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 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 
obce Orlické Záhoří, IČ: 00275204 

za rok 2019 
  

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:  

- 16.9.2019 - 18.9.2019 

- Závěrečné přezkoumání bylo provedeno elektronickým způsobem, bez kontroly na 

místě 

 

na základě písemné žádosti obce Orlické Záhoří v souladu s ustanovením § 42 odst. 1 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, 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.  

Zahájeno bylo dne 28.06.2019 doručením Oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření 

v souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. a s § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 255/2012 Sb., 

o kontrole, ve znění pozdějších předpisů. 

Místo provedení přezkoumání: Obec Orlické Záhoří 

Orlické Záhoří 34 

517 64  Orlické Záhoří 

Zástupci za Obec:  

- Vojtěch Špinler - starosta obce  

- Radmila Zatloukalová - účetní obce 

 

Přezkoumání vykonaly: 

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: 

Bc. Jaroslava Machačová 

- kontroloři: 

Libuše Vacková 

 

Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č. 420/2004 Sb. a § 4 a § 6 zákona č. 255/2012 Sb. 

vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 19.6.2019 

 
Předmět přezkoumání: 

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb., posouzené 

podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno 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.  

Poslední kontrolní úkon (např. ukončení kontroly na místě nebo vrácení vyžádaných podkladů, ukončení 

prověření námitek uplatněných ve stanovisku k Návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření apod.) byl 

učiněn dne 29.04.2020. 
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A. Přezkoumané písemnosti  
 

Při přezkoumání hospodaření  obce Orlické Záhoří  byly přezkoumány následující písemnosti: 

 

Návrh rozpočtu 

Návrh rozpočtu na r. 2019 byl před jeho schválením v zákonem stanoveném rozsahu řádně 

vyvěšen na úřední desce od 12.12.2018 do 28.12.2018. 

 

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím 

Obec stanovuje své příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Orlické Záhoří závazné ukazatele 

formou oznámení, kde je stanovena celková výše příspěvku. Pro rok 2019 je stanoven 

závazný ukazatel v celkové výši 680 000,- Kč, schváleno v ZO dne 28.12.2018, PO 

oznámeno dne 28.12.2018.  

 

Schválený rozpočet 

Rozpočet obce na rok 2019 byl schválen v zastupitelstvu obce dne 28.12.2018 jako 

přebytkový s příjmy ve výši 33 759 300,- Kč, výdaje ve výši 16 466 526,- Kč. Financování ve 

výši 17 292 774,- Kč. Závaznými ukazateli rozpočtu ve výdajích paragrafy, v příjmech součty 

za jednotlivé třídy. Neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ Orlické 

Záhoří ve výši 680 000,-Kč. Schválený rozpočet byl v souladu se zákonem vyvěšen na 

elektronické úřední desce od 28.12.2018 a současně bylo oznámeno na fyzické úřední desce, 

kde je zveřejněn v elektronické podobě, a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby. 

 

Střednědobý výhled rozpočtu 

Střednědobý výhled rozpočtu je sestaven na období r. 2020 - 2021, je zpracován a zveřejněn 

na internetových stránkách v souladu se zákonem a je stále zveřejněn.  

 

Rozpočtová opatření 

V kontrolovaném období bylo v ZO schváleno a zpracováno sedm rozpočtových opatření, 

která jsou v kompetenci starosty obce na základě 1. dodatku ke Směrnici č. 2/2013. 

Rozpočtová opatření jsou evidována podle časové posloupnosti a jsou zveřejněna na 

elektronické úřední desce a současně bylo oznámeno na úřední desce, kde jsou zveřejněna v 

elektronické podobě, a kde je možno nahlédnout do jejich listinné podoby. 

Při závěrečném přezkoumání vzhledem k mimořádným okolnostem, omezeným pracovním 

kapacitám a nízké vnímané rizikovosti daného předmětu nebyl předmět přezkoumání 

podroben detailnímu prověřování a nebyla kontrolována následující rozpočtová opatření. 

Detailní prověření tohoto předmětu přezkoumání bude provedeno v závislosti na posouzení 

jeho rizikovosti v příštích obdobích. 

 

Závěrečný účet 

Závěrečný účet obce za rok 2018 byl sestaven, projednán a schválen v zastupitelstvu obce dne 

11.6.2019 s výrokem "s výhradou". Návrh ZÚ byl před projednáním po dobu stanovenou 

zákonem a ve stanoveném rozsahu zveřejněn na úřední i na elektronické desce obce. 

Schválený ZÚ byl následně zveřejněn v souladu se zákonem.  

Zastupitelstvo obce tentýž den projednalo a schválilo také účetní závěrku obce a účetní 

závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ za rok 2018.  
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Účetní doklad 

Byly kontrolovány účetní doklady k uvedeným bankovním výpisům. Doklady byly 

kontrolovány z hlediska náležitostí účetních dokladů, časové a věcné souvislosti, zaúčtování a 

zatřídění podle rozpočtové skladby. Účetní doklady mají patřičné náležitosti. 

 

Výkaz zisku a ztráty 

Kontrolován byl výkaz k 31.8.2019, dále byla provedena kontrola elektronicky zaslaného 

výkazu sestaveného k 31.12.2019. Kontrolou vazby na výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 

bylo zjištěno, že zůstatky vybraných nákladových a výnosových účtů odpovídají sumám 

příslušných položek RS z výkazu Fin-2-12, rozpočtová skladba byla tedy řádně dodržována. 

 

Rozvaha 

Kontrolována byla rozvaha k 31.8.2019 dále byla provedena kontrola elektronicky zaslaného 

výkazu sestaveného k 31.12.2019. 

Kontrolou ročních obratů účtu 401 nebyly zjištěny nedostatky, účetní operace zde 

proúčtované jsou v souladu s jejich obsahovým určením a stanovenými účetními postupy. 

 

Odměňování členů zastupitelstva 

Kontrolováno odměňování uvolněného starosty a neuvolněných členů zastupitelstva za 

období leden až srpen 2019. Odměna je schválena a vyplácena v souladu s NV č. 318/2017 

Sb. ve znění pozdějších předpisů 

 

Pokladní doklad 

Pokladní doklady včetně pokladní knihy, která je vedena v písemné podobě, byly 

kontrolovány za období únor 2019. Pokladní doklady mají patřičné náležitosti, jsou doloženy 

paragony a jsou shodné se zápisem v pokladní knize. Příjmy v hotovosti probíhají pokladní 

evidencí. V účetnictví je o příjmech a výdajích účtováno v souladu se stanovenými účetními 

postupy a metodami.  

 

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 

Předložen výkaz Fin 2-12M sestavený k 31.8.2019, dále byla provedena kontrola elektronicky 

zaslaného výkazu sestaveného k 31.12.2019. 

 

Příloha rozvahy 

Předložen výkaz přílohy rozvahy sestavený k 31.8.2019, dále byla provedena kontrola 

elektronicky zaslaného výkazu sestaveného k 31.12.2019. 

 

Bankovní výpis 

Ve vazbě na jednotlivé prvotní účetní doklady a správnost zaúčtování byly položkově 

kontrolovány bankovní výpisy u účtů vedených u: 

České spořitelny, a. s., č. účtu 1240015329/0800 - ZBU - za únor 2019 

České spořitelny, a. s., č. účtu 1655897263/0800 - devizový účet - leden - duben 2019 

České spořitelny, a. s., č. účtu 182-1240015329/0800 - ZBU - leden - duben 2019 

ČNB č. účtu 94-3217571/0710 - ZBU - za únor 2019 

ČNB č. účtu 34534-3217571/0710 devizový účet - únor 2019 

Komerční banky č.  účtu 107-1521820287/0100 - úvěrový účet - leden - srpen 2019 

ČSOB č. účtu 279889918/0300 - kontokorentní účet - leden - srpen 2019 

ČSOB č. účtu 285833435/0300 - devizový účet - leden a srpen 2019 
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Inventurní soupis majetku a závazků 

Vzhledem k mimořádným okolnostem, omezeným pracovním kapacitám a nízké vnímané 

rizikovosti daného předmětu nebyl předmět přezkoumání podroben detailnímu prověřování. 

Detailní prověření tohoto předmětu přezkoumání bude provedeno v závislosti na posouzení 

jeho rizikovosti v příštích obdobích.  

Při závěrečném přezkoumání hospodaření byly pouze zkontrolovány následující inventurní 

soupisy zaslané elektronicky, které jsou součástí spisu č.j. KUKHK- 28225/EK/2019: 388, 

403, 374, 472, 408, 915, 377. 

 

Darovací smlouvy 

Obec poskytla dva finanční dary. První na základě smlouvy ze dne 21.6.2019 ve výši 5 000,- 

Kč s Farní charitou Rychnov nad Kněžnou a druhý na základě darovací smlouvy ze dne 

2.1.2014, která je uzavřena na dobu určitou do 31.12.2019 a předmětem daru je poskytnutí 

100,- Kč za uskutečněnou cestu dětské doktorky do obce Orlické Záhoří, v roce 2019 bylo 

darováno celkem 2 200,- Kč.  

 

Obec také finanční dary obdržela a při závěrečném přezkoumání hospodaření byly 

zkontrolovány následující smlouvy zaslané elektronicky, které jsou součástí spisu č.j. 

KUKHK-28225/EK/2019: 

- darovací smlouva č. DS2019/03423 od KHK ve výši 55 000,- Kč za umístění v soutěži Čistá 

obec 2018, poskytnutá částka byla k rozvahovému dni proúčtována na účet 672. 

- darovací smlouva č. KVA-JJ-19-058-SR od Škoda Auto, a.s. ve výši 100 000,- Kč, a to za 

účelem podpory dopravní bezpečnosti. 

 

Smlouvy o půjčce 

Obec předložila smlouvu o zápůjčce ze dne 28.2.2019 v ZO schválena 28.2.2019 s 

vydlužitelem SKI Areál Orlické Záhoří, s.r.o., kde se obec zavazuje zapůjčit bezúročnou 

půjčku ve výši 220 000,- Kč, a to nejpozději do 31.3.2019 na účet zapůjčitele. Vydlužitel se 

zavazuje splatit zápůjčku nejpozději do 31.3.2020. 

Při závěrečném přezkoumání hospodaření byly zkontrolovány následující podklady zaslané 

elektronicky, které jsou součástí spisu č.j. KUKHK-28225/EK/2019: 

- obec jako zapůjčitel uzavřela smlouvu o zápůjčce dne 19.11.2019 s vydlužitelem SKI Areál 

Orlické Záhoří, s.r.o. ve výši 50 000,- Kč. Zápůjčka je bezúročná a je splatná do 31.3.2020 na 

účet zapůjčitele. Smlouvu schválilo ZO dne 19.11.2019.  

- obec uzavřela Dohodu o promítnutí úroků s věřitelem G-Mont CR s.r.o. Chrudim. Jedná se o 

úroky, které vznikly v souvislosti s uzavřenou smlouvou o půjčce ze dne 2.7.2014, v dohodě 

však nejsou konkrétně vyčísleny. Dohoda byla uzavřena 9.12.2019. Na základě této dohody 

byla k rozvahovému dni proúčtována částka 1 359 160,69 Kč na účty 459/408. 

 

Dohody o provedení práce 

Obec uzavřel dvě dohody o provedení práce se zastupiteli obce. Obě dohody byly schváleny 

ZO před uzavřením. Předloženy dohody o provedení práce: první ze dne 29.12.2019, která 

byla uzavřena na období od 1.1.2019 do 31.12.2019, sjednaná odměna činí 5 000,- Kč, druhá 

ze dne 30.4.2019 a byla uzavřena na období od 1.5.2019 do 31.12.2019, sjednaná odměna činí 

150,- Kč dle vykazovaných hodin. 

 

Smlouvy o přijetí úvěru 

Obec uzavřela dne 31.1.2019 Smlouvu o úvěru č. 2019000958 s ČSOB, a.s. ve výši 3 500 

000,- Kč za účelem na úhradu závazků za vícepráce na I. etapě obecního vodovodu vůči 

společnosti G-MONT CR , s.r.o. s úrokovou sazbou ve výši 3,78 % p.a. Období čerpání úvěru 
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ode dne 19.2.2019 a se splatností do dne 21.2.2039. Splácení úvěru bude probíhat na základě 

měsíčních splátek vždy 20. dne v měsíci. Dluhy ze smlouvy či se smlouvou související 

nebudou zajištěny. Smlouvu o uzavření úvěru schválilo ZO dne 31.1.2019. 

 

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím 

Obec v kontrolovaném období poskytla pouze příspěvky na základě uzavřených smluv, např. 

DSO-členské příspěvky, MAS, ATIS apod. 

Při závěrečném přezkoumání hospodaření byla zkontrolována následující smlouva, které byla 

zaslána elektronicky a je součástí spisu č.j. KUKHK-28225/EK/2019: 

Na základě Smlouvy o podpoře provozu prodejny v obci Orlické Záhoří obec poskytla 

podnikající osobě finanční příspěvek ve výši 69 600,- Kč. Smlouva byla uzavřena 20.10.2019 

a jelikož se prakticky jedná o veřejnoprávní smlouvu dle § 10 a zákona 250/2000 Sb. byla 

následně zveřejněna na úřední desce obce od 22.10.2019. Poskytnutí této dotace ZO 

projednalo na svém zasedání dne 2.4.2019 v souvislosti s podáním žádosti o podporu 

prodejny KHK. Ze zápisu není tato skutečnost jednoznačně definována, ale z jednání lze 

dovodit, že ZO má tuto skutečnost v úmyslu. Ověřovatelé doporučují v následujících 

obdobích v takovýchto případech projednávat poskytnutí dotací jako samostatný bod jednání. 

 

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod) 

Obec v kontrolovaném období uzavřela několik kupních smluv, z nichž byly namátkově 

kontrolováno: 

 - obec jako prodávající uzavřela dne 4.6.2019 Kupní smlouvu o převodu p.p.č. 3298/3 o 

celkové výměře 1964 m2 v k.ú. Kunštát u Orlického Záhoří za celkovou cenu ve výši 98 

200,- Kč. Záměr o převodu uvedené nemovitosti zveřejněn od 14.1.2014 do 30.1.2014. Prodej 

nemovitosti schválen v ZO dne 2.10.2018. Majetek byl vyřazen z majetku obce v den 

právních účinků, tj. 24.6.2019. 

 - obec jako prodávající uzavřela dne 16.8.2019 Kupní smlouvu o převodu p.p.č. 3142 o 

celkové výměře 7843 m2 v k.ú. Černá Voda za celkovou cenu ve výši 117 645,- Kč. Záměr o 

převodu uvedené nemovitosti zveřejněn od 10.5.2019 do 26.5.2019. Prodej nemovitosti 

schválen v ZO dne 30.7.2019. Majetek byl vyřazen z majetku obce v den právních účinků, 

tj.5.9.2019. 

 

Při závěrečném přezkoumání hospodaření byla zaslána kupní smlouva, záměr, účetní doklady, 

výpis z KN, které jsou součástí spisu č.j. KUKHK-28225/EK/2019 

 - obec jako prodávající uzavřela dne 3.12.2019 Kupní smlouvu o převodu p.p.č.121/10 o 

celkové výměře 1836 m2 a p.p.č. 122/2 o celkové výměře 1033 m2 v k.ú. Bedřichovka za 

celkovou cenu ve výši 145 350,- Kč. Záměr o převodu uvedené nemovitosti zveřejněn od 

17.9.2019 do 3.1.2019. Prodej nemovitosti schválen v ZO dne 16.10.2019. Majetek byl 

vyřazen z majetku obce v den právních účinků, tj. 6.12.2019. 

 

Smlouvy o věcných břemenech 

Při závěrečném přezkoumání hospodaření byla zkontrolována následující smlouva zaslaná 

elektronicky, a je součástí spisu č.j. KUKHK-28225/EK/2019 

- Obec jako povinná uzavřela dne 20.9.2019 smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemku 

ve zjednodušené evidenci dle pozemkového katastru p.p.č. 242 v k.ú. Bedřichovka. Obsahem 

věcného břemene je právo umístit zařízení distribuční soustavy. Věcné břemeno bylo zřízeno 

za úplatu ve výši 1 000,- Kč, která byla na účet obce uhrazena. Zřízení tohoto věcného 

břemene bylo schváleno ZO dne 30.7.2019  
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Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím 

Příjmy obce byly v roce 2019 posíleny o tyto účelové dotace: 

- z ÚP na aktivní politiku zaměstnanosti pod ÚZ 13101 ve výši 287 728,- Kč. dotace je 

proúčtována na účtu 672. Dotace nebyla předmětem kontroly. 

 

- účelovou neinvestiční dotaci ze SR na volby do EP pod ÚZ 98348 ve výši 29 000,- Kč. Ta 

část dotace, která byla profinancována je proúčtována na účtu 672 a vratka dotace je vedena 

na účtu 374. Dotace nebyla předmětem kontroly. 

 

- obec obdržela v roce 2019 finanční prostředky na neinvestiční pod UZ 17051 - 82 705,49 

Kč a pod UZ 95113 - 2 621 129,50 Kč a investiční pod UZ 17988 - 798 422,25 Kč a pod UZ 

37 646 153,80 Kč. Jedná se o ve výši 5 % způsobilých výdajů z rozpočtu MMR a ve výši 85 

% z Národního fondu na následující dotace: 

- účelovou dotaci na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na 

spolufinancování projektu realizovaného v rámci Programu Interreg V - A Česká republika - 

Polsko č. CZ.11.1.23/0.0/0.0/16_023/0000899 ze dne 26. 10. 2017 na realizaci projektu 

"Modernizace zařízení a vzájemné pomoci při mimořádných událostech v Orlických a 

Bystřických horách". 

- účelovou dotaci na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt realizovaný v rámci 

programu Interreg V-A Česká republika-Polsko reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000326 

ze dne 21. 4. 2017 na realizaci projektu "Historické věže Kladského pomezí".  

- účelovou dotaci na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt realizovaný v rámci 

programu Interreg V-A Česká republika-Polsko reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000261 

ze dne 13. 4. 2017 s Ministerstvem pro místní rozvoj na realizaci projektu "Poznej Sudety na 

lyžích". 

Příslušná část dotací byla odeslána na účty partnerů a zbytek byl již v roce 2018 proúčtován 

na účty 388/403. V roce 2019 byly dotace vyúčtovány a proběhl rovněž audit MF ČR všech 

třech dotací. 

 

- účelovou dotaci na základě smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého 

kraje č. DS2018/03229 ze dne 18. 7. 2018. Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové 

investiční podpory z rozpočtu poskytovatele na realizaci stavby s názvem "Prodloužení 

vodovodu Orlické Záhoří - Jadrná", ve výši 3 000 000,-- Kč. Realizace projektu je stanovena 

od 1. 6. 2018 do 30. 11. 2019. Dotace je vyplácena na základě předložených faktur a v roce 

2019 bylo vyplaceno 1 296 679,- Kč a k rozvahovému dni byla celá dotace proúčtována na 

účet 403 a nebyla předmětem kontroly. 

 

- účelovou investiční dotaci z rozpočtu DSO Mikroregion Rychnovsko ve výši 33 333,- Kč na 

základě smlouvy VPS/3/2019. Účelem dotace je pořízení sekačky. Obec je povinna tuto 

dotaci finančně vypořádat do 15.1.2020. Dotace byla k rozvahovému dni proúčtována na účet 

672 a nebyla předmětem kontroly. 

 

- účelovou neinvestiční dotaci z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č. 19CRG04-0003. 

Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu poskytovatele na 

realizaci projektu s názvem "Zkvalitňování služeb v turistickém informačním centru v 

Orlickém Záhoří", ve výši 38 000,-- Kč. Vyúčtování projektu stanoveno smluvně a je shodné 

s dobou realizace projektu do 31. 12. 2019. Dotace byla k rozvahovému dni proúčtována na 

účet 672 a nebyla předmětem kontroly. 
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- účelovou neinvestiční dotaci z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č. 19CRG01-0002. 

Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu poskytovatele na 

realizaci projektu s názvem "Úprava LBT v oblasti Orlického Záhoří a okolí ", ve výši 434 

000,-- Kč. Vyúčtování projektu je stanoveno do 30.7.2020 a realizace projektu je stanovena 

od 1. 7. 2019 do 30.6.2020. Dotace je vedena na účtu 374 a nebyla předmětem kontroly.  

 

- účelovou neinvestiční dotaci z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č. 19RRD12-0001. 

Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu poskytovatele na 

realizaci projektu s názvem "Udržení akceschopnosti JSDH Orlické Záhoří", ve výši 10 000,-- 

Kč. Vyúčtování projektu je stanoveno do 30.12.2020 a realizace projektu je stanovena od 1. 1. 

2019 do 30.11.2020. Dotace je vedena na účtu 472 a nebyla předmětem kontroly. 

 

- účelovou neinvestiční dotaci z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č. 19POVU1-

0036. Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu poskytovatele 

na realizaci projektu s názvem "POV 2019 - Obec Orlické Záhoří", ve výši 118 000,-- Kč. 

Vyúčtování projektu je stanoveno do 30.12.2020 a realizace projektu je stanovena od 1. 1. 

2019 do 30.11.2020. Dotace však ji byla vyúčtována k rozvahovému dni r. 2019 a byla 

proúčtována na účet 672. Dotace nebyla předmětem kontroly.  

 

- nadační příspěvek na základě smlouvy STR 01_19 ze dne 28.2019 od NADACE ČEZ ve 

výši 150 000,- Kč.  Předmětem smlouvy je podpora projektu "Výsadba Černovodské aleje 

etapa 1" a účelem je nákup vysokokmenů a pomocného materiálu. Příspěvek je možno použít 

nejdéle do 31.12.2019 a závěrečnou zprávu je obec povinna předložit do 60 dnů od 

skutečného vyčerpání příspěvku. Příspěvek byl rozvahovému dni proúčtován na účet 672. 

 

Při závěrečném přezkoumání hospodaření byly zkontrolovány následující smlouvy a 

rozhodnutí zaslané elektronicky, které jsou součástí spisu č.j. KUKHK-28225/EK/2019: 

 

- neinvestiční dotaci z rozpočtu MV prostřednictvím KÚKHK pod UZ 14004 ve výši 20 000,- 

Kč na základě Rozhodnutí pod č.j. MV-156219-3/PO-IZS-2019 ze dne 12.11.2019 za účelem 

„Výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2019“. Dotace je k rozvahovému 

dni proúčtována na účet 672 a nebyla předmětem kontroly.  

 

- investiční dotaci z rozpočtu MV pod UZ 14990 na projekt "Orlické Záhoří - kamerový 

systém" ve výši 404 781,- Kč. Dotace byla poskytnuta na základě Rozhodnutí 

314D082009101. Dotace byla k rozvahovému dni vyúčtována a proúčtována na účet 403 a 

nebyla předmětem kontroly. 

 

- účelovou neinvestiční dotaci z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č. 19RRD10-0078. 

Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu poskytovatele na 

realizaci projektu s názvem "Podpora provozu prodejny v obci Orlickém Záhoří", ve výši  

34 800,-- Kč. Vyúčtování projektu stanoveno smluvně a je shodné s dobou realizace projektu 

do 31. 12. 2019. Dotace byla k rozvahovému dni vyúčtována, ale účetní jednotka o této dotaci 

účtovala jako o dotaci průtokové. Dotace nebyla předmětem kontroly. 

 

Dokumentace k veřejným zakázkám 

Vzhledem k mimořádným okolnostem, omezeným pracovním kapacitám a nízké vnímané 

rizikovosti daného předmětu nebyl předmět přezkoumání podroben detailnímu prověřování. 

Detailní prověření tohoto předmětu přezkoumání bude provedeno v závislosti na posouzení 

jeho rizikovosti v příštích obdobích. 
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Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení 

K dokladování kontrolovaných agend a zjištění skutečností nutných pro naplnění jednotlivých 

předmětů a hledisek přezkoumání byly při kontrole podpůrně využity zápisy a usnesení ze 

zasedání zastupitelstva obce ze dne 28.12.2018, 31.1.2019, 2.4.2019, 7.5.2019, 11.6.2019, 

30.7.2019. 

 

K závěrečném přezkoumání hospodaření byla zkontrolována následující usnesení ze zasedání 

ZO zaslané elektronicky, která jsou součástí spisu č.j. KUKHK-28225/EK/2019. 

- Usnesení č. OZ/08/2019 ze dne 16.10.2019. 

- Usnesení č. OZ/09/2019 ze dne 19.11.2019. 

 

Výsledky externích kontrol 

K závěrečném přezkoumání hospodaření byly předloženy následující Zprávy o auditu 

operace, které byly zaslány elektronicky a jsou součástí spisu č.j. KUKHK-28225/EK/2019: 

- Zprávy o auditu operace "Modernizace zařízení a vzájemné pomoci při mimořádných 

událostech v Orlických a Bystřických horách" 

- Zprávy o auditu operace "Historické věže Kladského pomezí" 

- Zprávy o auditu operace "Poznej Sudety na lyžích" 

ve všech třech případech byly shledány nedostatky s nízkou mírou rizika, spočívají v 

neúplném vedení stavebního deníku v jednom dni. 

 

Výsledky kontrol zřízených organizací 

Obec Orlické Záhoří provedla kontrolu hospodaření ZŠ a MŠ Orlické Záhoří dne 28.2.2019. 

V kontrolovaném období za rok 2018 nebyly shledány žádné nedostatky. Pověření ke 

kontrole předloženo. 
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B. Zjištění ze závěrečného přezkoumání 

 

Při přezkoumání hospodaření obce Orlické Záhoří 

 

byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky: 

 

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s 

nimi 

❖ Právní předpis: Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé 

vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů 

• § 26 odst. 2 písm. d) - chybné vymezení položky rozvahy "Opravy předcházejících 

účetních období"  

o Účetní jednotka jako dlužník zaúčtovala prominuté úroky z půjčky uzavřené v 

roce 2014 ve výši 1 359 160,69 Kč na účet 408, přestože se nejedná o opravu 

za minulá účetní období. Předpis úroků byl každoročně k rozvahovému dni 

předepsán v souladu se smlouvou zápisem 562/459. Správně tedy měly být 

prominuté a předepsané úroky proúčtovány 459/669. 

o Na účet 408 proúčtovány také přijaté kauce za pozemky a byty v předchozích 

obdobích, které účetní jednotka rovněž vedla na účtu 459 v celkové výši 13 

000,- Kč. Správně měly být tyto kauce rovněž proúčtovány na účet 669, 

respektive na podrozvahový účet 906 - vyřazené závazky. 

 

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem 

❖ Právní předpis: ČÚS č. 701 – 710 (§ 36 odst. 1 zákona o účetnictví) 

• ČÚS č. 703 - Územní celek nedodržel postupy účtování transferů.  

o 1. Účetní jednotka vede na účtu 377 pohledávku za Euoregionem Glacensis na 

projekt "10 let spolu" částku ve výši 415 050,25 Kč a zároveň byla 

proúčtována na tento projekt dohadná položka 388 ve výši 371 887,90 Kč v 

roce 2019 a 43 162,35 Kč v roce 2018. To znamená, že v roce 2019 bylo na 

účet 672 proúčtováno 786 938,15 Kč. Dle evidence na podrozvahovém účtu 

915 - ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů však účetní 

jednotka obdrží na tento projekt pouze 415 050,25 Kč. O částku 371 887,90 Kč 

byl tedy v roce 2019 zkreslen výsledek hospodaření obce. 

o 2. Účetní jednotka obdržela od DSO investiční dotaci na projekt "Traktůrek 

STIGA" ve výši 33 333,- Kč. Traktůrek byl do majetku obce zaveden, ale 

dotace byla chybně zaúčtována jako dotace neinvestiční na účet 672, správně 

má být účet 403. O částku 33 333,- Kč byl tedy v roce 2019 zkreslen výsledek 

hospodaření obce. 

o 3. Účetní jednotka obdržela od Škoda Auto, a.s. finanční dar ve výši 100 000,- 

Kč na pořízení investičního majetku k "zajištění dopravní bezpečnosti". Účetní 

jednotka přijetí tohoto daru zaúčtovala chybným účetním zápisem 231/403. Do 

majetku obce žádný majetek v roce 2019 zaveden nebyl a kontrolou bylo 

zjištěno, že při celkové opravě účtu 403 došlo i ke zrušení uvedeného zápisu 

způsobem 403/408. 

 

Nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky. 
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C. Plnění opatření 

Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných  

a)  při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky  

byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky: 

 

❖ Právní předpis: Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění 

pozdějších předpisů 

• § 7 odst. 2 - Skutečný stav nebyl při dokladové inventuře ověřen podle 

inventarizačních evidencí.  

o Kontrolou inventarizace k 31. 12. 2017 bylo zjištěno, že skutečné stavy účtů 

neodpovídají skutečnosti u účtů 388 - dohadné účty aktivní, nebyl proveden dohad 

ve výši proinvestovaných nákladů k přijatým transferům Podpora TIC ve  výši 35 

000,-- Kč a dar Nadace ČEZ ve výši 150 000,-- Kč, k přijatým zálohám na služby 

související s pronájmem bytů ve výši 146 915,-- Kč; účtu 031 - pozemky, byl 

vyřazen z účetní evidence celý pozemek p. č. 3246 v k.ú. Jadrná, dle předložené 

kupní smlouvy ze dne 23. 11. 2017 bylo zjištěno, že měla být vyřazena pouze část 

tohoto pozemku; účet 401 - jmění účetní jednotky, bylo účtováno na vrub účtu o 

prodeji pozemku p. č. 3246/2 v k.ú. Jadrná a ve prospěch účtu bylo účtováno o 

nákupu pozemku p. č. 3311 v k.ú. Kunštát, tím došlo ke zkreslení zůstatku tohoto 

účtu; účet 403 - transfery na pořízení dlouhodobého majetku, z předložených 

inventarizačních podkladů nelze ověřit, zda účetní evidence souhlasí s majetkovou 

dotací; účet 902 - jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek, na tomto účtu jsou 

vedeny položky, které nesouhlasí s jeho obsahovou náplní; účet 472 - dlouhodobé 

přijaté zálohy na transfery, je zaúčtován příjem transferu Sudety na lyžích, jedná se 

o krátkodobou dotaci, která má být zúčtována ve prospěch na účtu 374 - 

krátkodobé přijaté zálohy na transfery; účet 459 - ostatní dlouhodobé závazky,  na 

tomto účtu jsou vedeny půjčky od právnických osob ve výši 5 812 000,-- Kč, tyto 

půjčky mají být vedeny na účtu 451 - dlouhodobé úvěry;  účet 021 - stavby, na 

základě kupní smlouvy ze dne 12. 10. 2017 došlo k prodeji pozemku st. p. č. 221 v 

k.ú. Kunštát, jehož součástí byla stavba bez č. p., tato stavba v hodnotě 186 600,-- 

Kč nebyla vyřazena z majetkové evidence. 

 

            - Kontrolou inventarizace k 31. 12. 2018 bylo zjištěno, že uvedené nedostatky byly 

odstraněny s výjimkou účtů 401 - jmění účetní jednotky, na kterém dochází k chybnému 

účtování zařazení a vyřazení pozemků, pozemky rozdělené geometrickým plánem se chybně 

přeceňují, a dále je chybně účtováno o vyřazení sněžného skútru prodejem ve výši 150 000,-

- Kč a 403 - transfery na pořízení dlouhodobého majetku, u kterého stále z předložených 

inventarizačních podkladů nelze ověřit, zda účetní evidence souhlasí s majetkovou evidencí. 

Kontrolou inventarizace k 31.12.2019 bylo možno ověřit, že účetní evidence souhlasí s 

majetkovou evidencí. (napraveno) 

 

 

Nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky. 

 

 

b) při dílčím přezkoumání 

 

nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 
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 D. Závěr 

 

I. Při přezkoumání hospodaření  obce Orlické Záhoří  za rok 2019  

 

byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. b) zákona 

č. 420/2004 sb.): 
 

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s 

nimi 

❖ Právní předpis: Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé 

vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů 

• § 26 odst. 2 písm. d) - chybné vymezení položky rozvahy "Opravy předcházejících 

účetních období"  

o Účetní jednotka jako dlužník zaúčtovala prominuté úroky z půjčky uzavřené v roce 

2014 ve výši 1 359 160,69 Kč na účet 408, přestože se nejedná o opravu za minulá 

účetní období. Předpis úroků byl každoročně k rozvahovému dni předepsán v 

souladu se smlouvou zápisem 562/459. Správně tedy měly být prominuté a 

předepsané úroky proúčtovány 459/669. 

o Na účet 408 proúčtovány také přijaté kauce za pozemky a byty v předchozích 

obdobích, které účetní jednotka rovněž vedla na účtu 459 v celkové výši 13 000,- 

Kč. Správně měly být tyto kauce rovněž proúčtovány na účet 669, respektive na 

podrozvahový účet 906 - vyřazené závazky. 

 

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem 

❖ Právní předpis: ČÚS č. 701 – 710 (§ 36 odst. 1 zákona o účetnictví) 

• ČÚS č. 703 - Územní celek nedodržel postupy účtování transferů.  

o 1. Účetní jednotka vede na účtu 377 pohledávku za Euoregionem Glacensis na 

projekt "10 let spolu" částku ve výši 415 050,25 Kč a zároveň byla proúčtována na 

tento projekt dohadná položka 388 ve výši 371 887,90 Kč v roce 2019 a 43 162,35 

Kč v roce 2018. To znamená, že v roce 2019 bylo na účet 672 proúčtováno 786 

938,15 Kč. Dle evidence na podrozvahovém účtu 915 - ostatní krátkodobé 

podmíněné pohledávky z transferů však účetní jednotka obdrží na tento projekt 

pouze 415 050,25 Kč. O částku 371 887,90 Kč byl tedy v roce 2019 zkreslen 

výsledek hospodaření obce. 

o 2. Účetní jednotka obdržela od DSO investiční dotaci na projekt "Traktůrek 

STIGA" ve výši 33 333,- Kč. Traktůrek byl do majetku obce zaveden, ale dotace 

byla chybně zaúčtována jako dotace neinvestiční na účet 672, správně má být účet 

403. O částku 33 333,- Kč byl tedy v roce 2019 zkreslen výsledek hospodaření 

obce. 

o 3. Účetní jednotka obdržela od Škoda Auto, a.s. finanční dar ve výši 100 000,- Kč 

na pořízení investičního majetku k "zajištění dopravní bezpečnosti". Účetní 

jednotka přijetí tohoto daru zaúčtovala chybným účetním zápisem 231/403. Do 

majetku obce žádný majetek v roce 2019 zaveden nebyl a kontrolou bylo zjištěno, 

že při celkové opravě účtu 403 došlo i ke zrušení uvedeného zápisu způsobem 

403/408. 

 

  

 

 



 

 

Pivovarské nám. 1245  

500 03 Hradec Králové 

12 

 II. Při přezkoumání hospodaření  obce Orlické Záhoří za rok 2019 

 

se neuvádí žádná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. 

  

 

III. Při přezkoumání hospodaření - obce Orlické Záhoří -  za rok 2019 

Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele: 

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 3,18 % 

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 15,40 % 

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 5,13 % 

  

IV. Ověření poměru dluhu obce Orlické Záhoří k průměru jeho příjmů za poslední 4 

roky 

Ověřili jsme poměr dluhu obce Orlické Záhoří k průměru jeho příjmů za poslední 4 

rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost. 

Ověření poměru dluhu k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle 

právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost jsme provedli výběrovým 

způsobem, tak abychom získali přiměřenou jistotu, k vyslovení následujícího závěru. 

Z předložených podkladů vyplývá, že dluh nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za 

poslední 4 rozpočtové roky.  

Výpočet poměru dluhu k průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky je uveden  

v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této Zprávy. 

ÚSC prohlašuje, že účetní výkazy předložené jako podklad pro ověření poměru dluhu  

k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky jsou definitivní, úplné a správné  

a nebudou již měněny. 

 

V. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek 
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Krajský úřad Královéhradeckého kraje, dne 29.04.2020 

 

 

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření: 

 

Bc. Jaroslava Machačová   

kontrolor pověřený řízením přezkoumání ……………………………………………… 

Libuše Vacková ……………………………………………….. 

kontrolor 

 

 

Pokud zde chybí některé podpisy kontrolorů uvedených na straně 1 této Zprávy, kteří se 

podíleli na výkonu přezkoumání, tak nebyli v době konání závěrečného přezkoumání již členy 

kontrolní skupiny a jejich podpis je uveden pouze v Zápise z dílčího přezkoumání 

hospodaření obce Orlické Záhoří. 

 

Tato zpráva o výsledku přezkoumání: 

- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, a je možno ke zjištění v ní 

uvedené podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání zprávy 

kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Konečným zněním zprávy se stává, 

tento návrh okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona 

č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením 

přezkoumání. Kontrolor pověřený řízením přezkoumání může v odůvodněném případě 

stanovit lhůtu delší, 

- s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Orlické Záhoří o počtu 15 

stran byl seznámen a její stejnopis převzal Vojtěch Špinler. 

 
V kontrolovaném období územní celek dle prohlášení statutárního zástupce neprovozoval 

žádnou hospodářskou činnost, nemá zřízeny peněžní fondy, nevložil žádné peněžité či 

nepeněžité vklady do právnických osob, nehospodařil s majetkem státu, neručil za závazky 

jiných osob, neuzavřel směnnou, pachtovní, zástavní smlouvu, smlouvu o sdružení peněžních 

prostředků a majetkových hodnot ani nehospodařil s jinými cizími zdroji, nerealizoval žádnou 

akci, která by měla povahu veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., nepořídil ani 

neprodal žádný finanční majetek.  



 

 

Pivovarské nám. 1245  

500 03 Hradec Králové 

14 

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 přestupku 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. 

 

 

 

Převzal dne: 29.04.2020 

 

 

 

 
Vojtěch Špinler  

…………………………………………. 

starosta obce  

…………………………………………. 
podpis 

 

 

 

 

Rozdělovník : 

Stejnopis Počet výtisků Předáno Převzal 

1 1 Orlické Záhoří Vojtěch Špinler  

2 1  Královéhradecký kraj Bc. Jaroslava Machačová  

 

 

KONTAKTY: 

Bc. Jaroslava Machačová   725 301 865  jmachacova@kr-kralovehradecky.cz  

 

Libuše Vacková   736 521 913 lvackova@kr-kralovehradecky.cz 
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Příloha č.1 

 

 

Vzorec výpočtu ověření poměru dluhu obce Orlické Záhoří k průměru jeho příjmů za 

poslední 4 roky 

 

Název účtu SU

Krátkodobé úvěry 281 0,00 Kč

Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282 0,00 Kč

Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 283 0,00 Kč

Jiné krátkodobé půjčky 289 0,00 Kč

Směnky k úhradě 322 0,00 Kč

Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 1 000 000,00 Kč

Krátkodobé závazky z ručení 362 0,00 Kč

Dlouhodobé úvěry 451 5 828 954,00 Kč

Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 0,00 Kč

Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 453 0,00 Kč

Dlouhodobé závazky z ručení 456 0,00 Kč

Dlouhodobé směnky k úhradě 457 0,00 Kč

Dluh Celkem 6 828 954,00 Kč

Příjem v roce 2019

Příjem v roce 2018

Příjem v roce 2017

Příjem v roce 2016

Příjmy celkem 

Průměr příjmů za čtyři roky

Podíl dluhu k příjmům za 4 roky 

60% z průměru příjmů za 4 roky

Překročení v částce ############## 0,00 Kč

Překročení v procentech -0,396506096 0%

20,35%

20 135 111,25 Kč

66 750 334,00 Kč

42 602 512,00 Kč

15 139 415,00 Kč

9 741 814,00 Kč

134 234 075,00 Kč

33 558 518,75 Kč
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