uzavřela celkem 5 dohod o provedení práce. Jednalo se např.
o zabezpečení prací na úseku úklid veřejného prostranství,
údržba chodníků, oprava a údržba techniky obce, práce
na údržbě majetku na veřejných prostranství, oprava osvětlení,
sekání travnatých ploch, atd. V kontrolovaném období od
30.6.2015 do 31.12.2015 byla uzavřena dohoda o provedení
práce na vedení knihovny.
Všechny předložené dohody o provedení práce byly v rozsahu
do 300 hod/rok. Kontrolou prověřena dohoda o provedení
práce na opravu veřejného osvětlení v průběhu roku, údržba
ČOV N. Drahov v průběhu roku, přívod el. k věžním hodinám
ze dne 5.1.2015.
Za kontrolované období byla uzavřena jedna pracovní smlouva
na základě Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci
veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku,
spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského
sociálního fondu. Smlouva uzavřena dne 2.2.2015 na dobu
do 30.9.2015 s pracovním zařazením uklízeč veřejných
prostranství.
Územní celek nemá vyhlášen „Program“ na poskytování dotací
a návratných finančních výpomocí dle § 10c zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Za kontrolované období územní celek uzavřel 2 veřejnoprávní
smlouvy.
- na základě žádosti ze dne 12.2.2015 žadateli (fyzické osobě),
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Smlouvy a další materiály k
přijatým účelovým dotacím

Smlouvy nájemní

dotaci za účelem proplacení startovného na mezinárodní
střelecké soutěži konaném v měsíci dubnu a říjnu 2015. Žádost
obsahuje náležitosti dle odst. 3 § 10a zákona č. 250/2000 Sb.
O poskytnutí dotace rozhodlo zastupitelstvo obce dne
23.2.2015 dle usnesení č.11 ze dne 23.2.2015. Dotace byla
poskytnuta prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy ze dne
17.4.2015. Veřejnoprávní smlouva obsahuje náležitosti
dle odst. 5 § 10a zákona č. 250/2000 Sb. Vyúčtování doloženo
příjmovým pokladní dokladem ze dne 28.2.2015 za pronájem
sportovní haly.
- na základě žádosti ze dne 20.2.2015 žadateli spolku TJ Sokol
Třebeň, IČ 22868343, dotaci za účelem pořádání turnaje
ženské kopané. Žádost obsahuje náležitosti dle odst. 3
§ 10a zákona č. 250/2000 Sb. O poskytnutí dotace rozhodlo
zastupitelstvo obce dne 23.2.2015 dle usnesení č.11 ze dne
23.2.2015. Dotace byla poskytnuta prostřednictvím
veřejnoprávní smlouvy ze dne 17.4.2015. Veřejnoprávní
smlouva obsahuje náležitosti dle odst. 5 § 10a zákona
č. 250/2000 Sb. Vyúčtování doloženo fakturou č. 415 ze dne
10.4.2015 na částku 3.800,- Kč na poplatek za startovné.
Za kontrolované období obdržela:
- investiční účelovou dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje,
poskytnutou
na
základě
veřejnoprávní
smlouvy
č. 01868/2015-00 uzavřené dne 24.6.2015 ve výši
170.000,- Kč, určenou na realizaci projektu "Vybudování
chodníku II. etapa pro přístup k hřišti, obec Třebeň". Souhrn
předpokládaných nákladu v roce 2015 činí 1.250.000,- Kč.
Termín pro vyúčtování dotace stanoven smlouvou nejpozději
do 10.12.2015. Doloženo závěrečné vyúčtování dotace,
předložené poskytovateli dne 9.12.2015, celkové náklady
činily 2.500.438,88 Kč.
Smlouva:
- o zemědělském pachtu části pozemkové parcely č. 221/11
o výměře 11.998 m2 v k.ú. Chocovice, uzavřená dne
13.2.2015 mezi obcí Třebeň a právnickou osobou Mavex Agro,
spol. s.r.o se sídlem Nebanice 31, na dobu neurčitou s účinností
od 1.2.2015. Způsob využití - k zemědělským účelům, roční
pachtovné dohodnuto ve výši 4.000,- Kč. Záměr pachtu
zveřejněn na úřední desce obecního úřadu v termínu
od 18.12.2014 do 19.1.2015, pacht schválen zastupitelstvem
obce dne 19.1.2015, usnesením č. 5.
- o zemědělském pachtu části pozemkové parcely č. 51/2
o výměře 5575 m2 v k.ú. Horní Ves, uzavřená dne 29.9.2015
mezi obcí Třebeň a fyzickou osobou na dobu neurčitou
s účinností od 1.9.2015 za účelem zemědělské výroby. Roční
pachtovné dohodnuto ve výši 2.000,- Kč (adekvátní část za rok
2015 činí 667,- Kč). Záměr pachtu zveřejněn na úřední desce
obecního úřadu v termínu od 17.6.2015 do 17.8.2015, pacht
schválen zastupitelstvem obce 17.8.2015 usnesením č. 13.
- o pronájmu pozemkové parcely č. 314/6 o výměře 63 m2
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v k.ú. Vokov, obec Třebeň, uzavřená dne 30.4.2015 mezi obcí
Třebeň a fyzickou osobou na dobu neurčitou s účinností
od 1.10.2015 za účelem - volnočasové aktivity. Roční nájemné
dohodnuto ve výši 1 Kč/m2, tj. 63,- Kč (adekvátní část za rok
2015 činí 16,- Kč). Záměr pronájmu zveřejněn na úřední desce
obecního úřadu v termínu od 27.2.2015 do 8.4.2015, pronájem
schválen zastupitelstvem obce dne 8.4.2015, usnesením č. 6.
Smlouvy o dílo
Ke kontrole vybrána smlouva o dílo ze dne 24.6.2015,
uzavřená se zhotovitelem společností Valbek, spol. s r.o.,
se sídlem Liberec, na provedení díla spočívající ve zpracování
projektové dokumentace pro akci s názvem "Propojení silnice
III/212 17 a MK v Třebeni". Na základě předložené cenové
nabídky byla cena díla dohodnutá ve výši 171.094,- Kč včetně
DPH. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem obce dne
15.6.2015 usnesením č. 14. Do doby závěrečného přezkoumání
nebyla uhrazena žádná faktura, bude v průběhu roku 2016.
Smlouva o dílo uzavřena dne 29.9.2015 s vítězem soutěže
Vodohospodářské stavby, s.r.o se sídlem Teplice na veřejnou
zakázku s názvem "Vybudování chodníku II. etapa pro přístup
k hřišti, obec Třebeň". Na základě výběrového řízení byla cena
dohodnuta na částku 2.099.896,47 Kč bez DPH. Dodatek č. 1
ze dne 30.11.2015 upravující cenu díla na částku
2.066.478,42 Kč bez DPH. Cena díla dle dodatku ve výši
2.066.478,42 Kč bez DPH byla dodržena (doložena faktura
dodavatele č. 21015208 ze dne 7.12.2015).
Smlouvy o převodu majetku Za kontrolované období byla uzavřena kupní smlouva na nákup
(koupě, prodej, směna,
pozemkové parcely č. 370/1 o výměře 1849 m2 v k.ú. Třebeň,
převod)
uzavřená dne 18.11.2015 mezi obcí Třebeň (jako kupujícím)
a fyzickou osobou (jako prodávajícím). Smluvní cena ve výši
73.960,- Kč uhrazena dne 17.12.2015 bankovním převodem
(výpis č. 175). Nabytí pozemku schváleno zastupitelstvem
obce 17.8.2015 usnesením č. 12
Smlouvy o věcných
Za kontrolované období nebyla uzavřena smlouva o zřízení
břemenech
věcného břemene - služebnosti k majetku obce.
Dokumentace k veřejným
Výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
zakázkám
na zhotovení díla "Vybudování chodníku II. etapa pro přístup
k hřišti, obec Třebeň". Výzva k podání nabídek ze dne
29.7.2015, zadávací podmínky zveřejněny zadavatelem dne
25.8.2015. Do výběrového řízení na zhotovení zakázky
se přihlásilo 5 dodavatelských subjektů, otevírání obálek bylo
provedeno dne 25.8.2015. Zpráva o otevírání obálek
a hodnocení nabídek ze dne 25.8.2015. Rozhodujícím kritériem
pro výběr dodavatele byla cena (80%) a délka záruční doby
(20%). Dodavatel veřejné zakázky Vodohospodářské stavby,
s.r.o., se sídlem Teplice, byl zastupitelstvem obce schválen dne
14.9.2015 usnesením č. 4. Smlouva o dílo uzavřena dne
29.9.2015 s vítězem soutěže Vodohospodářské stavby, s.r.o
se sídlem Teplice ve výši 2.099.896,47 Kč bez DPH.
Ke smlouvě o dílo uzavřen Dodatek č. 1 ze dne 30.11.2015,
upravující cenu díla na částku 2.066.478,42 Kč bez DPH.
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Vnitřní předpis a směrnice

Výsledky kontrol zřízených
organizací

Zápisy z jednání
zastupitelstva včetně
usnesení

Peněžní fondy obce (FRB,

Cena díla dle smlouvy (včetně dodatku ke smlouvě) ve výši
2.066.478,42 Kč bez DPH byla dodržena (doložena faktura
dodavatele č. 21015208 ze dne 7.12.2015). Kontrolou bylo
prověřeno zveřejnění Smlouvy o dílo ze dne 29.9.2015 včetně
dodatku. Na profilu zadavatele byl uveden datum zveřejnění
1.1.1970.
Pro kontrolované účetní období obec Třebeň aktualizovala:
Směrnici o oběhu dokladů (aktualizace Směrnice oběhu
dokladů ze dne 14.11.2003),
Směrnici o účetnictví (aktualizace Směrnice o účetnictví ze dne
20.11.2013).
Protokol č.j. 1/2015 ze dne 24.2.2015 o výsledku
veřejnosprávní kontroly provedené v Mateřské škole Třebeň předmětem kontroly byl výsledek hospodaření MŠ Třebeň
za období od 1.1.2014 do 31.12.2014. Kontrolou nebyly
zjištěny chyby a nedostatky.
Za kontrolované období se zastupitelstvo obce sešlo ve dnech
19.1.2015, 23.2.2015, 8.4.2015, 11.5.2015, 15.6.2015,
17.8.2015, 9.11.2015 a 7.12.2015.
Na svých zasedáních se mimo jiného zastupitelstvo obce
zabývalo např. schválením rozpočtu obce na rok 2015,
uzavřením smlouvy o pachtu pozemku, poskytnutím příspěvků
z rozpočtu obce, rozpočtovými změnami, zprávou o výsledku
inventarizace majetku obce k 31.12.2014, poskytnutím
příspěvku na provoz Mateřské školy Třebeň na rok 2015,
podáním žádosti o dotaci z programu POV Karlovarského
kraje, záměry a změnami pronájmu, kontrolou plnění přijatých
usnesení, ukončením platnosti Územního plánu obce Třebeň,
schválením poskytnutí půjček z fondu obnovy, uzavřením
darovací smlouvy, schválením závěrečného účtu obce za rok
2014 včetně účetní závěrky obce a příspěvkové organizace
Mateřská škola Třebeň za rok 2014, schválením investování
finančních prostředků obce do investičních fondů Komerční
banky a.s., schválením cenové nabídky firmy DSVA
a podpisem smlouvy na projektovou dokumentaci na stavební
povolení výstavby chodníku ke hřišti II. etapa, schválením
nabídky firmy TENDRA s r.o., Mělník a uzavřením smlouvy
na Organizaci zadávacího řízení a dotačního managementu
po dobu 5 let u projektu bioodpad v obci Třebeň, uzavřením
smlouvy o výpůjčce, schválením výsledku výběrového řízení
uzavřením smlouvy o dílo s vítěznou firmou na realizaci stavby
"Chodník II. etapa k hřišti Třebeň", vypracováním návrhu
projektové dokumentace na revitalizaci rybníka v Horní Vsi
firmou AXIOM s r.o., rozpočtovým výhledem obce na období
2017 až 2018, schválení předsedů inventarizačních komisí,
schválením rozpočtového provizoria na rok 2016, schválením
kompetence pro starostu obce k provedení rozpočtového
opatření na skutečnost pro realizaci akce "Svážíme bioodpad"
a dalším. Zastupitelstvo obce je devítičlenné.
Obec Třebeň má zřízen "Fond obnovy", který se v účetním

13

Č.j.: 145/KN/15
sociální, apod.) – pravidla
tvorby a použití

Činnost finančního a
kontrolního výboru

období řídil "Statutem a pravidly tvorby a čerpání" ze dne
6.1.2005.
Zůstatek nesplacených půjček fondu obnovy k 30.6.2015 činí
855.130,- Kč a souhlasí s analytickým účtováním pohledávek
fondu.
Za kontrolované období roku 2015 (od 1.1.2015
do 31.12.2015) bylo uzavřeno celkem 5 půjček na celkovou
částku 380.000,- Kč, schválené zastupitelstvem obce dne
8.4.2015 usnesením č. 13 a 14, dne 11.5.2015 usnesením č. 9
a dne 15.6.2015 usnesením č. 12 a 13.
Zůstatek nesplacených půjček fondu obnovy k 31.12.2015 činí
904.709,- Kč a souhlasí s analytickým účtováním pohledávek
fondu.
Činnost finančního výboru doložena zápisem z kontroly
provedené dne 19.1.2015, 14.9.2015 a 7.12.2015.
Činnost kontrolního výboru doložena zápisem z kontroly
provedené dne 19.6.2015 a 16.12.2015.
Finanční výbory pracují v počtu 3 členů.
Kontrolní výbor pracuje v počtu 5 členů.

II. Zástupce obce Třebeň prohlašuje, že v kontrolovaném období územní celek:


neprovozoval podnikatelskou činnost,



neuzavřel smlouvu o sdružených prostředcích,



nehospodařil a nenakládal s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími
prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,



nenakládal a nehospodařil s majetkem státu,



zadal a uskutečnil veřejné zakázky malého rozsahu (§ 12 odst. 3 zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů),



neručil za závazky fyzických a právnických osob,



neuzavřel zástavní smlouvu týkající se movitých a nemovitých věcí ve prospěch
třetích osob,



nezřídil věcné břemeno k majetku územního celku,



neuzavřel smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo zápůjčky, smlouvu
o poskytnutí návratné finanční výpomoci, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského
závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o společnosti,



nekoupil a ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady.
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B. Zjištění z konečného přezkoumání hospodaření
Při přezkoumání hospodaření obce Třebeň za rok 2015:
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předcházející rok
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při prvním dílčím přezkoumání za rok 2015
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D. Závěr
I. Při přezkoumání hospodaření obce Třebeň za rok 2015:

nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona
č. 420/2004 Sb.).
II. Upozornění na případná rizika dovozená na základě zjištěných chyb a nedostatků (§
10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)
Při přezkoumání hospodaření obce Třebeň za daný rok se neuvádí žádná rizika.

III. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podíl
zastaveného
majetku
na
celkovém
majetku
územního
celku k 31.12.2015 (§ 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.)
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku
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Třebeň dne 1.2.2016
Za Krajský úřad Karlovarského kraje

………………………...………………........
Bc. Dagmar Klemáková
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

………………………...………………........
Dagmar Boušová DiS.
kontrolor
…………………………………………….
Bc. Lenka Najvarová
kontrolor

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se
jeden stejnopis předává zástupci územního celku a druhý stejnopis se zakládá do příslušného
spisu Krajského úřadu Karlovarského kraje. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obsahuje výsledky dílčích přezkoumání.
Územní celek bere na vědomí, že provedené přezkoumání hospodaření ho nezbavuje
odpovědnosti za správnost vykázaných výsledků.
S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Třebeň o počtu 13 stran byl
seznámen a jeho stejnopis obdržel
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……………………………………………………….
Antonín Kalina, starosta obce

Dne:

Rozdělovník:
Stejnopis

Počet výtisků

Předáno

Převzal

1

1

Třebeň

Antonín Kalina

2

1

Karlovarský kraj

Bc. Dagmar Klemáková
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