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Zprâva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Dolní Branná, lC: 00277738

za rok 2019

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 7.10.2019
- 17.2.2020

nazźlk|adě písemné žádosti obce Dolní Branná v souladu s ustanovenim Ş 42 odst. 1 zâkonač,.
12812000 Sb', o obcích' ve zněni pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č,. 42012004
Sb., o přezkoumávání hospodaŤeni uzemních samosprávných celků a dobrovolných svazků
obcí, ve znění pozdějších předpisů.
Zahâjeno bylo dne 28.06.2019 doručením oznámení o zahâjeni přezkoumání hospodaření
v souladu s Ş 5 odst. 3 zćlkonač,.420lŻ004 Sb. a s $ 5 odst.2 písm. b) zákonač.25512012Sb.,
o kontľole, ve znění pozdějších předpisů.

Místo provedení přezkoumání: obec Dolní Branná
256
543 62 Dolní Bľanná
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Přezkoumání vykonaly:
- kontľolor pověřený Íízenim přezkoumání

Bc. Jaľoslava Machačová
- kontľoloři:

Libuše Vacková

PověřeníkpřezkoumánívesmysluŞ5č.42012004Sb.aŞ4aŞ6zźlkonač.255/2012Sb.
lydal Kľajský úřad Královéhľadeckého kraje dne 19.6.2019 a .

Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumánĺ hospodaření jsou údaje uvędené v Ş 2 odst. 1 a 2 ztlkona č,.420lŻ004 Sb., posouzené
podle hledisek uvedených v Ş 3 tohoto zźlkona. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběľovým způsobem
s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování
jednotlivých pľávních úkonů se vychâzí ze zněni právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

Zástupci za obec:
- Libor Čvančaľa - staľosta obce
- Jitka Marynková - hlavní účetní
- Eva Šimůnková - mzdovttúčetní
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Poslední kontľolní úkon (např. ukončení kontľoly na místě nebo vrácení vyŽádaných podkladů, ukončení
pľověření námitek uplatněných ve stanovisku kNávľhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření apod.) byl
učiněn dne 17.02.2020'

A. Přezkoumané písemnosti

Při přezkournání hospodařenĺ obce Dolní Bľanná byly přezkoumány následující písemnosti

Bankovní výpis
Ve vazbě na jednotlivé prvotrrí účetní doklady a SpráVnost zauětovttní byly poloŽkově
kontľolovány bankovnĺ výpisy u účtů vedených u:

- KB, a.S. č. ú. 5021601/0100 - ZBÚ
- ČNg č,. ű.94-4010601107IO ZBU
za období únoľ 2019 a listopad 2019 nebyly zjištěny nedostatky.

Daľovací smlouvy
obec v kontľolovaném období obdľŽela finanční daľ ve výši 12 000,- Kč od KHK ve pľospěch
ZŠ a MŠ Dolní Bľanná. Tento daľ byl obľatem přeposlán příjemci.
Dále obec obdržela tři sponzoľské dary v celkové výši 25 000,- Kč' tato částka je proúčtována
naučtu 672.

Dokumentace k veřejným zakázkám
obec ľealizovala v kontrolovaném období jednu VZMR s názvem '' Publikace - Dolní
Bľanná'' v souladu s Ş6 a Ş219 zâkona 13412016 Sb. zákona o zadźtvźlní veřejných zakźzęk
malého rozsahu. obec podala Yýzvu k podání nabídky na VZMR pľostřednictvím České
pošty dne 2.7.2019 a oslovila šest potencionálních dodavatelů. Lhůta pľo podání nabídek do
19.].2019 do 12:00 hodin. Nejvhodnějšĺ nabídku podala ťrrma Tiskáľny Havlíčkův Brod a.s. s
nabídkovou cenou 229 350,- Kč bez DPH. Smlouva o dílo souhlasí s nabídkovou cenou Ve
výši 229 350,- Kě bez DPH a s rea|izací pľojektu. obec nemá směľnici k VZMR'

Inventuľní soupis majetku a závazktl
Inentuľní soupisy majetku azźxazkű obsahují všechny předepsané náležitosti' řádně dokladují
zjištěné skutečné stalry. Inventarizovány byly řádně všechny účty, věetně podľozvahových a
rozvahoţch účtů s nulovým konečným zůstatkem pouŽitých v průběhu účetního období'
zjištěné skutečné stavy souhlasí se zůstatky příslušných účtů v Îozvaze. Plán inventur byl
předloŽen, rovněž invęntarizačni zprźwa byla řádně vyhotovena.
Vzhledem k tomu, Že ověřovatelé neměli moŽnost zúčastnit se pľovádění inventarizace u
hmotného majetku obce' nemohou se vyjádřit k moŽnosti vzniku inventurních ľozdílů v této
oblasti.

odměňování členů zastupĺtelstva
Kontrolováno odměňování uvolněného starosty a neuvolněných členů zastupitelstya za
období leden aŽ pľosinec 2019. odměna je schválena a vyplácena v souladu s NV č. 31812017
Sb. ve zněnipozdějších předpisů.

Pokladní doklad
Pokladní doklady včetně pokladní knihy' která je vedena v elektronické podobě, byly
kontľolovány za období únoľ 2019 a listopad 2019. Pokladní doklady mají patřičné
náleŽitosti, jsou doloŽeny paľagony a jsou shodné se zápisem v pokladní knize' Příjmy v
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hotovosti probíhají pokladní evidencí. V účetnictví je o příjmech a výdajích ťtčtováľlo v
souladu se stanovenými účetními postupy a metodami

Příloha ľozvahy
PředloŽen výkaz přílohy rozvahy sestavený k 3l.8.2019 a k 31 '122019

Rozpočtová opatření
Rozpočtové změny byly prováděny rozpočtovými opatřeními č,. |-7, kteľé byla schválena v
zasttrpitelstvu obce. Rozpočtová opatření jsou řádně v souladu se zákonem zveřejněna na
elektľonické úřední desce a současně bylo oznâmeno na ťyzické úřední desce, kde je
zveřejněn v elektronické podobě, a kde je moŽno nahlédnout do jeho listinné podoby.

Rozvaha
Kontľolována byla rozvaha k 3l.8.20l9 a k 3I.12.2019, nedostatky zjištěny nebyly,
skutečnosti zachycené v zůstatcích jednotlivých účtů jsou v souladu s jejich obsahovým
uľčením.
Kontľolou ľočních obratů účtů 401 a 403 nebyly zjištěny nedostatky, účetní opeľace zde
pľoúčtované jsou v souladu s jejich obsahovým urěením a stanovenými účetními postupy.

Schválený rozpočet
Rozpočet obce na rok 2019 byl schválen v zastupitelstvu obce dne 20.12.2018 .jako
schodkový s příjmy ve výši 20 596 300,- Kč, výdaje ve výši 58 943 318Kč. Schodek rozpočtu
činí 38 347 018,- Kč a bude hrazen z přebytků minulých let' Zâvaznými ukazateli ľozpočtu
jsou stanoveny paragrafy RS. Návrh rozpoětu byl před schválením zveřejněn v souladu se
zákonem a po schválení byl rozpočet vyvěšen na elektľonické úřędní desce od 20. I2.20I8 aje
zde stále zveřejněn. Současně bylo oznámeno na Ęzické úřední desce, kde je zveřejněn v
elektľonické podobě' a kde je moŽno nahlédnout do jeho listinné podoby.

Smlouvy a další mateľĺály k poskytnutým űčelovým dotacím
obec v kontrolovaném období ze svého ľozpočtu poskytla několik individuálních dotací,
dotace byly řádně schváleny v Zo před poskytnutím dotace. Žádosti byly doloženy.
Namátkově byly kontľolovány :

- Smlouva s TJ Sokol Dolní Branná byla oboustľanně podepsána 13.2.2019, dotace byla
poskytnuta ve výši 50 000,- Kč na provoz oddílu. Dotace podléhá vyúčtování k 30.1 I.2019 '

- Smlouva s SDH Dolní Branná byla oboustľanně podepsána 13.2.2019, dotace byla
poskytnuta ve výši 40 000'- Kč, za účelem podpory spoľtovní činnosti dětí a m|âdeže. Dotace
podléhá'ĺ,yúčtování k 30.1 I.2019
- Smlouva s Mysliveckým spolkem SOVINEC Horní Branná byla oboustranně podepsána
13.2.2019, dotacę byla poskytnuta ve výši l5 000,- Kč na pľovoz spolku. Dotace podléhá
vyúčtování k 30. 1 I.2019.
Dotace byly k 30.11.2019 skutečně vyúčtovány, byla pľovedena veřejnospľávní kontrola
těchto dotací' o čemŽ byly vyhotoveny Pľotokoly' kteľé byly předloženy ke kontrole.
Poskytnuté dotace byly poté pľoúčtovány nauěet 572.
Dále obec poskytovala pouze dotace, které jsou smluvně podchyceny, např. Městu Vľchlabí
(přestupky), DSo Kľkonoše, DSo HorníLabe, SMo (členské příspěvky).

Smlouvy a další mateľĺály k přijatým účelovým dotacím
Příjmy obce byly posíleny ke dni 31.I2.2019 o tyto účelové dotace:
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- ťrčelovou neinvestičnĺ dotaci ze SR na volby na volby do EP pod|JZ 98348 ve výši 29 00O,-
Kč. Pľofinancovaná část je proťrčtována n účet 672 avratka ve výši 10 084,- Kč je vedena na
učttl374.
-opľůtokovoudotaci zľozpočtuMŠMT podIJZ33063 vevýši 1078 74l,-Kč, napľojekt
''Zvyšování a zlepšení kvality výuky na" Ve pľospěch ZŠ a MŠ Dolní Bľanná. Prostředky byly
obľatenr pouktzány příj emci dotace.

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)
obec v kontrolovaném období uzavţęlajednu kupní smlouvu na koupi souboru pozemků za
cenu 3 0l9 060,- Kč. Nabytí tohoto souboľu pozemků do majetku obce projednalo a
odsouhlasilo zastupitelstvo obce đne 23.5.20l9. Pozemekbyl zatazen do majetku obce v den
právních účinků do KN, tj.26.6.2019.

Smlouvy o věcných břemenech
obec v kontľolovaném období uzavřela dvě smlouvy o ztÍzeni služebnosti:
- obec jako povinnâuzavřęla dne 3.6.2019 Smlouvu o zřízenÍ služebnosti s Čpz Distľibuce,
a.s. SluŽebnost spočívá v ptovozování, opľa\T a udržby distribuční soustavy na pozemku
p.p.č. l7741lv k.ú. Dolní Branná. Jednoľázová úhľada zazřízęni sluŽebnosti byla dohodnuta
ve výši l 000,-Kč bez DPH. Faktuľa byla ke dni kontroly uhrazena. Zâměr zřídit věcné
břemeno schválen v Zo dnę23.5.2019.
- obec jako povinná uzavţela dne 1 8. l2.2OI9 Smlouvu o zÍízeni sluŽebnosti s Čpz distribuce,
a.s. SluŽebnost spočívźl' v provozování distľibuční soustavy - nové kabelové vedení NN na
větším množství pozemků v k.ú. Dolní Bľanná. Jednorázovâuhrada se sjednává ve výŠi l5
000,- Kč bez DPH. Faktura byla ke dni kontroly llhrazena. Smlouva o zřizeni sluŽebnosti byla
schválena na veřejném zasędźlni Zo dne 18.1 1. 2019.

Stanovení záu azný ch ukazatelů zíízený m o ľga niza cím
obec stanovuje své příspěvkové organizaci ZŠ a ľĺŠ oolnĺ Bľanná zttvazné ukazatele foľmou
oznâmeni, kde je stanovena celková výše příspěvku. Pľo ľok 2019 je stanoven zttvazný
ukazatel v celkové výši 1 200 000,- Kč, schváleno V Zo dne 20.IŻ.20l8, Po oznámeno
3 1 .I2.20I8 včetně platebního kalendáře.

Střednědobý výhled ľozpočtu
Střednědobý výhled rozpočtu je sestaven do ľoku 20Ż2, obsahuje všechny potřebné údaje v
souladu se zákonem. Schválen byl Zo dnę 20.12.2018 a před schválením byl jeho návrh
zveřejněn od 4.12.2018 do 20.12.2018. Schválený Střeđnědobý výhled ľozpočtu je od
20.12.2018 zveřejněn na intemetorych stľánkách obce.

Účet''í doklad
Kontrolovány účetní doklady k uvedeným bankovním výpisům. Doklady byly kontľolovány z
hlediska náleŽitostí účetních dokladů' časové a věcné souvislosti, zaučtovźĺní a zatřidění podle
rozpočtové skladby. Účetní doklady mají patřičné nźiležitosti. Tyto účetní doklady byly
kontľolovány v souvislosti s uvedenými bankovními výpisy za měsíc únor 2019 a listopad
2019.

Yýkaz pľo hodnocení plnění ľozpočtu
PředloŽen výkazFin}-l2M sestavený k 3l.8.2019 a k 31 .12.20Ţ9

Yýkazzisku aztráĘ
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Kontrolován byl výkaz k 3l.8.20l9 a k 3|.12.2019, nedostatky zjištěny nebyly. Kontrolou
vazby na výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu bylo zjištěno, že zűstatky vybľaných
nákladových a výnosových účtů odpovídají sumám příslušných poloŽek RS z výkazu Fin-2-
IŻ, rozpočtová skladbabyla tedy řádně dodržovâna

Výsledky kontrol zţízený ch organizací
obec pľovedla kontrolu hospodařeniZŠ a MŠ Dolní Branná zarok2018 ve dnech 25.II.2O1g
až 6.12.2019. Protokol o kontľole včetně pověření byly doloŽeny. V kontľolovaném období
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Zápisy z jednání zastupĺtelstva včetně usnesenĺ
K dokladování kontrolovaných agend a zjištění skutečností nutných pro naplnění jednotlivých
předmětů a hledisek přezkoumání byly při kontľole podpůrně vyuŽity zźĺpisy a usnesení ze
zasedání zastupitelstva obcę zę dĺę 20.12.20118' 30.1 .2019,26.2.2019,23.5.2019,26.6.2019,
7 .8.2019, 18.9.2019,24.10.2019, 19.1 1 .2019,7 .12.2019.

Závěrečný űč,et

Zâvěrečný účet obce zarok 2018 byl sestaven, projednán a schválen v zastupitelstvu obce dne
23.5.2018 s 1ýrokem "bez výhrad''. Návrh zv ayl před pľojednáním po dobu stanovenou
zákonem zveřejněn na úřední i na elektronické desce obce od 3.5.2019. Po schválení byl dne
27.5.2018 závěľeěný účet včetně zprźny o výsledku přezkoumání hospodaření vyvěšen a
současně bylo oznámeno na fyzické úřední desce, kde je zveřejněn v elektľonické podobě, a
kde je moŽno nahlédnout do jeho listinné podoby a je stále zveřejněn.
Zastupitelstvo obce tentýž den projednalo a schválilo také účetní, závěrku obce a své
příspěvkové organizace zarck 2018.

Zj ištění ze závěrečného p řezkou mán í
Při přezkoumání hospodaření obce Dolní Bľanná

nebylv ziištěny chvbv a nedostatkv.

C. Plnění opatřenÍ

Plnění opatření k odstľanění nedostatků zjištěných

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky

nebvlv ziištěnv chvbv a nedostatkv.

b) při dílčím přezkoumání

nebvlv ziištěny chyby a nedostatky.
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D' Závěr

I. Přĺ přezkoumání hospodaření obce Dolní Bľanná za rok20|9

nebvlv ziištěnv chvbv a nedostatkv (810 odst. 3 písm. a) zákona č. 42012004
sb.).

III. Při přezkoumání hospodaření obce Dolní Bľanná za rok20l9

se neuvádí źádná rizika dle Ş 10 odst.4 písm. a)zálkonač.42012004sb.

III. Při přezkoumání hospodaření _ obce Dolní Branná - za rok20t9
Byly zjištěny dle Ş 10 odst.4 písm. b) následujiçíukazatelę:

a) podíl pohledávek na ľozpočtu územního celku

b) podíl zźwazki na ľozpočtu územního celku

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

2106 oÂ

2123 o/"

0 "/"

IV. ověření poměľu dluhu obce Dolní Bľanná k pľůměľu jeho příjmů za poslední 4
roky

ověřili jsme poměr dluhu obce Dolní Branná k průměľu jeho příjmů za posledni 4
ľozpočtové roky podle pľávního předpisu upľavujícího ľozpočtovou odpovědnost.
ověření poměľu dluhu k pruměru jeho přţmů za posledni 4 ľozpočtové ľoky podle
pľávního předpisu upľavujícího rozpočtovou odpovědnost jsme provedli ýběľovým
způsobem' tak abychom získali přiměřenou jistotu, k vyslovení následujícího závěľu.
ZpŤedložených podkladů vyplývâ, že dluh nepřekľoěil 60 % prriměľu jeho příjmů za
poslední 4 rozpočtové roky.

Výpočet poměľu dluhu k průměru příjmů za posledni 4 rozpočtové roky je uveden
v Příloze č. l, která je nedílnou součástí této Zprávy.

ÚSC prohlašuje, Že účetní výkazy předloŽené jako podklad pro ověření poměľu dluhu
k pruměru jeho příjmů za posledni 4 rozpoětové roky jsou definitivní, úplné a spľávné
a nebudou jiŽ měněny.

Pivovarské nám. l245
500 03 Hradec Králové

6



V. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek

Dolní Bľannáo ĺIne 17.02.2020

Jména a podpisy kontľoloľů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

Bc. Jaľoslava Machačová
kontroloľ pověřený ŕizenim přezkoumání

Libušę Vacková

kontrolor

Pokud zde chybí některé podpisy kontrolorů uvedených na stľaně 1 této Zprávy, kteří se
podíleli na výkonu přezkoumání' tak nebyli v době konání závěrečného přezkoumâni již členy
kontrolní skupiny a jejich podpis je uveden poţZe v Zźĺpise z dílčího přezkoumání
hospodaření obce Dolní Bľanná.

Tato zpľáva o vÝsledku přezkoumání:

- je návrhem zprtwy o výsledku přezkoumání hospodaření, a je moŽno ke zjištění v ní
uvedené podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předáni zprtĺvy
kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Konečným zněním zprtny se stává,
tento návrh okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v Ş 6 odst. 1 písm. d) zâkona
č.42012004 Sb., k podání písemného stanoviska kontľoloľovi pověřenému řízením
přezkoumání. Kontroloľ pověřený Ťizenim přezkoumání můŽe v odůvodněném případě
stanovit lhůtu delší'

- S obsahem zprźwy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Branná o počtu 9
stran byl seznámen a její stejnopis převzal Libor Čvančaľa.

V kontľolovaném období územní celek dle pľohlášení statutárního zástupce
nepľovozoval žádnou hospodářskou činnost, nemá zŤízeny peněŽní fondy, nehospodařil

s majetkem státu, neručil za zźşazky jiných osob, neuzavřel směnnou smlouvu, smlouvu
o sdruŽení peněŽních prostředků a majetkových hodnot, smlouvu o úvěľu ani
nehospodařil sjinými cizími zdroji, nerealizoval Žádnou akci' kteľá by měla povahu
veřejné zakázky ve smyslu zâkonač.13412016 Sb..

Pivovaľskó nám. l245
500 03 Hľadec Kľálové

-4- Kraislĺý úřad
Královéhradeckého kraje

odbor ekonomický
oddělení kontroly obcĺ a analýz
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Poučení:

Uzemní celek je ve smyslu ustanovení Ş 13 odst. l písm. b) zákona ě. 42012004 Sb.,
povinen přĺjmout opatření k nápľavě chyb a nedostatků uvedených v této zprźĺvě
o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci
přezkoumávajícímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprásy
spolu se zźxěreč,ným účtem v oľgánech územního celku.
Uzemní celek je dále ve smyslu ustanovení $ 13 odst. 2 zźlkona č,. 42012004 Sb.,
povinen v infoľmacích podle ustanovení s 13 odst. 1 pĺsm. b) téhož zâkona uvést
lhůtu, ve kteľé podá příslušnému přezkoumávajícímu oľgánu písemnou zpľávu
o plnění přijafých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu oľgánu
uvedenou zpr ávu zas|at.
Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí přestupku podle ustanovení
$ 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č,. 42012004 Sb. a za to se uloží územnímu celku
podle ustanovení Ş 14 odst. 2 zákona č,. 42012004 Sb. pokuta do výše 50.000'00 Kč.

Převzal dne: 17.02 .2020

Lĺboľ čvančaľa

podpis

obec Dolní Branná
lČ: 002 77 73B
DlČ: CZ277738

543 62 Đclní Branná

Rozdělovník:

Pivovarské nám. l245
500 03 Hľadec Králové

Bc. Jaroslava Machačová

725 301 865 jmachacova@u'ţ-

736 52r 9t3
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Steinopis

1

2

I

staľosta obce

I

Počet wtisků Předáno

Dolní Branná

KONTAKTY:
Bc. Jaľoslava Machačová
kľalovehĺadecky.cz

Libuše Vacková

Kľálovéhľadecký kľaj

lvackova@kľ-kĺalovehĺadecky. cz

Převzal

Liboľ Čvančaľa



Příloha č.l

Yzorec výpočtu ověření poměľu dluhu obce Dolní Branná k pľůměľu jeho příjmů za
poslední 4 ľoky

Název účtu
Kľátkodobé
Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnkv)

Kľátkodobé zâv azky z v y daný ch dluhopi sů

Jiné kľátkodobé pů|čky

Směnky k úhľadě

0,00 Kč

Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé

0,00 Kč

Kľátkodobé zźn azky z ruč,ení

Dlouhodobé úvěry

0,00 Kč

Přijaté návľatné finanční výpomoci dlouhodobé

457 0,00 Kč

D louhodob é zëx azky z vy daný ch dluhopi sů

Příjem v roce 20].9

Příjem v roce 20].8

Přţem v roce 20].7

SU

Příjem v roce 20]"6

Ż8I

Příimy celkem

Ż8Ż

Průměr příjmů za čtyři roky

Ż83

Ż89

Dlouhodobé zźnazky z ruč,ení

Ż8 423 399,00 Kč

26 546 830,00 Kč

Dlouhodobé směnky k úhradě

21'oz7 087,00 Kč

Dluh Celkem

Překročení v částce

I

452

Překročení v procentech

Podíldluhu k příjmům za 4 roky

3Ż2

326

60% z průměru přţmů za 4 roky

362

45

453

456

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

Pivovarskó nám. l245
500 03 Hľadec Králové

0,00 Kč

24 L7o 2I2,o0 Kč

100 167 528,00 Kč

25 04l 882'00 Kč

0,00%

15 025 lz9,20Kč

0,00 Kč

o%
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