KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
Odbor ekonomický – oddělení kontroly obcí a analýz

Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření
o b c e Budčeves, IČ 00578266
za rok 2022
Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne 01.09.2022
na základě písemné žádosti obce Budčeves 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 19.07.2022 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 Budčeves
Budčeves 19
507 32 Kopidlno

Přezkoumané období od 01.01.2022 do 01.09.2022
Dílčí přezkoumání vykonaly:
- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
Ing. Vendula Hynková
- kontroloři:
Ing. Monika Kliková
Zástupci za Obec:
starosta - Mgr. Marek Nýč
účetní - Bc. Blanka Jantuliková
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 22.06.2022.
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.

Pivovarské nám. 1245
500 03 Hradec Králové
1

A. Přezkoumané písemnosti
Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Budčeves byly přezkoumány následující
písemnosti:
Rozpočtová opatření
Čerpání rozpočtu obec průběžně sleduje a kontroluje, případné nutné změny jsou řešeny
rozpočtovými opatřeními řádně schvalovanými zastupitelstvem, případně starostou obce.
Do 30.06.2022 bylo schváleno a provedeno 6 rozpočtových opatření, tato jsou řádně
chronologicky evidována a číslována. Rozpočtová opatření jsou řádně v souladu se zákonem
vyvěšena na elektronické úřední desce a současně bylo oznámeno na fyzické úřední desce,
kde jsou zveřejněna v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jejich listinné
podoby. Namátkově byly kontrolován paragraf 2212 - Silnice, paragraf 2219 - Ostatní
záležitosti pozemních komunikací, paragraf 3631 - Veřejné osvětlení a paragraf 3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody.
Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu na rok 2022 byl před schválením vhodným způsobem po dobu stanovenou
zákonem zveřejněn na úřední i na elektronické desce obce od 05.12.2021 do 20.12.2021.
Současně s návrhem rozpočtu na rok 2022 byla zveřejněna informace o schváleném rozpočtu
a očekávaném plnění rozpočtu za předcházející rok.
Střednědobý výhled rozpočtu
Obec předložila střednědobý výhled rozpočtu sestavený na období let 2023 až 2025,
schválený v zastupitelstvu obce dne 24.06.2022. Střednědobý výhled rozpočtu byl zveřejněn
po schválení v ZO v souladu se zákonem.
Schválený rozpočet
Rozpočet obce na rok 2022 byl schválen v zastupitelstvu obce dne 20.12.2021 jako
přebytkový ve výši příjmů 4,439.400,- Kč a výdajů 3,398.302,- Kč. Rozpočet byl pořízen
do výkazu FIN 2-12 M v souladu se schválením. Schválený rozpočet byl zveřejněn
na stránkách obce v zákonem stanoveném termínu.
Závěrečný účet
Závěrečný účet včetně zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2021 byl projednán
a schválen v zastupitelstvu obce dne 24.06.2022. Před projednáním byl závěrečný účet
v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
v platném znění, zveřejněn na fyzické i elektronické úřední desce, a to od 09.06.2022
do 25.06.2022. Schválený závěrečný účet byl v souladu se zákonem zveřejněn dne 24.06.2022
na elektronické úřední desce a současně bylo oznámeno na fyzické úřední desce, kde je
zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby.
Na zasedání ZO dne 24.06.2022 byla schválena i účetní závěrka obce za rok 2021.
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
Byl předložen Výkaz o plnění rozpočtu FIN 2-12 M sestavený k 30.06.2022, kontrolou
nebyly zjištěny nedostatky.
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Kniha došlých faktur
Kniha faktur došlých je vedena v účetním programu KEO.
Kniha odeslaných faktur
Kniha faktur odeslaných je vedena v účetním programu KEO.
Výkaz zisku a ztráty
Kontrolován byl výkaz k 30.06.2022. Kontrolou vazby na výkaz pro hodnocení plnění
rozpočtu bylo zjištěno, že zůstatky vybraných nákladových a výnosových účtů odpovídají
sumám příslušných položek rozpočtové skladby z výkazu FIN 2-12 M.
Pokladní doklad
Kontrolovány byly pokladní doklady za období duben 2022. Doklady byly kontrolovány
z hlediska náležitostí účetních dokladů, časové a věcné souvislosti, zaúčtování a zatřídění
podle rozpočtové skladby. Pokladní doklady mají patřičné náležitosti, jsou doloženy paragony
a jsou shodné se zápisem v pokladní knize.
Faktura
Namátkově byly kontrolovány faktury přijaté včetně správnosti jejich předpisů a úhrad:
22-001-00037 ze dne 19.03.2022 a její úhrada 22-040-00026 číslo transakce 6 ze dne
21.03.2022
22-001-00047 ze dne 01.02.2022, 22-005-00033 ze dne 01.07.2022 a její úhrady
22-041-00008 číslo transakce 1 ze dne 16.03.2022 a 22-041-00011 číslo transakce 1 ze dne
05.04.2022
22-001-00085 ze dne 23.06.2022 a její úhrady 22-040-00061 číslo transakce 4 ze dne
27.06.2022
22-001-00086 ze dne 27.06.2022, 22-005-00028 ze dne 01.07.2022 a její úhrady
22-040-00061 číslo transakce 2 ze dne 27.06.2022
22-001-00044 ze dne 24.03.2022, 22-005-00034 ze dne 01.07.2022 a její úhrady
22-040-00029 číslo transakce 2 ze dne 28.03.2022
Bankovní výpis
Obec vede bankovní účy č. 22627541/0100 a 123-7021050287/0100 (voda) u Komerční
banky, a. s., a bankovní účet č. 94-11311541/0710 u ČNB. Zůstatky těchto bankovních účtů,
dle přeložených výpisů k 30.06.2022 souhlasí se zůstatkem účtu 231 vykázaným v Rozvaze,
sestavené k témuž datu.
Pokladní kniha (deník)
Pokladní deník je veden v účetním programu KEO.
Účetní doklad
Při přezkoumání byly kontrolovány doklady:
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod):
22-030-00035 ze dne 04.05.2022
22-030-00036 ze dne 04.05.2022
22-005-00015 ze dne 01.06.2022
22-030-00043 ze dne 02.06.2022
22-005-00017 ze dne 29.06.2022
22-005-00018 ze dne 29.06.2022
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22-005-00032 ze dne 01.07.2022
22-005-00013 ze dne 04.05.2022
22-030-00034 ze dne 04.05.2022
22-005-00014 ze dne 26.05.2022
22-030-00008 ze dne 28.02.2022
22-040-00020 ze dne 01.03.2022
22-005-00007 ze dne 07.03.2022
22-005-00008 ze dne 29.03.2022
Výkaz zisku a ztráty:
22-005-00026 ze dne 01.07.2022
22-005-00024 ze dne 01.07.2022
22-005-00029 ze dne 01.07.2022
22-005-00028 ze dne 15.07.2022
22-005-00030 ze dne 01.07.2022
Smlouvy k přijatým účelovým dotacím:
22-005-00022 ze dne 02.06.2022
22-005-00009 ze dne 28.03.2022
22-041-00013 ze dne 22.04.2022
22-041-00021 ze dne 27.06.2022
22-005-00031 ze dne 01.07.2022
22-041-00019 ze dne 06.06.2022
22-041-00010 ze dne 04.04.2022
Rozvaha
Rozvaha k 30.06.2022 byla předložena.
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)
Obec předložila Kupní smlouvu uzavřenou s fyzickou osobou podepsanou dne 01.06.2022.
Touto smlouvou obec kupuje pozemek parc. č. 762/3 o výměře 108 m2 a parc. č. 726/10
o výměře 133 m3 vše v k.ú. Budčeves za kupní cenu ve výši 9.000,- Kč. Návrh na vklad do
KN byl učiněn dne 02.06.2022. Platba byla provedena dne 04.05.2022. ZO schválilo tento
majetkový úkon dne 25.03.2022.
Obec předložila Kupní smlouvu uzavřenou s fyzickou osobou podepsanou dne 04.05.2022.
Touto smlouvou obec prodává pozemek parc. č. 891 o výměře 241 m2 v k.ú. Budčeves
za kupní cenu ve výši 9.000,- Kč. Návrh na vklad do KN byl učiněn dne 04.05.2022. Záměr
prodeje byl vhodným způsobem zveřejněn na úřední i elektronické desce obce od 10.03.2022
do 25.03.2022. Platba byla provedena dne 04.05.2022. ZO schválilo tento majetkový úkon
dne 25.03.2022.
Obec předložila Kupní smlouvu uzavřenou s obchodní společností FINE REALITY, a.s.
podepsanou dne 28.02.2022. Touto smlouvou obec kupuje pozemek parc. č. St. 16, jehož
součástí je stavba: Budčeves č.p. 49, bydlení, v k.ú. Budčeves za kupní cenu ve výši
350.000,- Kč. Návrh na vklad do KN byl učiněn dne 07.03.2022. Platba byla provedena
dne 01.03.2022. ZO schválilo tento majetkový úkon dne 25.06.2021.
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Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím
SZIF vydal dne 28.03.2022 Rozhodnutí č. j. SZIF/2022/0245823, na jeho základě byla obci
poskytnuta dotace na zachování porostního typu hospodářského souboru pro rok 2021
v celkové výši 97.246,37 Kč. Dotace byla připsána na účet dne 22.04.2022 (částka
72.934,75 Kč pod ÚZ 89029 a částka 24.311,62 Kč pod ÚZ 89028) a byla účtována
ve prospěch účtu 672.
Obec uzavřela dne 08.06.2022 s Královéhradeckým krajem Smlouvu o poskytnutí dotace
z dotačního fondu KHK č. 22RRDU4-0014. Na základě této smlouvy obec obdržela
neinvestiční dotaci ve výši 45.800,- Kč na podporu zpracování strategických a koncepčních
dokumentů, analýz, studií proveditelnosti a projektových dokumentací. Maximální
procentuální podíl dotace na uznatelných výdajích nesmí přesáhnout 70 %, doba realizace
projektu byla stanovena na období od 01.01.2022 do 30.11.2023, závěrečná zpráva musí být
poskytovateli předána do 30.12.2023. Dotace byla připsána na účet obce dne 27.06.2022 a je
vedena na účtu 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery.
Obec předložila Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna), které vydalo ministerstvo průmyslu
a obchodu pod ident. číslem 122D221001211 dne 31.03.2022. Na základě tohoto rozhodnutí
obec obdržela investiční dotaci ve výši 357.427,-Kč na projekt "Budčeves VO - EFEKT
2021". Termín realizace projektu stanoven do 31.03.2022, termín předložení dokumentace
k závěrečnému vyhodnocení projektu stanoven do 30.09.2023, typ financování ex ante.
Dotace byla připsána na účet obce dne 04.04.2022 a je vedena na účtu 472 - Dlouhodobé
přijaté zálohy na transfery.
z roku 2021:
Ministerstvo zemědělství vydalo Registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace
identifikační číslo 129D662003194 (datum tisku 18.05.2021). Na základě tohoto rozhodnutí
obec obdrží dotaci ve výši max. 158.987,- Kč na realizaci akce „Restaurování Sochy Panny
Marie Lurdské v obci Budčeves“. Vlastní zdroje min. ve výši 68.138,- Kč, termín realizace
akce byl stanovený poskytovatelem do 29.09.2022, termín předložení dokumentace
k závěrečnému vyhodnocení akce do 30.09.2022. Typ financování je ex post. Obec akci
realizovala v roce 2021 ale dotace jí nebyla vyplacena. K 31.12.2021 byla dotace vedena
na účtu 915, účet 672 byl navýšen o částku 158.987,- Kč prostřednictvím účtu 388.
Dne 06.06.2022 byla na účet obce připsána dotace ve výši 158.987,- Kč.
z roku 2020:
Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo Registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace
identifikační číslo 117D531000005 (datum tisku 25.06.2020). Na základě tohoto rozhodnutí
obec obdrží dotaci ve výši max. 174.240,- Kč na realizaci akce „Územní plán Budčeves“.
Vlastní zdroje min. ve výši 43.560,- Kč, termín realizace akce byl stanovený poskytovatelem
do 30.11.2021, termín předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce
do 31.03.2022. Typ financování je ex ex ante. V roce 2020 obci vznikly v souvislosti s touto
akcí investiční náklady ve výši 193.600,- Kč, obec neobdržela žádnou část dotace.
K 31.12.2020 byla dotace vedena na účtu 955, zůstatek účtu 403 byl navýšen o částku
154.880,- prostřednictvím účtu 388. V roce 2021 obec projekt dokončila a dne 23.03.2021
jí byla na účet připsána dotace ve výši 174.240,- Kč (ÚZ 17512). K 31.12.2021 je dotace
vedena na účtu 374, účet 403 byl prostřednictvím účtu 388 navýšen o částku 19.360,- Kč.
Poskytovatel vydal závěrečné vyhodnocení akce (datum tisku 02.06.2022), dotace byla
zúčtována.
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z roku 2018:
Dotace z rozpočtu SFDI na základě smlouvy č. 1237/B1/2018 o poskytnutí finančních
prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2018 na akci "Budčeves - chodník podél sil. I/32" ze dne
28.06.2018. Dotace ve výši maximálně 1.002.000,- Kč je určena na úhradu 66,15 %
celkových uznatelných nákladů akce. Dne 14.09.2018 byla odeslána Žádost o uvolnění
finančních prostředků a následně dne 19.10.2018 poskytovatel převedl na účet obce dotaci
ve výši 1.001.999,47 Kč. K 31.12.2018 je dotace vedena na účtu 374 a současně byl o tuto
částku navýšen účet 403 prostřednictvím účtu 388. Dne 11.11.2019 bylo odesláno
poskytovateli závěrečné vyhodnocení akce. K 31.12.2019 je dotace vedena na účtu
472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery. Termín předložení kompletního závěrečného
vyhodnocení akce byl poskytovatelem prodloužen do 31.10.2021. Dne 12.11.2021 prodloužil
poskytovatel termín pro zaslání komplexního závěrečného vyhodnocení akce do 30.04.2022.
Dne 03.08.2022 prodloužil poskytovatel termín pro zaslání komplexního závěrečného
vyhodnocení akce do 30.06.2023.
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 z jednání
zastupitelstva obce.
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B. Zjištění z dílčího přezkoumání
Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Budčeves

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
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Hradec Králové dne 02.09.2022
Podpisy kontrolorů:
Ing. Vendula Hynková
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

………………………………………………

Ing. Monika Kliková

………………………………………………..

Ing. Vendula Hynková

Ing. Monika Kliková

Digitálně podepsal Ing. Vendula
Hynková
Datum: 2022.09.02 09:17:36 +02'00'

Digitálně podepsal Ing. Monika Kliková
Datum: 2022.09.02 09:21:33 +02'00'

Obsah zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření obce Budčeves byl projednán dne
01.09.2022, o projednání byl vypracován Záznam o projednání Zápisu z dílčího přezkoumání
hospodaření. Zápis z dílčího přezkoumání o počtu 8 stran - předán do datové schránky
územního celku.

Rozdělovník:
1. Obec Budčeves
2. Královéhradecký kraj

KONTAKTY:
Ing. Vendula Hynková

727 873 835

vhynkova@kr-kralovehradecky.cz

Ing. Monika Kliková

725 574 382

mklikova@kr-kralovehradecky.cz
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