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

Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření
o b c e Nové Město, IČ 00269239
za rok 2021
Dílčí přezkoumání provedeno elektronickým způsobem, bez kontroly na místě,
dne 23. 11. 2021
na základě písemné žádosti obce Nové Město 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 20.07.2021 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 Nové Město
Nové Město 79
503 51 Chlumec nad Cidlinou

Přezkoumané období od 01. 01. 2021 do 23. 11. 2021
Dílčí přezkoumání vykonaly:
- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
Markéta Fejková
- kontroloři:
Eva Linková
Zástupci za Obec:
starosta - Vladimír Horyna
zpracování účetnictví - firma Ekona - Ing. Alena Ekertová
administrativní pracovnice - Ilona Luňáková
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 29. 06. 2021.
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 dílčím přezkoumání hospodaření obce Nové Město byly přezkoumány následující
písemnosti:
Rozpočtová opatření
Čerpání rozpočtu obec průběžně sleduje a kontroluje, případné nutné změny jsou řešeny
rozpočtovými opatřeními řádně schvalovanými zastupitelstvem obce nebo starostou ve
své delegované pravomoci. Do 22. 11. 2021 bylo schváleno a provedeno 8 rozpočtových
opatření, tato jsou řádně chronologicky evidována, číslována a dle platných právních
předpisů zveřejňována po jejich schválení na internetových stránkách obce, současně s
odkazem oznámení na úřední desce, kde jsou zveřejněna.
Schválený rozpočet
Návrh rozpočtu obce na rok 2021 byl vhodným způsobem zveřejněn na úřední desce
nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu obce a to i způsobem
umožňujícím dálkový přístup od 30. 11. 2020 do 16. 12. 2020.
Rozpočet na rok 2021 byl schválen Zastupitelstvem obce dne 16. 12. 2020 jako
schodkový ve výši příjmů 7 029 000,-- Kč, výdajů 13 124 000,-- Kč, financování ve výši
6 095 000,-- Kč. Schodek je kryt z přebytku hospodaření minulých let. Rozpočet byl
pořízen do výkazu Fin 2-12 v souladu se schválením. Na úředních deskách zveřejněno v
souladu s platným zněním zákona dne 16. 12. 2020.
Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím
Obec dne 17. 12. 2020 písemně sdělila své příspěvkové organizaci Základní škola Nové
Město závazné ukazatele - schválený neinvestiční příspěvek ve výši 920 000,-- Kč.
Střednědobý výhled rozpočtu
Střednědobý výhled rozpočtu sestaven na období 2022 až 2024, v Zastupitelstvu obce
schválen dne 16. 12. 2020.
Obec zveřejnila schválený střednědobý výhled rozpočtu na svých internetových stránkách
dne 16. 12. 2020. Současně oznámila na úřední desce, kde je zveřejněn v elektronické
podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby.
Závěrečný účet
Závěrečný účet obce za rok 2020 byl sestaven v zákonem požadovaném rozsahu, schválen
na veřejném zasedání Zastupitelstvem obce dne 2. 6. 2021 s výrokem "bez výhrad" plně v
souladu s příslušným ustanovením odst. 6 § 17 zák. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, před schválením byl řádně zveřejněn Návrh závěrečného
účtu na úřední desce a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup od 12. 5. 2021 do
2. 6. 2021 a po schválení byl Závěrečný účet zveřejněn v zákonem stanoveném termínu a
obsahu dne 2. 6. 2021.
Současně byla v Zastupitelstvu obce schválena jako samostatný bod účetní závěrka obce
za rok 2020 a účetní závěrka ZŠ Nové Město. Protokol o schválení účetní závěrky byly
předložen.
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
Byl předložen Výkaz o plnění rozpočtu FIN 2-12 sestavený k 31. 10. 2021.
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Příloha rozvahy
Byl předložen výkaz Příloha rozvahy sestavený k 31. 10. 2021.
Rozvaha
Byl předložen výkaz Rozvaha sestavený k 31. 10. 2021.
Kontrolou obratů účtů 401 a 403 nebyly zjištěny nedostatky, účetní operace zde
proúčtované jsou v souladu s jejich obsahovým určením a stanovenými účetními postupy.
Výkaz zisku a ztráty
Byl předložen výkaz zisku a ztráty sestavený k 31. 10. 2021.
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, rozpočtová skladba byla dodržována.
Darovací smlouvy
Obec (dárce) předložila Darovací smlouvu ze dne 16. 6. 2021 pro Linku bezpečí, z.s. na
finanční dar ve výši 3 000,-- Kč. V zastupitelstvu obce schváleno dne 14. 4. 2021.
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)
Obec předložila Smlouvu o bezúplatném převodu ze dne 6. 1. 2021 s Ministerstvem
obrany České republiky na převod automobilu Avia v účetní hodnotě 1 163 600,57 Kč.
Zastupitelstvem obce schváleno dne 2. 12. 2020.
Obec (dárce) předložila Darovací smlouvu ze dne 21. 4. 2021 od Správy silnic
Královéhradeckého kraje na bezúplatný převod pozemku p. č. 445/40 5 m2 a p.p.č. 445/42
8 m2 v účetní hodnotě 409,37 Kč, v k. ú. Nové Město u Chlumce na Cidlinou. Záměr
bezúplatného převodu zveřejněn od 10. 2. 2021 do 10. 3. 2021. Schváleno na ZO dne
10. 3. 2021. Právní účiny vkladu nastaly dne 4. 5. 2021.
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím
Obec uzavřela dne 10. 3. 2021 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Nové Město
se Střediskem sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou na dotaci ve výši 20 800,-- Kč na
provoz a činnost organizace dle počtu obyvatel obce a dle počtu klientů. Žádost podána
dne 17. 2. 2021, zastupitelstvem obce schváleno dne 10. 3. 2021, vyúčtování do
15. 3. 2022, dotace je vedena na účtu 373.
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Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím
Rozpočet obce byl v kontrolovaném období posílen o tyto účelové dotace:
- prostřednictvím KÚ KHK Kompenzační bonus Cov-2 ve výši 102 946,33 Kč,
ÚZ 98037.
- prostřednictvím KÚ KHK zálohu neinvestiční dotace ve výši 31 000,-- Kč, ÚZ 98071 na
volby do Parlamentu ČR, příjem dotace je veden na účtu 374.
Obec předložila Smlouvu č. 1190900907 o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí České republiky ze dne 13. 6. 2021 na neinvestiční akci "Výsadba v
obci Nové Město" realizovanou v roce 2020, ve výši 148 498,-- Kč. Příjem finančních
prostředků je veden ve prospěch účtu 374.
Průtoková dotace z MŠMT z programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekty
využívající zjednodušené vykazování nákladů pro Základní školu Nové Město
311 907,-- Kč.
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
zastupitelstva obce.
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B. Zjištění z dílčího přezkoumání
Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Nové Město

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 24. 11. 2021
Podpisy kontrolorů:
podepsal
Markéta Digitálně
Markéta Fejková
Datum: 2021.11.24
Fejková
11:28:52 +01'00'
………………………………………………

Markéta Fejková
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Digitálně podepsal
Eva
Eva Linková
2021.11.24
Linková Datum:
11:36:12 +01'00'
………………………………………………..

Eva Linková
kontrolor

Obsah zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření obce Nové Město byl telefonicky projednán
dne

24. 11. 2021, o projednání byl vypracován Záznam o projednání Zápisu z dílčího

přezkoumání hospodaření. Zápis z dílčího přezkoumání o počtu 6 stran - předán do datové
schránky územního celku.

Rozdělovník:
1. Obec Nové Město
2. Královéhradecký kraj

KONTAKTY:
Markéta Fejková

727 956 092

mfejkova@kr-kralovehradecky.cz

Eva Linková

737 998 777

elinkova@kr-kralovehradecky.cz
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