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Krajský úřad Libereckého kraje

odbor kontroly

Č. j.: LK-0057/16/Nov

Z P R Á V A
o výsledku přezkoumání hospodaření 
obce Chotyně, IČ00672033, za rok 2016

Přezkoumání hospodaření obce Chotyně 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 1.9.2016.

Přezkoumané období od 1.1.2016 do 31.12.2016.

1. Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na obecním úřadu dne  12.9.2016.
2. Závěrečné přezkoumání bylo vykonáno na obecním úřadu dne 29.3.2017

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-0057/16/Nov dne 
31.8.2016.  

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Poslední kontrolní úkon před vyhotovením zprávy byl proveden dne 29.3.2017.
Popis úkonu: seznámení starosty obce s výsledky kontroly. 

Při přezkoumání byli přítomni: Jana Mlejnecká - starostka,
                                                           Lenka Havlová – 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 ..................................... 4,67 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku ........................................ 13,43 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku .... 25,91 %

V Liberci, dne 31.3.2017.

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 kupní, směnnou, smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku, 

smlouvu o přijetí úvěru , smlouvu o poskytnutí dotace, smlouvu o převzetí dluhu nebo 
ručitelského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení,

- nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace, 
- neuskutečnila majetkové vklady, 
- a neuskutečnila  veřejné zakázky malého rozsahu (§ 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 Chotyně o počtu 11 stran byla
seznámena a její stejnopis převzala, starostka obce Jana Mlejnecká.

Jana Mlejnecká
starostka 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
Rozpočtový výhled na období let 2015 - 2020 byl projednán v zastupitelstvu obce 29.4.2014 –
usnesení bod 6. Schválený rozpočtový výhled předpokládá v jednotlivých letech objem 
příjmů 13 800 tis. Kč, výdajů 12 200 tis. Kč, financování ve výši 1 600 tis. Kč koresponduje
s objemem splátek dlouhodobého úvěru na výstavbu DPS.

Pravidla rozpočtového provizoria
Pravidla rozpočtového provizoria pro hospodaření na rok 2016 byla schválena zastupitelstvem 
obce dne 25.11.2015 – usnesení bod 3. 

Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu na rok 2016 byl zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový 
přístup v období od 8.2.2015 do 24.2.2016.

Schválený rozpočet
Schválený rozpočet na rok 2016 byl projednán a odsouhlasen zastupitelstvem obce dne 
23.2.2016 - usnesení bod 2 jako přebytkový. 

Rozpočet na rok 2016 představuje následující souhrnné objemy: 
Příjmy celkem 13 982 000 Kč  
Výdaje celkem          12 345 896 Kč  
Financování               1 636 104 Kč (splátky úvěru 1 636 104 Kč)

Rozpočtová opatření
V kontrolovaném období byla schválena 4 rozpočtová opatření a to:
1. RO schváleno ZO dne 28.6.2016, usn. bod č. 4
2. RO schváleno ZO dne 20.9.2016, usn. bod č. 2
3. RO schváleno ZO dne 29.11.2016, usn. bod č. 2
4. RO schváleno ZO dne 14.12.2016, usn. bod č. 6

Rekapitulace            Schválený RO        RO po změnách          změna
příjmy                      13 982 000,00         17 632 907,00        3 650 907,00
výdaje                      12 345 896,00         17 102 936,00        4 757 040,00
financování              - 1 636 104,00           - 529 971,00       +1 106 133,00

Kontrolou ověřeno promítnutí RO č. 1-4/2016 do výkazu FIN 2-12M k 31.12.2016. 

Závěrečný účet
Závěrečný účet obce za rok 2015 včetně zprávy z přezkoumání - byl projednán
v zastupitelstvu obce dne 19.4.2016 - usnesení bod č. 3. ZO odsouhlasilo závěrečný účet bez 
výhrad. Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňujícím 
dálkový přístup od 4.4. do 20.4.2016 (Zpráva od 2.4. do 17.4.2016). Závěrečný účet 
obsahoval náležitosti uvedené v § 17 odst. 2 zákona o rozpočtových pravidlech. 

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím
Závazné ukazatele PO ZŠ a MŠ byly schváleny ZO dne 23.2.2016 usnesením bod č. 2 ve výši 
1 065 000 Kč /příspěvek na provoz/ a oznámeno dopisem dne 2.3.2016. Na základě žádosti 
ředitele ZŠ a MŠ ze dne 28.11.2016 ZO na svém zasedání dne 29.11.2016 usn.č. 2 snížilo 
provozní příspěvek o 155 tis. Kč, oznámeno dopisem dne 1.12.2016. Provozní příspěvek byl 
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profinancován ve výši 836 tis. Kč (91,87%) z důvodu nepotřebnosti dalších finančních 
prostředků PO.
Upozornění: provozní příspěvek je třeba profinancovat ve stanovené výši.

Bankovní výpis
Zůstatky na bankovních účtech:                  k 31.12.2016
ZBÚ č- 20036-2222820329/0800   2 087,00 Kč BV 012
ZBÚ č. 35-2222820329/0800                   0,00 Kč BV 012
ZBÚ č. 2222820329/0800            49 281,55 Kč BV 012
ZBÚ č. 94-2319461/0710                 224,35 Kč BV 30
Úhrnem             51 592,90 Kč
Úhrnná částka na bankovních účtech navazovala na zúčtovaný stav na účtu 231 a na řádek 
6010 výkazu Fin 2-12M k datu 31.12.2016. 

Dohoda o hmotné odpovědnosti
Dohody o hmotné odpovědnosti nebyly v kontrolovaném období měněny, proto nebyly 
kontrole předkládány.

Hlavní kniha
Kontrole byla předložena hlavní kniha - obratová předvaha za 01-08/2016 a 01-12/2016.

Inventurní soupis majetku a závazků
K zajištění inventarizace majetku obce k 31.12.2016 bylo kontrole předloženo: 
- směrnice č. 1/2011 o inventarizaci majetku a závazků,
-  plán inventur pro rok 2016 ze dne 15.12.2016, se stanovením termínů pro provedení fyzické 
a dokladové inventury a jmenování inventarizační komise,
-   podklad o proškolení členů inventarizační komise ze dne 15.12.2016,
-  inventarizační zpráva ze dne 31.1.2017.

K jednotlivým majetkovým účtům byly doloženy inventurní soupisy. Nemovitý majetek 
podložen aktuálním výpisem z katastru nemovitostí. Stavy majetku k datu  31.12.2016 
uvedené na inventurních soupisech souhlasí se stavy v účetnictví, nebyly zjištěny 
inventarizační rozdíly ani nebyla přijata opatření. V rámci podkladů o provedené inventarizaci 
byla doložena oblast podrozvahové evidence v celkovém objemu 17 090 972,49 Kč.

Kniha došlých faktur
Kniha došlých faktur je vedena ručně. Do 31.12.2016 bylo celkem přijato a evidováno 435 
dodavatelských faktur /v číselné řadě 1- 435/, v celkovém objemu 6 394 213,13 Kč, koncem 
roku nebyly uhrazeny faktury ve výši 431 397,37 Kč (celkem 45 faktur), souhlasí s doložením 
zůstatku účtu 321 Dodavatelé. Namátkové kontrole účtování byly podrobeny faktury hrazené 
od 10.8. do 31.8.2016 (pod ev.č. 214-225, 227-230, 232, 235-240) a faktury hrazené od 15.12. 
do 31.12.2016 (pod ev.č. 351-52, 354, 360-61, 363-68, 370-76, 379, 381-83, 390-91, 393-97, 
401-03, 408-09, 412).

Kniha odeslaných faktur
Kniha odeslaných faktur je vedena ručně a slouží k evidenci pohledávek. Obec k 31.12.2016 
vystavila 28 faktur v celkovém objemu 291 053,25 Kč, koncem roku nebyly uhrazeny faktury 
ev.č. 25-28/2016 v objemu 19 370 Kč, souhlasí s doložením zůstatku účtu 311 0000 
Odběratelé. Namátkovou kontrolou účtování a úhrady byly ověřeny faktury v měsíci srpnu 
(ev.č. 11 - 16, faktura ev.č. 17 byla stornována), a faktura ev.č. 24 v měsíci prosinci. 

Účtový rozvrh
Kontrole byl předložen účtový rozvrh pro rok 2016.
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Odměňování členů zastupitelstva
Výše měsíčních odměn neuvolněných zastupitelů vzešlých z komunálních voleb byly 
schváleny ZO 4.11.2014  - usnesení, bod 6 v členění místostarostka, člen rady, předseda a 
člen výboru a člen zastupitelstva s účinnosti přijetí usnesení. Vzhledem k tomu, že ZO 
stanovilo objem v maximální možné výši dle Přílohy č. 1 NVL č. 37/2003 Sb., v platném 
znění., dle metodiky MVČR bude v tomto případě náležet od 1.4.2015 měsíční odměna ve 
zvýšené výši bez nutnosti přijímat další usnesení. Kontrolou podkladů pro výpočet měsíčních 
odměn za 07/2016 bylo ověřeno, že výše vyplácených odměn neuvolněných členů ZO je 
stanovena v maximální výši dle Přílohy č.1 k NVL č. 37/2003 Sb., platné od 1.1.2016. 
Namátkovou kontrolou výše odměn nebyly zjištěny nedostatky.
Počet obyvatel k 1.1.2016 činil 984 obyvatel.

Pokladní kniha (deník)
Pokladní kniha obce je vedena v ruční podobě. Příjmové a výdajové pokladní doklady mají 
jednu číselnou řadu. V kontrolovaném období bylo k 31.12.2016 vystaveno 679 dokladů,
limit pokladny byl schválen na částku 40.000,- Kč. Převod zůstatků v jednotlivých měsících 
navazuje. Zůstatek pokladní hotovosti k 31.8.2016 ve výši 10 000 Kč souhlasil na zůstatek 
účtu 261 Pokladna v Rozvaze i s výkazem FiN 2-12 M v § 6171 pol. 5182 k výše uvedenému 
datu, zůstatek pokladní hotovosti koncem roku byl nulový. Kontrolou byly ověřeny pokladní 
doklady v měsíci srpnu (ev.č. 410-464), doklady v měsíci říjnu (ev.č. 552 - 564), listopadu 
(ev.č. 595-613) a prosinci (ev.č. 659-679). 

Příloha rozvahy
Kontrole byla předložena příloha za období 06/2016 a 12/2016. V části D obec uvádí výměru 
lesních pozemků a jejich ocenění. 
Upozornění: nesoulad mezi AE účtu 021 xxxx (0210001 + 0210002 v objemu 7  394 685 Kč) 
a 081 xxxx (0810000 + 0810001 + 0810002 v objemu 7 550 616 Kč) je příčinou, že
v příloze v části G1 sl. „NETTO“ Bytové domy a bytové jednotky nabývají záporné hodnoty.

Rozvaha
Kontrole byla předložena rozvaha sestavená k 31.8.2016 a k 31.12.2016. Stálá aktiva po 
proúčtované korekci činila 110 844 030,62 Kč. Obec v kontrolovaném období evidovala 
dlouhodobé pohledávky v objemu 217 421,63 Kč /půjčky/, ke kterým byla vytvořena opravná 
položka ve výši 5 115,33 Kč, dále vytvořila opravnou položku ke krátkodobým pohledávkám 
v objemu 1 980 Kč a proúčtovala odpisy ve výši 2 750 768 Kč. Nejvyšší objem dlouhodobých 
závazků představuje dlouhodobý úvěr se zůstatkem jistiny 24 720 640 Kč (na výstavbu DPS), 
objem krátkodobých závazků se oproti minulému období snížil o 4 702 tis. Kč a nabývá 
hodnoty 2 240 tis. Kč (závazky vůči dodavatelům, zaměstnancům, daň z příjmu a dohadné 
účty pasivní). Mimo prodeje rekreačního objektu "Dolánky" v objemu 1 690 tis. Kč nedošlo k 
významným pohybům na majetkových účtech. Kontrolou stanovených vazeb na tomto 
výkazu nebyly zjištěny nedostatky.

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
Při naplnění příjmů upraveného rozpočtu k 31.8.2016 na 73,69 % (12 349 tis. Kč) a čerpání 
výdajů upraveného rozpočtu na 71,05% (11 356 tis. Kč) bylo docíleno kladného salda příjmů 
a výdajů v objemu 993 tis. Kč. Kontrole byl předložen výkaz FIN 2-12 M k 31.12.2016
s následujícími hodnotami /údaje uvedené v hodnotách po konsolidaci/:

                       schv. rozpočet           RO po změnách             skutečnost              % Sk/RU 
Příjmy             13 982 000,00         17 632 907,00               17 914 835,54         101,60
Výdaje          12 345 896,00          17 102 936,00               16 236 824,88          94,94
Financování   -  1 636 104,00           - 529 971,00               - 1 678 010,66            xxx 
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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 2 628 167,84 Kč a souhlasí se zůstatkem účtu Výsledek 
hospodaření běžného účetního období vykázaným v rozvaze ke stejnému datu. Dále byl 
předložen VZZ za období 12/2016 s následujícími hodnotami:

náklady celkem   20 284 720,90 Kč
výnosy celkem   18 757 798,71 Kč
VH BÚO            - 1 526 922,19 Kč  
Obec neprovozuje hospodářskou činnost.

Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací
V roce 2015 vykázala zřízená příspěvková organizace výsledek hospodaření – zisk ve výši 
111 469,00 Kč, zastupitelstvo obce dne 28.6.2016 – usnesením, bod č. 3 odsouhlasilo jeho 
použití na pokrytí ztráty z minulých let (Neuhrazená ztráta minulých let vykázaná na účtu  
432 činila po rozdělení výsledku za rok 2014 částku 145 552,82 Kč).

Zřizovací listina organizačních složek a příspěvkových organizací, odpisový plán
Kontrole byla předložena Zřizovací listina ZŠ a MŠ Chotyně, PO č.j. 279/2009 účinná ode 
dne 3.12.2009, s vymezením majetkových práv. PO má povolenu doplňkovou činnost.
V kontrolovaném období nebyla měněna. 

Darovací smlouvy
Kontrolou byly namátkově ověřeny následující smlouvy:
- darovací smlouva mezi obcí (dárce) a ZO včelařů Hrádek nad Nisou (obdarovaný) na 
finanční dar ve výši 10 000 Kč ze dne 11.3.2016,
- darovací smlouva mezi obcí (dárce) a Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s. 
Hrádek nad Nisou (obdarovaný) na finanční dar ve výši 2 700 Kč ze dne 18.4.2016,
- darovací smlouva mezi obcí (dárce) a Centrum pro zdravotně postižené LK, o.p.s. Liberec 
(obdarovaný) na finanční dar ve výši 3 000 Kč ze dne 4.5.2016,
- darovací smlouva mezi obcí (dárce) a Junák - český skaut, Hrádek nad Nisou (obdarovaný) 
na finanční dar ve výši 15 000 Kč ze dne 4.5.2016,
- darovací smlouva mezi obcí (dárce) a OS Hrádek nad Nisou - Ostrov života z.s. Hrádek nad 
Nisou (obdarovaný) na finanční dar ve výši 10 000 Kč ze dne 21.5.2016,
- darovací smlouva mezi obcí (dárce) a Grabštejn - benefiční koncerty, o.p.s., Hrádek nad 
Nisou (obdarovaný) na finanční dar ve výši 5 000 Kč ze dne 19.8.2016,

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím
V kontrolovaném období obec ze svého rozpočtu neposkytovala žádné dotace.

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím
Kontrole byly předloženy následující smlouvy:
pol. 4116, UZ 13013       710 762,00 Kč
Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí s ÚP - LBA-VN-45/2015 ze dne 24.2.2015 ve 
znění Dodatku č. 2 ze dne 26.10.2015 prodloužení doby do 29.2.2016 a ve znění Dodatku č. 3 
ze dne 17.2.2016 na 3 pracovní místa do 28.2.2017
Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí s ÚP - LBA-VZ-11/2016 ze dne 23.2.2016 na 2 
pracovní místa od 1.3.2016 do 28.2.2017

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 závěrečné vyúčtování v objemu 16 811,75 Kč (§ 6115). Přeplatek ve 
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výši 5 188,25 Kč byl odeslán dne 24.1.2017 /BV z 24.1.2017/, finanční vypořádání ze dne 
24.1.2017.

4122             298 949 Kč
- Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu LK č. OLP/4398/2016 schválená 
ZLK dne 21.6.2016 usn.č. 375/16/ZK na projekt "Obnova plynových kotlů v Základní škole 
Chotyně č.p. 79 a Mateřské škole Chotyně č.p. 129" s celkovou výší dotace maximálně
250 000 Kč. Smlouva uzavřena dne 2.9.2016, termín realizace projektu 31.10.2016, 
vyúčtování do 20.12.2016, obec obdržela zálohu ve výši 225 000 Kč. Kontrole předloženo 
závěrečné vyúčtování ze dne 5.12.2016.
celková výše způsobilých výdajů     525 655 Kč
dotace                                            225 000 Kč
doplatek dotace ve výši 25 000 Kč obec obdržela dne 22.3.2017.

- Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu LK č. OLP/1058/2016 schválená 
ZLK dne 31.5.2016 usn.č. 243/16/ZK na projekt "Postupná obnova vybavení Jednotky 
požární ochrany obce Chotyně" s celkovou výší dotace maximálně 44 000 Kč (podíl na 
celkových výdajích 46,81%). Smlouva uzavřena dne 8.7.2016, termín realizace projektu od 
1.1.2016 do 31.12.2016, vyúčtování do 19.2.2017. Kontrole předloženo závěrečné vyúčtování 
ze dne 27.12.2016.
celková výše způsobilých výdajů   97 264,64 Kč
dotace                                                44 000,00 Kč tj. 45,24% celkových způsobilých výdajů 

- Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu LK č. OLP/1059/2016 schválená 
ZLK dne 31.5.2016 usn.č. 243/16/ZK na projekt "Oprava vozu WV transportér DA8" s 
celkovou výší dotace maximálně 29 949 Kč (podíl na celkových výdajích 42,82%). Smlouva 
uzavřena dne 22.6.2016, termín realizace projektu od 1.1.2016 do 31.12.2016, vyúčtování do 
19.2.2017. Kontrole předloženo závěrečné vyúčtování ze dne 27.12.2016.
celková výše způsobilých výdajů     69 949,00 Kč
dotace                                                  29 949,00 Kč tj. 42,82% celkových způsobilých výdajů 

Smlouvy nájemní
V kontrolovaném období nebyly uzavřeny žádné nové nájemní smlouvy (mimo smluv 
"bytového fondu").

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)
Kontrolou byly namátkově ověřeny následující smlouvy:
- Kupní smlouva uzavřená mezi obcí (prodávající) a FO (kupující) na prodej pozemků p.p.č. 
25/2 o výměře 35 m2 a p.p.č. 309/16 o výměře 11 m2 za dohodnutou cenu 1 150 Kč ze dne 
29.6.2016, návrh na vklad do KN podán dne 29.6.2016, prodej schválen ZO dne 28.6.2016, 
usnesení bod č. 5, záměr vyvěšen od 10.6.2016 do 27.6.2016,
- Kupní smlouva uzavřená mezi obcí (prodávající) a FO (kupující) na prodej pozemků p.p.č. 
337/15 o výměře 68 m2 za dohodnutou cenu 1 700 Kč ze dne 2.5.2016, vklad do KN 
proveden dne 25.5.2016 s právními účinky k 3.5.2016, prodej schválen ZO dne 19.4.2016, 
usnesení bod č. 6, záměr vyvěšen od 4.4.2016 do 20.4.2016,
- Kupní smlouva uzavřená mezi obcí (prodávající) a FO (kupující) na prodej st.p.č. 174, jehož 
součástí je stavba č.p. 118 o výměře 112 m2, a p.p.č. 105/6 o výměře 1 280 m2 a 1/7 p.p.č.  
488/1- přístupová cesta  za dohodnutou kupní cenu 1 690 000 Kč ze dne 18.5.2016, vklad do 
KN proveden dne 14.6.2016 s právními účinky k 23.5.2016, prodej schválen ZO dne 
19.4.2016, usnesení bod č. 6, záměr vyvěšen od 4.4.2016 do 20.4.2016.
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Smlouvy o přijetí úvěru
Úvěrová smlouva č. 10380/11/LCD ve znění dodatku č. 1 ze dne 28. 6. 2012 a Dodatku č. 2 
ze dne 22.6.2015 (vypuštění zástavy na st.p.č. 149 a budovu č.p. 143 Chotyně) a Dodatku č. 3  
ze dne  4.3.2016 (vypuštění zástavy st.p.č. 151, jehož součástí je budova č.p. 145) - schv. ZO 
dne 23.2.2016, us.č. bod 11
Uzavřena dne: 26. 4. 2011
Účel úvěru: Dům s pečovatelskou službou Chotyně
Úvěrový účet č. 350224449/0800
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
Výše úvěru: 34 515 000,00 Kč 
Neuhrazená jistina k 1. 1. 2016                                26 356 744,00 Kč 
Úhrada jistiny I. – XII. 2016                                    1 636 104,00 Kč váže na pol. 8124
Neuhrazená jistina k 31.12.2016                              24 720 640,00 Kč 
Konečná splatnost: 31.12.2031

Zajištění: Zástavní právo k pohledávkám, k nemovitostem a k pojistnému plnění, 
biankosměnka. 
Předpoklad splátky úvěru v roce 2017 v objemu 1 636 104 Kč - bude použito pro výpočet 
ukazatele § 10.

Smlouvy o půjčce
Na základě zveřejněné výzvy (od 10.3.2016 do 18.4.2016) a podaných žádostí rozhodlo ZO 
na svém zasedání dne 19.4.2016 usn.č. bod 8 o schválení 4 půjček v celkové výši 300 tis. Kč.
Kontrolou byly namátkově ověřeny:
Smlouva o půjčce č. 2016/01 uzavřená dne 7.6.2016 mezi obcí (věřitel) a FO (dlužník) na 
obnovu střechy a výměnu oken v celkové výši 100 000 Kč, čerpání půjčky do 31.12.2016. 
Součástí smlouvy je závazný splátkový kalendář od 1.10.2016 do 30.9.2024 (celkem 96 
měsíčních splátek).
Smlouva o půjčce č. 2016/02 uzavřená dne 31.8.2016 mezi obcí (věřitel) a FO (dlužník) na 
zřízení ČOV v celkové výši 50 000 Kč, čerpání půjčky do 31.12.2016. Součástí smlouvy je 
závazný splátkový kalendář od 1.9.2016 do 31.8.2021 (celkem 60 měsíčních splátek).
Smlouva o půjčce č. 2016/03 uzavřená dne 20.12.2016 mezi obcí (věřitel) a FO (dlužník) na 
vybudování WC, koupelny a sprchového koutu v celkové výši 50 000 Kč, čerpání půjčky do 
30.11.2017. Součástí smlouvy je závazný splátkový kalendář od 1.6.2017 do 30.5.2020 
(celkem 36 měsíčních splátek).

Smlouvy zástavní
Kontrole byla předložena zástavní smlouva ze dne 6. 5. 2011 číslo ZN/10380/11/LCD 
sepsaná s Českou spořitelnou a.s. k pohledávce z poskytnutého dlouhodobého úvěru, 
zastavený majetek v celkové hodnotě 34 515 000,00 Kč. 

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
V kontrolovaném nebyla obcí zadána žádná veřejná zakázka, obec uskutečnila pouze 
"nízkonákladové" akce.

Výsledky externích kontrol
Kontrole byl předložen Závěrečný protokol VZP ČR č.j. VZP-16-01109556-L8CB ze dne 
8.4.2016, kontrolované období 1.10.2013-29.2.2016, nebyly zjištěny splatné závazky vůči 
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VZP ČR ani jiné evidenční nedostatky a byl zjištěn přeplatek pojistného ve výši 850,00 Kč a 
přeplatek penále ve výši 46,00 Kč. 

Vnitřní předpis a směrnice
V rámci přezkoumání byly předloženy následující směrnice:
-  oběh účetních doklad – poslední aktualizace k 1. 1. 2013.
-  aktuální podpisové vzory,
-  směrnice pro časové rozlišení - § 69 vyhl. č. 410/2009 z 1. 1. 2010,
-  směrnice pro uplatňování DPH,
-  směrnice o inventarizaci majetku a závazků – poslední doplnění k 1. 1. 2013,
-  směrnice o evidenci a odpisování dlouhodobého majetku a odpisový plán z 31. 12. 2011, 
-  poskytování cestovních náhrad z 1. 6. 2011,
-  směrnice pro schvalování roční účetní závěrky.

Výsledky kontrol zřízených organizací
Kontrola hospodaření dle ustanovení § 27 odst. 9 zákona o rozpočtových pravidlech je 
zabezpečována veřejnosprávní kontrolou provedenou nezávislým auditorem. Při přezkoumání 
byl doložen Kontrolní protokol č. 5/2016/VSK ze dne 1.6.2016 za rok 2015, který byl 
schválen ZO dne 28.6.2016 usn.č. 3.

Zápisy z jednání rady včetně usnesení
Zápisy z jednání rady obce jsou vedeny v souladu s ustanovením § 101 odst. 3 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích v platném znění. Kontrole byly podrobeny zápisy ze dne 12.1., 8.3., 
22.3., 5.4., 3.5., 17.5., 31.5., 14.6., 12.7., 6.9., 4.10., 18.10., 1.11., 15.11. a 29.11.2016.

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 byly podrobeny zápisy 
a usnesení z jednání  zastupitelstva z roku 2016 (ze dne 26.1., 23.2., 19.4., 28.6., 20.9., 29.11. 
a 14.12.2016). Dále pak vzhledem k materiálům vztahujícím se k roku 2016 zápis a usnesení 
zastupitelstva z 24.11.2015 (schváleny podmínky rozpočtového provizoria). 

Činnost finančního a kontrolního výboru
K zabezpečení ustanovení § 119 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, o činnosti 
finančního a kontrolního výboru byly kontrole předloženy zápisy z jednání těchto výborů (7 
zápisů z jednání kontrolního výboru a 4 zápisy z jednání finančního výboru).

Schvalování účetní závěrky
Zastupitelstvo obce 28.6.2016 – usnesení, bod č. 3 schválilo účetní závěrku zřízené 
příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Chotyně za rok 2015, doloženo 
protokolem ze dne 28.6.2016.
Zastupitelstvo obce 19.4.2016 – usnesení, bod č. 2 schválilo účetní závěrku obce Chotyně za 
rok 2015, doloženo protokolem ze dne 19.4.2016.


	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.

