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Zprávaovýsledkupřezkoumáníhospodař9ni.
obce Bartošovice v orlických horách, lČ: 00274691

za rok 2020

přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 2I.09.2020_ I2.04.2oi1 _přezkoumání bylo provedeno vzdálenýmzpůsobem na zžkladé

elektronicky zasLaný ch dokumentů

na základépísemné žádosti obce Bartošovice v orlických horách v souladu s ustanovením §

42 odst. I zákona é. |28l2O00 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisŮ,.a v souladu se

zákonem ě.42012004 Sb., o přezkoumávžní hospodaren1 Územních samosprávných celkŮ a

áábrovotn;lch svazků obcí, ve znénípozdějších předpisů,

Zahájeno bylo dne 07.07'.2020 doručením oznáméní o zahájení Přezkoumání hosPodaření

v souladus § 5 odst. 3zžkonač.420l2004Sb. as § 5 odst.2pism.b) zákona é,25512012Sb,,

o kontrole, ve znění pozdějších předpisů,

Místoprovedenípřezkoumání: obecRartošovicev,orliclcýchhorách
Bartošovice v Orliclqých horách 35

5l7 61 Rokytnice v O,h,

Zástupci za Obec:
Ing. Luboš Tylš - starosta obce

- Lenka Šlechtová - účetní

Přezkoumání vykonaly:
- kontrolor pověřený řízenímpřezkoumání:

šárka Šábrtova
- kontroloři:

Denisa Valešová

Pověřeníkpřezkoumánívesmyslu§5č.4frOD004-9P."s4a§6"ahryj.255/2012sb.

"yJniKrajslcý 
úřad ťrálovéhradeckého kraje dne 1.7.2020

předmět nřezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst, 1 a 2 zilkona č, 42012004 Sb,, posouzené

podle hledisek uvedených v § 3 tohoto ,auoÁ.'préioumání irospodaření bylo provedeno rnýběrovým způsobem

s ohledem na v,ýznamnost jednotlivých skúčností podle ni"dmetu u obraňu přezkoumání, při posuzování

jednotlivých právních úkonďse vychizl r" riěÁí piau"rc6 prápirt, platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu,

poslední kontrolni úkon tj. projednání Návrhu zprávy o qýsledku přezkoumaní hospodaření byl učiněn dne

14.04.2021.

Pivovarské nám. 1245
500 03 Hradec Krá|ové



A. Přezkoumané písemnosti

při přezkoumaní hospodaření obce Bartošovice v Orlických horách bYlY Přezkou4anY

následuj ící písemnosti :

Pravidla rozpoětového provizoria
Do doby schválení rozpoětu se řídilo rozpočtové hospodaření pravidly. rozpoětového

provizoria schválenými v zasfupitelswu obce dne 25.Il.r02O, obec zveřejnila schválená

pravidla rozpoětového provizoria na,svých internetový_ch strankách, současně oznámila na

uřední desce, kde jsou zveřejněna v elekironické podobě a kde je moŽno nahlédnout do jejich

listinné podoby.

Schválený rozpočet
Rozpočet na rok 2020 byl schválen v zastupitelstvu obce dne 9,3,2020 jako schodkoqf v

celkové výši příjmů g tis 600,_ Kč, výdajů 8 158 600.,_ Kč a financováníve 
"ryši 

", Kč,

Schodek rozpoětu j" r..yt zůstatkem z minulYch let. Závazným ukazatelem bYlY u PříjmŮ

stanoveny třídy a u výdajů paragrafy.

obec zveřejnila návrh rozpoětu na svých internetoqých strankách a na uřední desce od 5,2, do

9,3,2020, Obec zveřejnilá schválený rozpočet nu 
",5i"t, 

internetových strankách, Současně

oználmíIana uřední de"sce, kde je 
"uór"3ne. 

v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout

do jeho listinné podoby.

Střednědobý výhled rozpočtu
Zastupitelstvo obce schvtílilo střednědobý výhled rozpočtu na období het 2020_2022 dne

18.3.2019.
obec zveřejnila návrh sťednědobého výhledu rozpoČtu na svých internetoqých stránkách a na

uřední desce od27.2. do 31.3.2019.

obec zveřejnila schválený střednědobý výhled rozpoČtu na svých internetových stránkách dne

25.3.2019.Současně oznámilana ureáni desce, kde je zveřejněn v elektronické Podobě a kde

je možno nahlédnout do jeho listinné podoby,

Závěrečný účet
Zastupitelstvo obce schválilo závérečný úóet za rok 2019 spolu se zprávou o výsledku

přezkoumání hospodaření obce u , ,ryjaarením souhlasu s celoroěním hospodařením bez

výhrad dne 1 .e,Žozo. obec zveřejniíá návrh závěrečného účtu na suých internetových

strránkách a na uřední desce od 7.5. do 1.6.2020. obec zveřejnila s9hválelÝ"závéreěný úěet na

sqých internetových strankách. současné oznámila na uřední desce, kde je zveřejněn v

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

Rozpočtová opatření
Zastupitelstvo obce, resp. starosta obce na základé pravomoci k provádění rozpočtových

opatření, schválili rozpočtová opatření ě. t ďž5. obec zveřejnila uvedená rozpočtová opatření

na svých internetovýih stránkich do 30ti dnů od jejich schválení, Souěasně oználmilla na

uřední desce, kde jsou zveřejněna v elektronicke podoúc a kde je možno nahlédnout do jejich

listinné podoby

Inventurní soupis majetku a záv azkůt

Ke kontrole byly zas1ďny inventumí soupisy úětu 23 1 , 37 4, 45l , 472 a 403 ,
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Yýkazprohodnoceníplněnírozpočtu _^^^ . l
Kontrolován bylvýkaz sestavený ilt.g.zozO elektronicky zaslaný výkazk3ll2,2020,

Yýkazzisku aztráty
Kontrolován by1výásestavený k31.8.2020 elektronicky zaslan;i výkazk3t12,2020,

Rozvaha
Kontrolován by]výkazsestavený k3L8.2020 elektronicky zaslaný výkazk3l,I2,2020,

účetní doklad
Kontrolovány byly účetní doklady číslo 96 ze dne 3.4.2020 včetně dokladů souvisejících,

pokladní doklad
Pokladna za období duben 2020.

Odměňování členů zastupitelstva
Za obďobíleden a prosinec 2020, dle mzdových listů,

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

Dne 1.6.2020 schválilo zastupitelstvo obce-směnu pozemku p,č, 31688 za pozenky P,ó.,

30I1l2, p.č, 30|412, p.č. 301413 a301512. Účastnici .*lo,r,,y ,á ,hodli, že cena předmětných

pozemků je shodná. ža^e, směny byl zveřejněn od 2I_.4, do I5,5,2020, Směnná smlouva ze

dne 19.6.20z0 byla ke kontrole prlatózena. Piávni úěinky vkladu vznikly dne

Dne 9.9.2019 schválilo zastupitelstvo obce směnu pozemku p,é, 572ll3 .za pozemek p,č,

5531l2.účastnici .Álouuy .. ,hodli, že cenapředměiných pozemků J_, ,!ťiá, Zimér směny

byl zveřejněn od 14.6. d; 30.6.2019. Směnná smlouva ,ě dn" t2,6,2020 byla ke kontrole

piedložena. Právní účinky vkladu vznikly dne

Dne 9.9.2019 schválilo zastupitelstvo obce směnu pozemku p,é,5721_12.zapozenlky p,č,

54I5l2, p.ó. 541513, p.č. 5415 14, p,ó.-sitetz, p.r:. sitotz, 54|§B, p,é, 541914 a p,č, 58I5l2,

účastnici smlouvy se shodli, že c"ni predmÉtnych pozemků je shodná !ámér směny by1

zveřejněn oď t+.,e. do 30.6.201q. Smcnná smiouva ze dne |6,9,2020 byla ke kontrole

předložena.

Dne 9.3.2020 schválilo zastupitelstvo obce Darovací smlouvu s Římskokatolickou církví

Neratov. obec jako obdarovaný obďrži do svého vlastnictví pozemky p,č, ,8 
jejíž součástí je

památkov,ý koste1 sv. i*uN"pómuckéh, p,ě. 7 .ejižsoučástí je budova bezč,p, márnice a p,ě,

3000, Darovací smlouva ze ďne t.a.iďio Úyl"e'kontrole předložena. Právní úěinkY vkladu

vznikly ďne3.6.2020.

3*:YJ-il"§Í,:ltro úvěru č, 0632800 129 sčs, a,s. ve výši 5 300.000,- Kč. Úvěrová

smlouva byla podepsána dne 23.420Dó. úvěr je urěen na financování projektu, Tento úvěr je

sjednan aez zalisicní. Splácení úvěru je stanoveno od 7l2O2I do 1,2l2O22 v měsíěních

splátkách ve vysi1 oo0,-kč, oď ll2023áo í12024 v měsíěních splátkách 1,4 340,- KČ a dále

pak jednorázovou splátkou z příjaté Ú_t*" ,ru projekt ve výši I glg 000.,_ Kě splatnou do

30.6.2022. Uzavření této Smlouvy o ,iue* tyló schválěno v zasfupitelstvu obce dne

20.4.2020.
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obec uzavřela Smlouvu o úvěru ě. 0317082489 s čS, a.s. ve výši 1 300 000,_ Kč, úvěrová

smlouva byla podepsána dne lt.5.2017. Úvěr je určen na financoviání projektu "Společně po

nové cestě _ zastavení č. 1". Tento úvěr je sjednán bezzajišténí. splácení Úvěru je stanoveno

v měsíčních splátkách ve výši zt ečl,_- rč splatn;ýmí vždy k posled_nílu dni každého

kalendářního měsíce. První splátka btlďe zapía..ná dn" 31.1.2018. Splatnost úvěru je

stanovena do 3|.72.2022. |Jzavření této Smlouvy o úvěru bylo schváleno v zastupitelstvu

obce dne 9.5.20t7. Zůstatek úvěru k3I.12.20120 ěini 519 988,_ Kě.

Smlouvyadalšímateriálykpřijafýmúčelovýmdotacím
V roce žozo aytrozpočet óu." po.itán například o následující účelové dotace:

_ od Kú KHK obec obdržela neinvestiční dotaci (20RRD10_0012) na rcalízaci projektu

,,Podpora prodejny smíšeného zbožív Neratově" ve výši 50 000,_ Kč, dotace nesmí překročit

50% celkových nakladů,

_ od Kú KHK obec obdržela investiění dotaci (20RGI02-0L2O) na rea\Ízaci Projektu
,,Výstavba parkoviště v Neratově" ve výši 5 500 d00,_ Kě, realizace byla stanovena do

31.12.2021,

_ IJZ 34 002 - zMinisterstva kultury obec obdržela neinvestiČní dotaci na obnovu nemovité

kulturní památky _ kostel sv. JanaNepomuckého ve \ďši 200 000,_ Kč,

_ od Kú KHK obec obdržela neinvestiční dotaci (20poVU1_0073) na rea1izaci projektu

,,oprava stávající komunikace v obci Bartošovice v drlických horách - místní část Neratov,"

ve rnýši 564 000,_ Kč, dotace nesmí překroěit 49,7 yo celkových nákladů, rcalizace byLa

stanovena do 3 1. 1 L202l,

_ UZ L4 004 - z Ministerstva vnitra obec obdržela dolaci na materiá|ní zabezPečení a

uskutečněný zásahJPO ve výši 7 400,- Kč,

Dokumentace k veřej ným zakázkím
"komunitní centrum Bartošovice v orlických horách"

- administraci VZMR prováděla firma Centrum evropského projektovarúa,s_,

_ vybrána byla firma Mvt Huilirrto s.r.o. s nabídkovou cenou 4 957 441,37 Kč věetně DPH
_ Smlouva o dílo oboustranně podepsána dne 18.3.2020bylana profilu zadavatele zveřejněna

dne26.3.2020
- VZMR bude předmětem kontroly poskytovatele dotace,

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

Jako podpůrný pi".trJa.t ke kontrole byly využlty zápísy a usnesení ze zaseďání

zastupitelstva obce.
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B. Zjištění ze závěrečného přezkoumání

při přezkoumání hospodaření obce Bartošovice v orlic§ých horách

Pivovarské nám, l245
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C. PInění opatření

Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

a) při přezkoumání hospodaření územniho celku za předchozí roky

nebvlv ziištěnv chvbv a nedostatkv.

b) při dílčím přezkoumání

nebvlv ziištěnv chvbv a nedostatlrv.

Pivovarské nám. l245
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,b.L

D. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření obce Bartošovice v orlických horách zarok2020

il. při přezkoumání hospodaření obce Bartošovice v Orliclcých horách zarok2020

se neuvádí žádnárizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 42012004 sb.

ilI. při přezkoumání hospodaření _ obce Bartošovice v orliclcých horách _

Bylyzjištěnydle§10odst.4písm.b)následujícíukazatele..

a) podíl pohledávek na rozpoětu územního celku

b) podíl závazkítna rozpočtu územního celku

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

za rok2020

0r74 oÁ

4,03 oÁ

0oÁ

IV. ověření poměru dluhu obce Bartošovice v Orlických horách k prŮměru jeho PříjmŮ
za poslední 4 rolry

ověřili jsme poměr dluhu obce Bartošovice v Orlic§ich horách k PŇměru jeho PříjmŮ

za posĚdní 
-4 

rozpočtové roky podle právního předpisu upravujjciho rozpočtovou

odpovědnost. ověření poměru át"rr" k pruměru jeho příjmů za poslední 4 rozPoČtové

roky podle právního pr"dpiru upravujicího rozpočtovou odpovědnost jsme Provedli

výběróvým 
- 
způsobem, iak auycrróm získali přiměřenou,, jistotu, k vyslovení

následujícího závěru. Zpíed\ožených podkladů vyplývá, že dluh nepřekročil 60 %

pruměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky,

výpoěet poměru dluhu k pruměru příjmů za poslední 4 rozpoétové roky je uveden

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

úSC prohlašuje, že účetní výkazy předložené jako,podklad pro ověření poměru dluh1

k prumcru;erro pr4mri za póslední 4 rozpočtové roky jsou deťrnitivnÍ, ÚPlné a sPrávné

a nebudou již měněny.

V. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek

Pivovarské nám, 1245
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pokud zde chybí některé podpisy kontroloru uvedených na straně 1 této zptávy, kteří se

podíleli na výÉonu přezkoúnání, iak nebyli v době konání závéreěného Přezkoumá.ní jiŽ ělenY

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

hospodaření obce Bartošovice v Orlických horách,

Tato zpráva o vÝsledku přezkoumání:

_ je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, aje možno ke zjištění v ní

uvedené poaii pir"*rre stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předaní zprávy

kontrolorovi povcrenemu řízením přezkoumání. konečným zněním zprávy se stává,

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

č.42012004 Sb., k podání pisemne-ho stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením

přezkoumání. Kontrólor pověřený íízením přezkoumání může v odůvodněném případě

stanovit lhůtu delší,
_ s obsahem ,prary o výsledku přezkoumání hospodaření obce BartoŠovice v Orlických

horách o počtu ró strá byl seznámen a její stejnopis píevza1 Ing, Luboš Tylš,

V kontrolovaném období územní celek dle prohlášení statutárního zástuPce

neprovozov aI žádnol hospodařskou činnost, 1._1á zíízeny peněžní fondy, nevložil

žádné penéžité ěi nepeněáté vklady do právrrických osob, nehosPodařil s majetkem

státu, neruói1 za zavazuyjiných orob, n..r"avřel zástavní smlouvu, smlouvu o sdruŽení

peněžních prostředků u"*u;"ttových hodnot, nehospodařil sjinými cízími zdroji,

nepořídil ani neprodal žádný finanění majetek,

Bartošovice v Orlic\ých horách, dne t2.0 4.202l

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

šárka Šábrtová
kontrolor pověřený íízením přezkoumání

kontrolor

Digilálně podep§al §áíka

šá rka ša b rtová'o""?i'i]',or,,oo,, o o,",,,,
+02'00'
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Poučení:

Územricelek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákonaě.,42012004 Sb.,

povinen přijmout opaiření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávé

; výsledku" přezkoumaní hospódaření a podat 9 tom písemnou informaci

přezřoumávajícímu orgánu, a tó nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy

spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku,

ó;;Á..r.t je"dále ,n" .*yJ,, ustanovení § 13 odst. 2 záů<ona č.42012004 Sb,,

povinen v infoimacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm, b) téhož zákona uvést

ihůto, ve které podá piístušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu

o pln8ní přijatých opaiření a v této tt ritu příslušnému přezkoumávajícímu orgánu

uvedenou zpr áv u zaslat.
Nesplněníni těchto povinností se územní celek dopustí přestupku podle ustanovení

§ 14 odst. 1 písm. ú) a 
") 

zákona č. 42012004 sb. a za to se uloží územnímu celku

iodle ustano^veni § íl oast. z zákonaé.420t2004 Sb. pokuta do výše 50.000,00 Kč,

Převzal dne: 14.04 .2021

Ing. Luboš Tylš

starosta obce
podpis

724 336 915 s sabrtova@kr-kralovehrad ecky . cz

Rozdělovník:

KONTAKTY:
šarka Šábrtová

Pivovarské nám. 1245
500 03 Hradec Králové

Steinopis počet výtisků Předáno Převzal

1 1 Bartošovice v
Orlických horách

Ing. Luboš Tylš

2 1 Královéhradecký kraj šárka šábrtová



Přfloha č.1

Vzorec výpočtu ověření poměru
jeho příjmů za poslední 4 roky

dluhu obce Bartošovice v Orlických horách k průměru

Název účtu sU
0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

I3átkodobé úvěry 28]l

Eskontované loátkodobé dluhopiry (s.ěnlry) 282

IGátko dobé záv azl<y z vy4clýjhlluhopi§g z83

Jiné krátkodobé půj člqy 289

Směnkv k útrradě 322

Priiute návratré finanční qýpomoci krátkodobé 326

Krátkodobé záv uz]g z nňeni 362

Dlorfiodobé úvěry 451 5 819 988,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

5 819 988,00 Kč

Přiiaté návratÉ finanční výpomoci dlouhodobé 452

Dlouhodob é závazlq z vylclýgb dluhop§q 453

Dlouhodob é záv azlq, z ručent 456

Dl orrhodobé směnlcy \!hr"dě 457

Dluh Celkem

Příiem v roce 2020
t6 LzL 215,00 Kč i

Příiem v roce 2019
9 25l 31E,UU Kc

Příiem v roce 2018

Příjem v roce 2017
4272o 812,00 Kč

Příjmy celkem

l0 680 203,00 Kč

l21,80 Kč

překročení v částce

Pivovarské nám. 1245
500 03 Hradec Králové

l0

I

9 381 982,00 Kč i

7 960 297,00 Kč i


