KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
Odbor ekonomický – oddělení metodiky a kontroly

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Velká Jesenice, IČ: 00273163
za rok 2017
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
-

6.11.2017
23.4.2018

na základě písemné žádosti obce v souladu s ustanovením § 42 odst. 1, zákona č. 128/2000
Sb., ve znění pozdějších předpisů. Předmět přezkoumání je určen zákonem č. 420/2004 Sb.,
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.
Místo provedení přezkoumání:

Obec Velká Jesenice
Velká Jesenice 200
552 24 Velká Jesenice

Zástupci za Obec:
- Ing. Petr Jeništa - starosta
- Nataša Zmrzlíková - účetní od 1.11.2015

Přezkoumání vykonali:
- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
Ing. Jana Minářová
- kontroloři:
Ing. Vendula Hynková
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 21.6.2017
Předmět přezkoumání:
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb. 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.
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A. Přezkoumané písemnosti
Při přezkoumání hospodaření
písemnosti:

obce Velká Jesenice

byly přezkoumány následující

Bankovní výpis
Obec má zřízeny následující bankovní účty:
u KB č. ú. 6026551/0100, zůstatek účtu k 31.12.2017 činí 248.824,02 Kč,
- u ČS, č. ú. 2583330309/0800, zůstatek účtu k 31.12.2017 činí 10.525.431,46 Kč,
- u ČNB č. ú. 94-4418551/0710, zůstatek účtu k 31.12.2017 činí 2.478.113,82 Kč,
- u ČS, č. ú. 35-2583330309/0800, VAK, zůstatek účtu k 31.12.2017 činí 5.625,71 Kč
(vedený na účtu 236)
Zůstatek bankovního výpisu souhlasí s účtem 236 - Běžné účty fondů územních
samosprávných celků uvedeným v Rozvaze sestavené ke dni 31.12.2017.
Zůstatek účtu 231 - Základní běžný účet územních samosprávných celků uvedený v Rozvaze
k 30.9.2017 byl nesprávně o 5.100,- Kč vyšší než součet zůstatků bankovních účtů uvedených
na bankovních výpisech ke stejnému datu. Vzhledem k tomu, že stav pokladny uvedený
v Rozvaze na účtu 261 byl současně o stejnou částku nižší než je stav pokladny dle pokladní
knihy, nedošlo ke zkreslení celkového stavu finančních prostředků obce. Chyba vznikla
chybným zaúčtováním platby přijaté v hotovosti.
Darovací smlouvy
Obec Velká Jesenice (jako dárce) uzavřela dne 9.2.2017 Darovací smlouvu s Městskou
knihovnou Jaroměř na peněžní dar ve výši 14.160,- Kč na nákup knih do výměnného fondu
v rámci regionálních knihovnických služeb, v ZO schváleno 31.1.2017. Dar ve výši
14.160,- Kč byl poskytnut z účtu obce dne 13.2.2017.
Dokumentace k veřejným zakázkám
„Projektová dokumentace pro asfaltování místních komunikací“
Realizace poptávkého (VZ) řízení je bez dotace – financováno z rozpočtu obce, byla
zvolena pouze namátková kontrola, se zaměřením zejména na plnění povinností zadavatele
dle ustanovení § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též
i „ZZVZ“),Obec má schválenou Směrnici pro zadávání VZ, platnost dnem
15. 12. 2017,Předmětem VZ je zajištění veškeré potřebné projektové podklady pro povolení,
zadání a realizaci všech hlavních i souvisejících staveb - zpevnění obecních komunikací
živičným povrchem, součástí budou i rekonstrukce nebo nová vedení inženýrských sítí,
V písemnosti „Projektová dokumentace pro asfaltování místních komunikací“ zadavatel
specifikoval požadavky pro zpracování projektové dokumentace, ze dne 21. 11. 2017,
podepsáno, Předpokládaná hodnota projektové dokumentace je 1, 2 milionů Kč bez DPH,
hodnocení nabídek – nejnižší nabídková cena, termín pro doručení nabídek – dne 11. 12. 2017
do 16. 00 hodin, otevírání doručených nabídek – dne 11. 12. 2017 v 16. 00 hodin, otevírání
obálek je pro uchazeče, kteří podali nabídku, veřejné, Osloveni byli 3 dodavatelé, Evidence
doručených nabídek – evidovány jsou 3 doručené nabídky, Průvodní list zakázky – podepsán,
hodnoceny byly 3 doručené nabídky, nejnižší nabídkovou cenu předložil dodavatel Ing. Adam
Beneš, IČ: 048 03 302, nabídková cena – 1 223 041,38 Kč s DPH, Smlouva o dílo –
zhotovitel díla Ing. Adam Beneš, IČ: 048 03 302, cena díla – 1 223 041,38 Kč s DPH,
oboustranně podepsána dne 2. 1. 2018,Zveřejnění smlouvy o dílo na profilu zadavatele –
věstníku VZ - smlouva o dílo nebyla na profilu zadavatele či v registru smluv zveřejněna
v zákonem stanoveném termínu dle ustanovení § 219 odst. 1 písmeno a) ve spojení
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s písmenem d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též i ZVZ) – viz:
https://www.vhodneuverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=contractsregister&a=detail&contract=31301;ověřo
vatelé doporučují zadavateli, byť dodatečně, předmětnou smlouvu o dílo zveřejnit na profilu
zadavatele – věstníku VZ, ověřovatelé upozorňují zadavatele na povinnost, vyplývající
z ustanovení § 219 odst. 3 ZVZ, tj. nejpozději do 3 měsíců od plnění ze smlouvy, zveřejnit na
profilu zadavatele výši skutečně uhrazené ceny.
Evidence majetku
Majetek obce je veden na počítači a je roztříděn.
Inventurní soupis majetku a závazků
Inventarizace majetku a závazků byla provedena k 31.12.2017. Dále byly ověřeny inventurní
soupisy na výkaz Úč OÚPO 3-02 Rozvaha územních samosprávných celků a vykazované
zůstatky souhlasí na tyto soupisy. Inventarizace je doložena inventarizační zprávou.
Vzhledem k tomu, že ověřovatelé neměli možnost zúčastnit se provádění inventarizace
u hmotného majetku obce, nemohou se vyjádřit k možnosti vzniku inventárních rozdílů v této
oblasti.
Kniha došlých faktur
Kniha došlých faktur je vedena v elektronické podobě.
Kniha odeslaných faktur
Kniha vydaných faktur je vedena v elektronické podobě.
Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu obce na rok 2017 byl před schválením vhodným způsobem a po dobu
stanovenou zákonem zveřejněn na fyzické (26.11. - 14.12.2016) i elektronické úřední desce
( 26.11.2016 do současnosti).
Odměňování členů zastupitelstva
Byla provedena kontrola stanovení výše odměn za výkon funkce členů zastupitelstva. Výplata
odměn za měsíc leden až prosinec 2017 dle předložených mzdových listů, byla provedena dle
stanovení.
Pokladní doklad
Pokladní doklady za období 1. - 20.4.2017 a září 2017 mají patřičné náležitosti, jsou doloženy
paragony a jsou shodné se zápisem v pokladní knize. Příjmy v hotovosti probíhají pokladní
evidencí. V základním účetnictví je o pokladně účtováno.
Doporučení:
Kontrolou pokladních dokladů a paragonů bylo zjištěno, že některé jsou tištěny na lesklém
podkladu, který bledne. Ověřovatelé tedy doporučují kopírovat tyto doklady z důvodu jejich
uchování po dobu deseti let, po kterou se musí účetní doklady archivovat.
Pokladní kniha (deník)
Pokladní deník je veden elektronicky - program KEO.
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Rozpočtová opatření
Rozpočtové změny byly provedeny rozpočtovými opatřeními č. 1,3,4,6,8-13schválenými
starostou obce na základě pravomoci delegované zastupitelstvem dne 2.12.2015. Tyto změny
rozpočtu byly následně dány zastupitelstvu obce na vědomí.
Rozpočtové změny provedené rozpočtovými opatřeními č. 2,5,7 a 14 byly schváleny
zastupitelstvem obce. Rozpočtová opatření byla následně zveřejněna na úředních deskách dle
sdělení zástupce obce v zákonem stanoveném termínu.
Rozpočtový výhled
Střednědobý výhled rozpočtu byl sestaven na období 2018 – 2024. Návrh i schválený
střednědobý výhled rozpočtu byl řádně zveřejněn na pevné i elektronické desce dle prohlášení
zástupců obce v zákonem stanoveném termínu. Vzhledem k tomu, že v současné době nelze
ověřit datum zveřejnění příslušných materiálů, ověřovatelé doporučují ÚSC provést úpravy
stránek obce tak, aby bylo možno jednoznačně datum zveřejnění prokázat.
Rozvaha
Kontrolou rozvahy k 31.12.2017 byly zjištěny nedostatky, skutečnosti zachycené v zůstatcích
jednotlivých účtů jsou v souladu s jejich obsahovým určením. Kontrolou ročních obratů účtů
401 nebyly zjištěny nedostatky, účetní operace zde proúčtované jsou v souladu s jejich
obsahovým určením a stanovenými účetními postupy. Rovněž kontrolou účtů peněžních
fondů v porovnání se zdroji jejich krytí v pasivech rozvahy byly zjištěny disproporce,
o fondech účetní jednotky tedy nebylo účtováno správně viz. chyba inventarizace. Kontrolou
účtu 403 byly zjištěny nedostatky viz. chyba inventarizace.
Schválený rozpočet
Rozpočet obce na rok 2017 byl schválen v zastupitelstvu obce dne 14.12.2016 jako
schodkový ve výši příjmů 9,529.200,- Kč, výdajů ve výši 12,432.200,- Kč a financování ve
výši 2,903.000,- Kč. Schodek rozpočtu je kryt přebytkem hospodaření z minulých let.
Závazným ukazatelem rozpočtu jsou stanoveny paragrafy. Rozpočet dle paragrafového
členění byl pořízen do výkazu FIN 2-12 v souladu se schválením. Schválený rozpočet byl, dle
prohlášení zástupců obce, zveřejněn na stránkách obce v zákonem stanoveném termínu.
Vzhledem k tomu, že v současné době nelze ověřit datum zveřejnění příslušných materiálů,
ověřovatelé doporučují ÚSC provést úpravy stránek obce tak, aby bylo možno jednoznačně
datum zveřejnění prokázat.
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím
Obec uzavřela dne 10.2.2017 Smlouvu o partnerském příspěvku s DSO Kladská stezka.
Předmětem této smlouvy je poskytnutí partnerského investičního příspěvku obce ve výši
7.000,- Kč za účelem spolufinancování vyhotovení projektové Studie aktivit navazujících na
cyklostezku okolo Rozkoše. Schváleno v ZO obce dne 31.1.2017. Obec odeslala tuto částku
dne 30.5.2017.
Obec uzavřela dne 10.2.2017 Smlouvu o partnerském příspěvku s DSO Kladská stezka.
Předmětem této smlouvy je poskytnutí partnerského investičního příspěvku obce ve výši
110.000,- Kč za účelem spolufinancování vyhotovení projektové dokumentace "Projektová
dokumentace - stavební povolení cyklookruh okolo Rozkoše". Schváleno v ZO obce dne
31.1.2017. Obec odeslala tuto částku dne 30.5.2017.
Obec uzavřela dne 5.4.2017 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace s TJ Sokol Velká
Jesenice na základě žádosti ze dne 21.3.2017. Dotace se skládá ze dvou části z pevné částky
ve výši 105.000,- Kč a pohyblivé části jejiž výše je rovna příjmu obecního rozpočtu na
položce 1381 - daň z hazardních her. Dotace je určena na činnost organizace a je proplácena
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na základě faktur a pokladních dokladů, které příjemce dotace zaplatil. Dotace byla schválena
v ZO dne 23.3.2017. Obec vyplatila dotaci ve dvou splátkách na základě předložených
dokladů a to v celkové výši 110.585,- Kč. Dne 6.12.2017 obec sdělila příjemci dotace, že mu
bude vyplacen doplatek dotace ve výši 47.851,- Kč.
Obec uzavřela dne 5. 4.2017 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace se spolkem
"Na staré faře" na základě žádosti ze dne 21.3.2017. Dotace ve výši 2.500,- Kč je určena na
činnost a je proplácena na základě faktur a pokladních dokladů, které příjemce dotace zaplatil.
Dotace byla schválena v ZO dne 23.3.2017. Obec dotaci nevyplatila, protože nebyly
předloženy do 31.12.2017 žádné doklady.
Obec uzavřela dne 5. 4.2017 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace s Mysliveckým
spolkem na základě žádosti ze dne 21.3.2017. Dotace ve výši 5.000,- Kč je určena na činnost
a je proplácena na základě faktur a pokladních dokladů, které příjemce dotace zaplatil. Dotace
byla schválena v ZO dne 23.3.2017. Obec vyplatila celou výši dotace dne 21.8.2017.
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím
Příjmy obce byly posíleny o tyto účelové dotace:
- z KHK dle Smlouvy o poskytnutí dotace č. 17RRD12-0005 ze dne 30.6.2017 na projekt
"Rozšíření řidičského oprávnění člena JSDH ze skupiny "B" na skupinu "C" neinvestiční
dotaci ve výši 10.000,- Kč. procentuální podíl dotace na celkových uznatelných výdajích
vynaložených na realizaci projektu, uvedených v žádosti o dotaci, nesmí přesáhnout 64,52 %.
Termín realizace projektu byl stanoven od 1.1.2017 do 31.12.2018. Závěrečnou zprávu musí
obec odeslat nejpozději do 31.12.2018. Obec odeslala vyúčtování dotace dne 18.12.2017.
Skutečné výdaje projektu činily 14.520,- Kč. Vratka dotace ve výši 632,- Kč byla vrácena dne
15.12.2017.
- z MŽP dle Rozhodnutí č. 115D312040081 ze dne 27.1.2017 na projekt "Omezení dopadů
povrchového odtoku a podpora retence vod v obvodu obce Velká Jesenice" neinvestiční
dotaci ve výši 784.077.40 Kč. Celkové způsobilé výdaje projektu by měli činit 922.444,- Kč.
Termín realizace projektu byl stanoven do 30.6.2019. Předložení dokumentace k závěrečnému
vyhodnocení akce byl stanoven do 30.9.2019. Obec neobdržela k 31.12.2017 žádnou část
dotace. Dotace je vedena na podrozvahovém účtu 955.
Dotace z roku 2015:
- z MŽP dle Rozhodnutí č. 115D222005456 ze dne 31.3.2015 na projekt "Snížení energetické
náročnosti čp. 182 Velká Jesenice" investiční dotaci ve výši 1.769.695,- Kč. Dotace činí 85%
celkových způsobilých výdajů. Celkové výdaje projektu byly stanoveny na částku
2.518.821,99 Kč. Realizace projektu je do 30.10.2015. Předložení dokumentace
k závěrečnému vyhodnocení akce bylo stanoveno do 30.11.2016. Obec obdržela k 30.9.2015
dotaci pod ÚZ 15835 ve výši 1.769.694,99Kč. Obec odeslala závěrečnou zprávu dne
29.11.2016. Dotace byla zúčtována.
- ze SFŽP dle Smlouvy č. 14198403 ze dne 27.3.2015 na projekt "Snížení energetické
náročnosti čp. 182 Velká Jesenice" investiční dotaci ve výši 104.099,- Kč. Dotace činí 5%
celkových způsobilých výdajů. Celkové výdaje projektu byly stanoveny na 2.518.821,99 Kč.
Realizace projektu je do 30.10.2015. Předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení
akce bylo stanoveno do 30.11.2016. Obec obdržela k 30.9.2015 dotaci pod ÚZ 90877 ve výši
104.098,98Kč. Obec odeslala závěrečnou zprávu dne 29.11.2016. Dotace byla zúčtována.
- z Ministerstva zemědělství dle Rozhodnutí č. 129D253003121 ze dne 27.11.2015 investiční
dotaci na projekt "Intenzifikace kořenové čistírny odpadních vod ve Velké Jesenici - Přístavba
KČOV Velká Jesenice, parc. č. 1429" pod ÚZ 29948 ve výši 3.049.000,- Kč. Termín
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realizace projektu byla stanovena do 30.6.2016. Předložení dokumentace k závěrečnému
vyhodnocení akce byl stanoven do 31.12.2016. Obec obdržela k 31.12.2015 dotaci ve výši
3.049.000,- Kč. Obec odeslala Zprávu o splnění závazných ukazatelů a dodržení podmínek
čerpání státního rozpočtu dne 23.8.2016. Dotace byla zúčtována.
Smlouvy nájemní
Obec pronajímá byty, nebytové prostory a pozemky. Dle prohlášení zástupců obce nebyla
k 31.12.2017 uzavřena žádná nová nájemní smlouva.
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)
Obec jako obdarovaný uzavřela dne 25.10.2017 Darovací smlouvu s Královéhradeckým
krajem. Předmětem daru jsou pozemky p.č. 1262/17 o výměře 292 m2, p.č. 1262/ 18 výměře
2608 m2, p.č. 1262/19 o výměře 2439 m2, p.č. 1262/24 o výměře 277 m2 a 1262/25 o výměře
150 m2. Přijetí daru bylo schváleno v ZO dne 20.9.2016. Návrh na vklad byl proveden dne
30.10.2017.
Obec jako prodávající uzavřela dne 21.6.2017 s fyzickými osobami Kupní smlouvu na prodej
pozemku p.č. 178/122 v k.ú. Velká Jesenice o výměře 7 m2 a p.č. 120/2 v k.ú. Velká Jesenice
o výměře 6 m2 . Cena pozemku dle smlouvy činí 650,- Kč. Kupující dále uhradí vklad do
katastru nemovitostí ve výši 1.000,- Kč. Záměr prodeje byl zveřejněn na úředních deskách
obce od 10.6. do 27.6.2016 prodej pozemku byl schválen v ZO dne 27.6.2016. Právní účinky
vkladu nastaly dne 11.9.2017.
Obec jako kupující uzavřela dne 29.6.2017 Kupní smlouvu s fyzickou osobou na pozemek
p.č. 1101/6 v k.ú. Velká Jesenice o výměře 7500 m2. Cena za pozemky byla stanovena na
25.000,- Kč. Zastupitelstvo schválilo nákup tohoto pozemku dne 22.6.2017. Právní účinky
vkladu nastaly dne 30.6.2017.
Smlouvy o přijetí úvěru
Dne 19.12.2011 uzavřela obec úvěrovou smlouvu u České spořitelny na částku 3.400.000,Kč na financování akce "Velká Jesenice -splašková kanalizace". Splatnost úvěru je stanovena
na den 30.9.2017. Úroková sazba je sjednána pevnou úrokovou sazbou ve výši 3,45 % p.a.
Obec bude splácet úvěr měsíčními splátkami ve výši 60.999,- Kč. Závazek je zajištěn
zástavním právem k pohledávkám Klienta za Bankou vyplývajícím ze smlouvy o Běžném
účtu. Č.ú. 336583449/0800.
Dne 21.12.2011 obec uzavřela Dodatek č. 1, kterým je změněno číslo úvěrového účtu na
384870119/0800.
Úvěr byl k 30.9.2017 splacen.
Dne 14.5.2014 uzavřela obec úvěrovou smlouvu u České spořitelny na částku 6.000.000,- Kč
na financování akce „Velká Jesenice - rekonstrukce jednotné kanalizace“. Čerpání úvěru
začíná dne 1.6.2014 a konec je stanoven na 31.12.2014. Splatnost úvěru je stanovena na den
30.6.2018. Roční úroková sazba se sjednává jako pevná ve výši 0,96 % p.a. Obec bude
splácet úvěr měsíčními splátkami ve výši 147.000,- Kč, splatnost první splátky je 31.1.2015.
Závazek není zajištěn žádnými zajišťovacími prostředky. Úvěrová smlouva byla schválena
v zastupitelstvu obce dne 22.4.2014.
Č.ú. 454229109/0800.
Zůstatek bankovního výpisu k 30.9.2017 činí 1,248.192,84 Kč, ale v Rozvaze sestavené
k 30.9.2017 je vykázaný zůstatek 1 249 595,49 Kč. Rozdíl vzniklý záměnou splátky jistiny
a úroku ve výši 1402,65 Kč byl opraven d.č.1709-000187 ze dne 31.10.2017.
Zůstatek bankovního výpisu k 31.12.2017 činí 809.896,27 Kč.
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Smlouvy o půjčce
Obec jako zapůjčitel uzavřela s Velkojesenickou s.r.o. smlouvu o zápůjčce peněz ve výši
200.000,- Kč. Vydlužitel použije zápůjčku na částečnou úhradu ceny za nákup traktoru.
Vydlužitel se zavazuje vrátit zápůjčku do jednoho měsíce po navýšení základního kapitálu.
Pokud vydlužitel neuskuteční nákup traktoru, vrátí zápůjčku nejpozději do 31.12.2017. V ZO
byla smlouva o zápůjčce schválena dne 22.6.2017. Obec odeslala částku 200.000,- Kč do
28.6.2017. Základní kapitál byl k 31.12.2017 navýšen na 400.000,- Kč.
Smlouvy ostatní
Obec uzavřela dne 10.2.2017 s DSO Kladská stezka Smlouvu o spolupráci při projektu
"Stezka okolo vodní nádrže Rozkoš - Cyklookruh Rozkoš". Předmětem smlouvy je
poskytování vzájemné součinnosti za účelem realizace projektu. Smlouva je uzavřena na dobu
neurčitou. Uzavření smlouvy o spolupráci bylo schváleno v ZO dne 31.1.2017.
Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím
Obec má zřízenou příspěvkovou organizaci Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice.
Bylo doloženo písemné sdělení ze dne 15.12.2016 o poskytnutí příspěvku na provoz pro
Základní školu a Mateřskou školu Velká Jesenice na rok 2017 v celkové výši 700.000,- Kč.
Dne 24.6.2017 bylo příspěvkové organizaci písemně sděleno snížení příspěvku na 600.000,Kč.
Účetní doklad
Byly kontrolovány účetní doklady za měsíc duben a září 2017 (bankovní účet
č. 2583330309/0800 za období 1.- 20.4.2017). Doklady byly kontrolovány
z hlediska náležitostí účetních dokladů, časové a věcné souvislosti, zaúčtování a zatřídění
podle rozpočtové skladby a nebyly zjištěny nedostatky.
Vnitřní předpis a směrnice
Obec má zpracovány vnitroorganizační směrnice.
Předmětem kontroly byla:
- Směrnice č. 10/2017 o finanční kontrole s účinností od 21.6.2017
- Směrnice č. 2/2017 o oběhu účetních dokladů s účinností od 21.6.2017
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
Kontrolou výkazu k 30.9. a 31.12.2017 nebyly zjištěny nedostatky.
Výkaz zisku a ztráty
Kontrolován byl výkaz k 30.9. a 31.12.2017 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. Resp. neodpovídají, s konkrétním uvedením, které účty se kterými položkami
nesouhlasí a o kolik, rozpočtová skladba tedy nebyla řádně dodržována.
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 ZO ze dne
14.12.2016, 31.1.2017, 23.3.2017, 22.6.2017, 20.9.2017 a 14.12.2017.
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Závěrečný účet
Závěrečný účet obce za rok 2016 byl sestaven, projednán a schválen v zastupitelstvu obce dne
22.6.2017. Před projednáním byl po dobu stanovenou zákonem zveřejněn na pevné desce od
6.6.2017 -23.6.2017 a na elektronické úřední desce obce od 6.6.2017 do dnešní doby.
Schválený závěrečný účet byl zveřejněn na úředních deskách obce v zákonem stanoveném
termínu.
Zároveň byla dne 22.6.2017 schválena účetní závěrka obce, Základní a mateřské školy a
Velkojesenické s.r.o. za rok 2016.

B. Zjištění ze závěrečného přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření obce Velká Jesenice
byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky:
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných
zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního
právního předpisu
 Právní předpis: Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 § 219 odst. 1 - Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na
veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků v souladu se zákonem.
o Smlouva o dílo na akci „Projektová dokumentace pro asfaltování místních
komunikací“ nebyla na profilu zadavatele či v registru smluv zveřejněna
v zákonem stanoveném termínu dle ustanovení § 219 odst. 1 písmeno a) ve
spojení s písmenem d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále
též
i
ZVZ)
–
viz:
https://www.vhodneuverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=contractsregister&a=detail&contract
=31301;
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem
 Právní předpis: Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění
pozdějších předpisů
 § 3 odst. 4 písm. a) - Při inventarizaci nebylo postupováno tak, aby bylo zjištěno, zda
jsou všechny inventarizační položky a jejich části zachyceny v účetnictví.
o Kontrolu inventarizace k 31.12.2017 bylo zjištěno, že zůstatek účtu 403
nesouhlasí na majetkovou evidenci. V majetkové evidenci je zůstatek nižší
o 410.617,75 Kč.
o Kontrolou inventarizace účtu 966 bylo zjištěno, že bylo z tohoto účtu
odúčtován majetek předaný městem Česká Skalice, ale tento majetek ve stavu
tohoto účtu vůbec nebyl veden.
 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
 § 11 odst. 6 písm. a) - Územní celek nedodržel obsahové vymezení položky rozvahy
"Drobný dlouhodobý nehmotný majetek".
o Ve stavu účtu 018 je evidován majetek inv. č. 378, 410 a 520, který svou
povahou na tento účet nepatří.,
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§ 14 odst. 6 - Územní celek nedodržel obsahové vymezení položky rozvahy " A.II.6.
Drobný dlouhodobý hmotný majetek".
o Kontrolou účtu 028 bylo zjištěno, že je ve stavu tohoto účtu veden i majetek,
který svým charakterem neodpovídá náplni tohoto účtu Jedna se např. o inv. č.
639 - záclony, 640, 641 - vodovodní přípojky.

 Právní předpis: ČÚS č. 701 – 710 (§ 36 odst. 1 zákona o účetnictví)
 ČÚS č. 703 bod 5.2. - Územní celek jako poskytovatel transferu nedodržel postupy
účtování transferů s povinností vypořádání.
o Obec uzavřela dne 10.2.2017 Smlouvu o partnerském příspěvku s DSO
Kladská stezka. Předmětem této smlouvy je poskytnutí partnerského
investičního příspěvku obce ve výši 7.000,- Kč za účelem spolufinancování
vyhotovení projektové Studie aktivit navazujících na cyklostezku okolo
Rozkoše. Schváleno v ZO obce dne 31.1.2017. Obec odeslala tuto částku dne
30.5.2017.
o Obec uzavřela dne 10.2.2017 Smlouvu o partnerském příspěvku s DSO
Kladská stezka. Předmětem této smlouvy je poskytnutí partnerského
investičního příspěvku obce ve výši 110.000,- Kč za účelem spolufinancování
vyhotovení projektové dokumentace "Projektová dokumentace - stavební
povolení cyklookruh okolo Rozkoše". Schváleno v ZO obce dne 31.1.2017.
Obec odeslala tuto částku dne 30.5.2017. Tyto dotace měly být vedeny na účtu
373 případně 471.


ČÚS č. 704 bod 8. - Územní celek nedodržel postupy účtování o fondech.
o Kontrolou účtu 419 při inventarizaci za rok 2017 bylo zjištěno, že obec účtuje
bankovní poplatky a přijaté úroky prostřednictvím nákladových a výnosových
účtů a není účtováno přes účet 419. Tím dochází ke zkreslení zůstatku a účet
236 se nerovná proti účtu 419. Rozdíl činí 1.946,25 Kč.



ČÚS č. 706 bod 3. a 4. - Územní celek nedodržel postupy účtování o opravných
položkách.
o Kontrolou opravných položek na účtu 194 bylo zjištěno, že nebylo provedeno
odúčtování opravné položky v souvislosti se zaplacenou pohledávkou.
o O opravných položkách k účtu 315 nebylo účtováno vůbec, přesto že dle
podkladů k inventarizaci měla být opravná položka na účtu 192 vytvořena.

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: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 § 30 odst. 1 a 4 - Skutečné stavy majetku a závazků územního celku nebyly zjištěny.
o Kontrolou inventarizace bylo zjištěno:
o - účet 019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek vykazuje dle rozvahy zůstatek
332 292,-- Kč, dle předloženého inventurního soupisu vykazuje tento účet zůstatek
223 500,-- Kč.
o - účet 021 - Stavby vykazuje dle rozvahy zůstatek 44 429 778,04 Kč, dle
předloženého inventurního soupisu vykazuje tento účet zůstatek 44 388 036,44 Kč.
o - účet 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek vykazuje dle rozvahy zůstatek
1 555 870,75 Kč, dle předloženého inventurního soupisu vykazuje tento účet
zůstatek 1 550 673,75 Kč.
o - účet 031 - Pozemky vykazuje dle rozvahy zůstatek 5 050 768,90 Kč, dle
předloženého inventurního soupisu vykazuje tento účet zůstatek 4 623 579,20 Kč.
o - účet 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku nebylo možné ověřit z
důvodu nedoložení prvotních dokladů.
o - účet 406 - Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody nebylo možné ověřit z
důvodu nedoložení přílohy inventurního soupisu.
- Kontrolou inventarizace za rok 2016 bylo zjištěno:
Zůstatek účtu 019 již souhlasí s evidencí majetku.
Zůstatek účtu 021 již souhlasí s evidencí majetku.
Zůstatek účtu 031 již souhlasí s evidencí majetku.
Zůstatek účtu 403 byl doložen a tento zůstatek odpovídá příloze inventurního soupisu.
Zůstatek účtu 406 byl doložen a tento zůstatek odpovídá příloze inventurního soupisu.
Nedostatek uvedený u účtu 028 přetrvává.
- účet 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek vykazuje dle rozvahy zůstatek 1.641.847,75
Kč, dle předložených inventurních soupisů vykazuje tento účet zůstatek 1.592.743,75 Kč.
Kontrolou inventarizace k 31.12.2017 bylo zjištěno, že se tento nedostatek již nevyskytuje.
(napraveno)


§ 30 odst. 1 a 4 - Skutečné stavy majetku a závazků územního celku nebyly zjištěny.
o Kontrolou inventarizace všech oprávkových účtů k majetku obce bylo zjištěno, že
hodnota oprávek vykazovaných v účetnictví neodpovídá stavu oprávek v
majetkové evidenci.
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- Kontrolou majetkového účtu 022 k 30.6.2017 a účetní evidence bylo zjištěno, že se
tento nedostatek již nevyskytuje. (napraveno)


§ 30 odst. 12 - Územní celek neprovedl inventarizaci jiných aktiv a jiných pasiv,
včetně skutečností účtovaných v knize podrozvahových účtů.
o Kontrolou inventarizace bylo zjištěno, že nebyla provedena inventarizace
podrozvahových účtů 909 - Ostatní majetek a 966 - Dlouhodobé podmíněné
závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce.

- Kontrolou inventarizace za rok 2016 bylo zjištěno, že tento nedostatek přetrvává
i v roce 2016.
Kontrolou inventarizace za rok 2017 bylo zjištěno, že se nedostatek u účtu 909 vyskytuje
i v roce 2017. (nenapraveno)


§ 30 odst. 7 písm. b) - Inventurní soupisy územního celku neobsahovaly podpisový
záznam odpovědné osoby záznam osoby odpovědné za provedení inventury.
o Inventurní soupisy neobsahovaly podpisový záznam osoby odpovědné za zjištění
skutečností a podpisový záznam osoby odpovědné za provedení inventury.

- Kontrolou předložených inventurních soupisů za rok 2016 bylo zjištěno, že tento
nedostatek přetrvává u dokladové inventarizace. Inventurní soupisy obsahují pouze podpis
paní účetní, přestože k zajištění inventarizace byla pověřena HIK.
Fyzická inventarizace byla doložena inventurními soupisy, kde je pouze podpis paní účetní
a zároveň výkazem - inventarizační položky, který obsahoval podpisy jednotlivých členů
dílčích inventarizačních komisí.
Kontrolou inventarizace k 31.12.2017 bylo zjištěno, že jednotlivé inventurní soupisy
neobsahuji zákonem stanovené podpisy. (nenapraveno)
 Právní předpis: ČÚS č. 701 – 710 (§ 36 odst. 1 zákona o účetnictví)
 ČÚS č. 703 bod 5.2. - Územní celek jako poskytovatel transferu nedodržel postupy
účtování transferů s povinností vypořádání.
o Obec neprovedla dohad na výdaje ve výši 12.691,- Kč týkající se voleb do
zastupitelstev krajů. Správně mělo být provedeno zúčtování této dotace. Na účtu
374 měla být vedena pouze vratka nevyčerpané dotace ve výši 8.309,- Kč.
o Obec neprovedla dohad na výdaje ve výši 5.151,50 Kč u dotace na výdaje jednotek
SDH. Správně mělo být provedeno zúčtování této dotace. Tato dotace neměla být
vedena na účtu 374 vůbec.
- Kontrolou dotací k 31.12.2017 bylo zjištěno, že se tento nedostatek již nevyskytuje.
(napraveno)
Nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky.
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b) při dílčím přezkoumání
byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky:
 Právní předpis: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 § 4 odst. 8 - Územní celek nedodržoval stanovené postupy při vedení účetnictví.
o Zůstatek účtu 231 - Základní běžný účet územních samosprávných celků uvedený
v Rozvaze k 30.9.2017 je nesprávně o 5.100,- Kč vyšší než součet zůstatků
bankovních účtů uvedených na bankovních výpisech ke stejnému datu. Stav
pokladny uvedený v Rozvaze na účtu 261 je současně o stejnou částku nižší než je
stav pokladny dle pokladní knihy.
- Tento nedostatek se již k 31.12.2017 již nevyskytuje. (napraveno)

Nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky.

D. Závěr
I. Při přezkoumání hospodaření obce Velká Jesenice za rok 2017

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. c) zadávání a uskutečňování veřejných
zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního
právního předpisu
 Právní předpis: Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 § 219 odst. 1 - Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na
veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků v souladu se zákonem.
o Smlouva o dílo na akci „Projektová dokumentace pro asfaltování místních
komunikací“ nebyla na profilu zadavatele či v registru smluv zveřejněna
v zákonem stanoveném termínu dle ustanovení § 219 odst. 1 písmeno a) ve spojení
s písmenem d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též
i
ZVZ)
–
viz:
https://www.vhodneuverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=contractsregister&a=detail&contract=3
1301;
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem
 Právní předpis: Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění
pozdějších předpisů
 § 3 odst. 4 písm. a) - Při inventarizaci nebylo postupováno tak, aby bylo zjištěno, zda
jsou všechny inventarizační položky a jejich části zachyceny v účetnictví.
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o Kontrolu inventarizace k 31.12.2017 bylo zjištěno, že zůstatek účtu 403 nesouhlasí
na majetkovou evidenci. V majetkové evidenci je zůstatek nižší o 410.617,75 Kč.
o Kontrolou inventarizace účtu 966 bylo zjištěno, že bylo z tohoto účtu odúčtován
majetek předaný městem Česká Skalice, ale tento majetek ve stavu tohoto účtu
vůbec nebyl veden.
 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
 § 11 odst. 6 písm. a) - Územní celek nedodržel obsahové vymezení položky rozvahy
"Drobný dlouhodobý nehmotný majetek".
o Ve stavu účtu 018 je evidován majetek inv. č. 378, 410 a 520, který svou povahou
na tento účet nepatří.,


§ 14 odst. 6 - Územní celek nedodržel obsahové vymezení položky rozvahy " A.II.6.
Drobný dlouhodobý hmotný majetek".
o Kontrolou účtu 028 bylo zjištěno, že je ve stavu tohoto účtu veden i majetek, který
svým charakterem neodpovídá náplni tohoto účtu Jedna se např. o inv. č. 639 záclony, 640, 641 - vodovodní přípojky.

 Právní předpis: ČÚS č. 701 – 710 (§ 36 odst. 1 zákona o účetnictví)
 ČÚS č. 703 bod 5.2. - Územní celek jako poskytovatel transferu nedodržel postupy
účtování transferů s povinností vypořádání.
o Obec uzavřela dne 10.2.2017 Smlouvu o partnerském příspěvku s DSO Kladská
stezka. Předmětem této smlouvy je poskytnutí partnerského investičního příspěvku
obce ve výši 7.000,- Kč za účelem spolufinancování vyhotovení projektové Studie
aktivit navazujících na cyklostezku okolo Rozkoše. Schváleno v ZO obce dne
31.1.2017. Obec odeslala tuto částku dne 30.5.2017.
o Obec uzavřela dne 10.2.2017 Smlouvu o partnerském příspěvku s DSO Kladská
stezka. Předmětem této smlouvy je poskytnutí partnerského investičního příspěvku
obce ve výši 110.000,- Kč za účelem spolufinancování vyhotovení projektové
dokumentace "Projektová dokumentace - stavební povolení cyklookruh okolo
Rozkoše". Schváleno v ZO obce dne 31.1.2017. Obec odeslala tuto částku dne
30.5.2017. Tyto dotace měly být vedeny na účtu 373 případně 471.


ČÚS č. 704 bod 8. - Územní celek nedodržel postupy účtování o fondech.
o Kontrolou účtu 419 při inventarizaci za rok 2017 bylo zjištěno, že obec účtuje
bankovní poplatky a přijaté úroky prostřednictvím nákladových a výnosových účtů
a není účtováno přes účet 419. Tím dochází ke zkreslení zůstatku a účet 236 se
nerovná proti účtu 419. Rozdíl činí 1.946,25 Kč.



ČÚS č. 706 bod 3. a 4. - Územní celek nedodržel postupy účtování o opravných
položkách.
o Kontrolou opravných položek na účtu 194 bylo zjištěno, že nebylo provedeno
odúčtování opravné položky v souvislosti se zaplacenou pohledávkou.
o O opravných položkách k účtu 315 nebylo účtováno vůbec, přesto že dle podkladů
k inventarizaci měla být opravná položka na účtu 192 vytvořena.
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byly zjištěny závažné chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. c) zákona č.
420/2004 sb.):
c5



neodstranění nedostatků zjištěných při přezkoumání za předcházející roky

II. Při přezkoumání hospodaření obce Velká Jesenice za rok 2017
se neuvádí žádná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.
III. Při přezkoumání hospodaření - obce Velká Jesenice - za rok 2017
Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku

0,06 %

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku

8,78 %

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

0%

IV. Ověření poměru dluhu obce Velká Jesenice k průměru jeho příjmů za poslední 4
roky
Ověřili jsme poměr dluhu obce Velká Jesenice 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.

Pivovarské nám. 1245
500 03 Hradec Králové
14

V. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek

Velká Jesenice, dne 23.4.2018
Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:
Ing. Jana Minářová
………………………………………….

………………………………………….

kontrolor pověřený řízením přezkoumání

podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

Ing. Vendula Hynková
………………………………………….

………………………………………….

kontrolor

podpis kontrolora

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 Velká Jesenice o počtu 17
stran byl seznámen a její stejnopis převzal Ing. Petr Jeništa
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, neobdržel žádné dotace
z národního fondu či ostatních veřejných rozpočtů ani žádné dotace ze svého rozpočtu
neposkytoval, nehospodařil s majetkem státu, neručil za závazky jiných osob, neuzavřel
směnnou, nájemní, pachtovní, zástavní smlouvu, smlouvu o sdružení peněžních
prostředků a majetkových hodnot, smlouvu o zřízení věcného břemene, smlouvu o
úvěru ani nehospodařil s jinými cizími zdroji, nepořídil ani neprodal žádný finanční
majetek.
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

Pivovarské nám. 1245
500 03 Hradec Králové
15

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.

Ing. Petr Jeništa
………………………………………….
starosta

………………………………………….
podpis

KONTAKTY:
Ing. Jana Minářová
jminarova@kr-kralovehradecky.cz

tel: 702065928

Ing. Vendula Hynková
vhynkova@kr-kralovehradecky.cz

tel: 727873835

Pivovarské nám. 1245
500 03 Hradec Králové
16

Příloha č.1
Vzorec výpočtu ověření poměru dluhu obce Velká Jesenice k průměru jeho příjmů za
poslední 4 roky
Název účtu
Krátkodobé úvěry
Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)
Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů
Jiné krátkodobé půjčky
Směnky k úhradě
Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé
Krátkodobé závazky z ručení
Dlouhodobé úvěry
Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů
Dlouhodobé závazky z ručení
Dlouhodobé směnky k úhradě
Dluh Celkem

SU
281
282
283
289
322
326
362
451
452
453
456
457

0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
809 896,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
809 896,00 Kč
11 364 832,00 Kč
10 649 358,00 Kč
14 644 225,00 Kč
10 955 916,00 Kč
47 614 331,00 Kč

Příjem v roce 2017
Příjem v roce 2016
Příjem v roce 2015
Příjem v roce 2014
Příjmy celkem

11 903 582,75 Kč

Průměr příjmů za čtyři roky
Podíl dluhu k příjmům za 4 roky

6,80%

60% z průměru příjmů za 4 roky

7 142 149,65 Kč

Překročení v částce
Překročení v procentech

-6 332 253,65 Kč
-0,531961997
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0,00 Kč
0%

