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NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTA STÁRKOV ZA ROK 2008
schválený 2008
upravený 2008 skutečnost 2008

PŘÍJMY
Daň z příjmů fyz. osob ze ZČ
Daň z příjmů fyz. osob (z podnikání)
Daň z příjmů fyz. osob (zvl. sazba)
Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů právnických osob za obce
Daň z přidané hodnoty
Odvody za odnětí zem. půdy
Poplatek ze psů
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
Odvod z výtěžku z provozovaní loteriií
Správní poplatky
Daň z nemovitostí
Dotace na volby
Dotace ze stát. rozpočtu na správu a školství
Dotace Czech point
Neinv. přijaté dotace od obcí na žáky ZŠ
Ost. neinv. přijaté dotace od krajů. - lesy
Převod z hospodářské činnosti
Odvody PO ZŠ +
Kultura – příjmy
Tábor – příjem z pronájmu
Pohřebnictví – pronájem hrob. místa a služby
Příjmy z pronájmu pozemků
Příjmy z pronájmu ostat. nemovit.
Příjmy z pronájmu a prodeje movitých věcí
Příjmy z prodeje pozemků
Sběr a svoz kom. odpadu
Příjmy z úroků a dividend
Převod z minulého roku
Splátka dlouhodobého úvěru
Splátka krátkodobého úvěru
PŔÍJMY CELKEM
VÝDAJE
Lesní hospodářství
Místní komunikace
Dopravní obsluž. - příspěvek na autobus. linku
Vodovod Chlívce
Kanalizace
Příspěvková organizace (PO)– Základní škola…
Příspěvek ZUŠ Hronov
Knihovna
Kultura
Tábor
Zdravotní středisko
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Místní hospodářství
Sběr a svoz kom. odpadu
Vzhled obcí a veř. zeleň
Věcné a peněžní dary
Požární ochrana
Zastupitelstvo
Volby do krajských zastupitelstev
Místní správa
Příspěvky
Oprava kina
Opravy v budově mateřské školy
Úrok z úvěru
Pojištění majetku obce
Daň za obec
VÝDAJE CELKEM

Vyvěšeno dne: 1.6.2009

sejmuto dne:

1104000,00
141000,00
63000,00
1171000,00
298800,00
2017000,00
0,00
10000,00
60000,00
0,00
9000,00
287000,00
0,00
122390,00
0,00
83000,00
0,00
1500000,00
0,00
26000,00

1070000,00
210000,00
91000,00
1570000,00
298800,00
2268000,00
1000,00
10000,00
73000,00
1000,00
15000,00
344000,00
20000,00
122390,00
52000,00
77000,00
144600,00
1060000,00
0,00
26000,00

1069686,21
209748,84
91590,13
1570985,49
298800,00
2267931,05
742,00
10600,00
73032,00
730,00
15030,00
344417,97
20000,00
122390,00
52000,00
77283,00
144600,00
1060850,90
44162,50
23825,50

300000,00
0,00
25000,00
40000,00
4000,00
25000,00
405000,00
0,00
168900,00
-174000,00
-250000,00
7436090,00

300000,00
2000,00
25000,00
40000,00
20000,00
25000,00
365000,00
56000,00
168900,00
-174000,00
-250000,00
8031690,00

274292,00
2240,00
28163,00
36000,00
25438,50
21840,00
365496,00
56627,91
168902,76
-174000,00
-250000,00
8053405,76

0,00
130000,00
20000,00
53000,00
100000,00
1765000,00
4000,00
34000,00
98500,00
325000,00
110000,00
125000,00
10000,00
531910,00
520000,00
42000,00
7000,00
45000,00
568000,00
0,00
2103000,00
8000,00
150000,00
500000,00
120000,00
51400,00
17280,00
7438090,00

144600,00
93000,00
21000,00
69000,00
23000,00
1765000,00
4000,00
34000,00
64500,00
254000,00
106000,00
138000,00
14000,00
534910,00
532000,00
62000,00
6000,00
37000,00
590000,00
20000,00
2253000,00
6000,00
437000,00
635000,00
120000,00
51400,00
17280,00
8031690,00

144600,00
92875,20
21133,00
68816,90
22729,00
1765000,00
4116,00
34645,55
64410,10
250639,08
105374,50
137123,00
13372,50
530985,25
532125,31
61158,50
5287,00
36599,50
589598,00
18485,00
2256477,49
6050,00
437439,50
635160,80
122110,78
51380,00
17280,00
8024971,96

Rozdíl 28 433,80 Kč
zůstatek na účtu.

Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby, o dalších finančních

operacích města i zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města provedená krajským úřadem jsou
k nahlédnutí v kanceláři MěÚ Stárkov.
Mimo hlavní činnost vede město hospodářskou činnost, která se týká hospodaření v lesích, nákupu – prodeje
a pronájmu nebytových a bytových prostor. Hospodářský výsledek z této činnosti k 31.12.2008 činil
1 337 446,43 Kč.
Schváleno ZM dne

Závěrečný účet 2008
Hospodaření organizací založených městem:
Příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Stárkov
Město poskytlo příspěvkové organizaci příspěvek ve výši 1 765 000,- Kč, které dle výroční zprávy
organizace vyčerpala.
Vyúčtování dotačních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně:
Dotace do rozpočtu obce v roce 2008 činily celkem 338 990,- Kč.
Dotace byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané finanční prostředky z dotace na volby ve výši 1 515,Kč byly vráceny do státního rozpočtu dne 7.1.2009.
Rozpis přijatých dotací:
Poskyt.
Kraj
Kraj
MFCR
MVČR

účel
Správa + školství
Lesy
Volby
Czech point

ÚZ
98 193
14 006

položka
4112
4122
4111
4116

rozpočet
122 390
144 600
20 000
52 000

čerpání
122 390
144 600
18 485
52 000

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením města a závěrečným účtem
města za rok 2008 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2008 krajským
úřadem s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření a přijímá tato opatření:
1. Město dá do souladu s katastrem nemovitostí rozdíly v inventarizaci majetku – zajistí starosta.
2. Bude opraveno zaúčtování inženýrských sítí do majetku města na účet 021 (bez ohledu na
splátky úvěru) – provedla pí. Šolcová v měsíci březnu.
3. Město bude od r. 2009 správně účtovat o tržbách z prodeje dřeva na účtu 601 a ne na účtu 602,
jak účtovalo doposud – zajistí pí. Šolcová.
4. Město bude dbát na to, aby se zastupitelstvo scházelo nejméně jedenkrát za tři měsíce, jak je
uvedeno v zákoně o obcích – zajistí starosta.

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
Odbor ekonomický – oddělení kontroly obcí a analýz
SpZn:
ČJ:
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Město Stárkov, IČ: 00273066
za rok 2008

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
-

10.9.2008
25.2.2009

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: Město Stárkov
Stárkov82
549 36 Stárkov
Zástupci za Město:

-

Ing. Olga Nováková - mzdová účetní

-

Rudolf Pernica - starosta

-

Jana Šolcová - účetní

Přezkoumání zahrnovalo ověření provedené výběrovým způsobem s přihlédnutím k významnosti:
- dodržování povinností uložených zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a dalšími
právními předpisy upravujícími finanční hospodaření ÚSC,
- souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
- dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
- věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.
Přezkoumání vykonali:
-

kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
Naďa Naglová

-

kontroloři:
Ivana Marková
Ing. Miroslav Vraňan

Pivovarské nám. 1245
500 03 Hradec Králové

tel.: 491 814 084
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A. Přezkoumané písemnosti
Při přezkoumání hospodaření - Město Stárkov - byly přezkoumány následující písemnosti:
Druh písemnosti
Pravidla rozpočtového provizoria
Rozpočtová opatření
Rozpočtový výhled
Schválený rozpočet, návrh
rozpočtu
Závěrečný účet

Bankovní výpis
Dohoda o hmotné odpovědnosti
Evidence majetku

Inventurní soupis majetku a
závazků
Mzdová agenda a odměny členů
zastupitelstva
Pokladní doklad
Pokladní kniha (deník)
Rozvaha
Rozvaha
Účetní deník
Účetní doklad
Účetní doklad
Výkaz pro hodnocení plnění
rozpočtu
Výkaz zisku a ztráty zřízených
příspěvkových organizací
Zřizovací listina organizačních
složek a příspěvkových
organizací, odpisový plán
Zápis z jednání rady a
zastupitelstva
Smlouva a další materiály k
přijatým účelovým dotacím
Pivovarské nám. 1245
500 03 Hradec Králové

Popis písemnosti
Město schválilo pravidla rozpočtového provizoria 28.11.2007.
Byla předložena rozpočtová opatření č. 1,2 a 3. Rozpočtová opatření č. 4-5
(schváleno zastupitelstvem obce 22.10.) a č. 6 (schváleno 10.12.)
Město má schválený rozpočtový výhled pro období 2007-2009.
Návrh rozpočtu byl zveřejněn od 28.1 do 12.2.2008 a schválen na zasedání
dne 13.2.2008 ve výši příjmů Kč 7 691 190,-, výdajů Kč 7 436 090,- a
financování Kč - 255 100,- (splátka úvěru a přebytek z min. let).
Závěrečný účet města byl schválen na zasedání města dne 28.5.2008.
Zastupitelstvo vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením města a
závěrečným účtem za rok 2007 včetně zprávy o výsledku hospodaření měst
za rok 2007 s výhradou a byla přijata nápravná opatření.
Byl odkontrolován bankovní výpis za měsíc duben, květen a prosinec 2008.
Všechny příjmy a výdaje byly podloženy prvotními doklady.
Byla předložena dohoda o hmotné odpovědnosti pro paní Janu Šolcovou z
2.1.2003.
Majetek města je veden v počítači v programu Gordic-Haida.Město vede ve
svém účetnictví požární zbrojnici v Chlívcích, která je dosud majetkem
státu. Chybí ocenění obytného domu č.p. 163, kaple, zdravotního
střediska ,garáže. Nemovitosti Tábor jsou v účettnictví oceněny jedinou
pořizovací cenou, katastr nemovitostí vykazuje čtyři stavební parcely, kde
se nacházejí stavební objekty.
Inventarizace majetku a závazků byla provedena k 31.12.2008.
Inventarizační komise byla stanovena
a schválena na zasedání
zastupitelstva dne 10.12.2008. Byly ověřeny dílčí inventury na výkaz Úč
OÚPO 3-02 Rozvaha územních samosprávných celků.
Byly odkonotrolovány odměny zastupitelům města za měsíc červen 2008.
Odměny jsou vypláceny v souladu s Nařízením vlády č. 37/2003 Sb.
Pokladní doklady za měsíc prosinec mají patřičné náležitosti, jsou doloženy
paragony a jsou shodné se zápisem v pokladní knize. Příjmy v hotovosti
probíhají pokladní evidencí.
Pokladní kniha je vedena v počítači.
Byla předložena rozvaha za měsíc 8, 12, 13/2008.
Z výkazu Rozvaha sestaveného k datu 31.12.2008 vyplývá správné použití
metod v účtování prostředků a zdrojů dlouhodobého majetku, základního
běžného účtu, příjmů a výdajů.
Výpisy účetních zápisů k účtům 042, 028 a rozpočtovým položkám 5137 a
6121.
Byla provedena kontrola účetních dokladů za měsíc duben 2008.
Dále byla provedena kontrola bankovních výpisů z hospodářské činnosti od
č. 66 do č. 79. Výpisy byly doloženy prvotními účetními doklady.
Účetní doklady listopad a prosinec 2008. Namátkově další účetní doklady
za květen až říjen 2008.
12/2008
Výkaz zisku a ztráty k datu 31.12.2008.
Zřizovací listina Základní škola Stárkov, okres Náchod ze dne 23.10.2002.
Zřizovací listina organizační složky Obecní knihovna ve Stárkově ze dne
23.10.2002.
Město předložilo zápisy ze zasedání zastupitelstva ze dne 13.2., 28.5. a
24.6., 22.10. a 10.12.2008.
Příjmy města byly posíleny o neinvestiční účelovou dotaci (UZ 14 006) pro
zabezpečení provozu kontaktních míst veřejné správy Czech POINT ve výši
tel.: 491 814 084
736 521 912
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Kč 52 000,-. Dle předložených dokladů byla dotace vyčerpána v plné výši.
Dle závazných pravidel Královéhradeckého kraje získalo město finanční
příspěvek na hospodaření v lesích a způsobu kontroly jejich využití pro
období 1.1.2007 - 31.12.2013 v celkové výši Kč 144 600,-.

Vyhláška

UZ 98 193 - dotace na úhradu nákladů spojených s konáním voleb do
krajských zastupitelstev a do části senátu - poskytnuto Kč 20 000,-,
vyčerpáno Kč 18 485,-, vratka Kč 1 515,- (uhrazena 7.1.2009).
Byla předložena kupní smlouva na prodej pozemku č. 90 o výměře 123 m2.
Záměr prodeje tohoto pozemku byl zveřejněn od 12.5. do 28.5.2008. Vlastní
prodej byl schválen zastupitelstvem obce dne 28.5.2008. Návrh na vklad do
katastru nemovitostí byl podán 17.9.2008. Pozemek byl uhrazen 15.9.2008
do pokladny města a vyřazen z majetku.
V roce 2005 město uzavřelo Smlouvu o úvěru ve výši 2 500 000,- na
vybudování infrastruktury. Úvěr je zajištěn směnkami. Zůstatek úvěru k
31.12.2008 činí Kč 1 978 000,- a bude splacen 20.4.2020.
Byly předloženy níže uvedené směrnice:
- Účtování dlouhodobého majetku a zásob
- Organizační řád města
- Oběh účetních dokladů
- Zabezpečení zákona o finanční kontrole
Byla předložena vyhláška č. 3/2006 o místním poplatku ze psů.

Výsledný materiál o provedených
kontrolách
Zápis z jednání výborů finančního
a kontrolního

Byl předložen protokol o provedené kontrole zřízené příspěvkové
organizace ze dne 28.11.2008.
Byly předloženy zápisy finančního výboru z 24.1. ,21.5. a 19.11.2008 a
kontrolního výboru ze den 21.5., 10.9. a 19.11.2008..

Smlouva o převodu majetku

Smlouva ostatní
Vnitřní předpis a směrnice

B. Zjištění ze závěrečného (jednorázového) přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření - Město Stárkov
byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky:
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem
 Právní předpis: ČÚS 501 - 522, České účetní standardy (§ 36 odst. 1 zákona o účetnictví)
• ČÚS 512 - Nebyly dodrženy postupy účtování dlouhodobého nehmotného majetku a dlouhodobého
hmotného majetku
o Dokladem číslo 187 z 22.12.2008 byla zaúčtovaná splátka úvěru v částce 14 500,- Kč z účtu
042 na účet 021. Správně měl být zaúčtován převod inženýrských sítí po jejich dokončení
přímo na účet 021 bez ohledu na splátky úvěru.
•

ČÚS 520 - Nebyly dodrženy postupy účtování výnosů
o Město nesprávně účtuje o tržbách za prodané dřevo na účet 602, správně měl být použit účet
601 jako tržba za výrobky.

byly zjištěny následující závažné chyby a nedostatky:
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,
týkajících se rozpočtových prostředků
 Právní předpis: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
• § 92 odst. 1 - Zastupitelstvo obce se nesešlo nejméně jedenkrát za tři měsíce
o Zastupitelstvo obce se sešlo 24.6. a další zasedání se konalo až 22.10.2008.
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C. Závěr
I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky
byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky:
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem
 Právní předpis: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
§ 33a odst. 1 - Průkaznost účetního záznamu nebyla dodržena (napraveno)
o Zařazovací a vyřazovací protokoly nejsou podepsány. Na zařazení a vyřazení pozemků nebyly
protokoly vyhotoveny.
- Přijatá opatření Město vyhotovuje zařazovací a vyřazovací protokoly.
byly zjištěny následující závažné chyby a nedostatky:
•

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem
 Právní předpis: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
• § 3 odst. 1 - Nebylo účtováno o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, do období, s nímž tyto

skutečnosti věcně a časově souvisí (napraveno)
o Namátkovou kontrolou příjmových dokladů měsíce října byl však zjištěn značný časový nesoulad
mezi skutečným inkasem rozpočtových příjmů a jejich zavedením do pokladní evidence a
zaúčtováním (např. příjmový doklad 728 ze dne 29.10.2007), který obsahuje stvrzenky č. 1-7 z
měsíců duben, květen, červen, červenec, srpen).

- Přijatá opatření Město dbá na časový soulad mezi skut. inkasem rozp. příjmů a jejich zavedení do pokladny a
zaúčtování.
•

§ 30 odst. 5 - Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny (napraveno)
o Kontrolou bylo zjištěno, že čp. 34 je vedeno v katastru nemovitostí jako stavba k bydlení, ale ve
skutečnosti byl již na budovu vystaven demoliční výměr.
o Vlastnictví některých staveb (garáž v čp. 88, bytová jednotka č. 5 v čp. 87 a b.j. č. 1 v čp. 190)
nebylo možno odkontrolovat na výpis z katastru nemovitostí, vzhledem k tomu, že nebyl
kompletní. Stavby jako požární zbrojnice ve Chlívcích a tábor ve Stárkově není uveden ve výpisu z
katastru nemovitostí. Uvedené rozdíly nejsou ve výsledcích inventarizace vůbec obsaženy, což
svědčí o jejím nepříliš důsledném provedení.
o Vlastnictví akcií VAK Náchod není doloženo aktuálním výpisem.

- Přijatá opatření Město dá do souladu s katastrem nemovitostí rozdíly v inventarizaci majetku. Inventarizaci
akcií bude dokládat aktuálním výpisem z katastru nemovitostí.
Nemovitost č.p. 87 se nachází na LV číslo 578 a č.p. 190 na LV číslo 472.
Dopis státního okresního archivu Náchod ze dne 23.2.2009 řeší nemovitost č.p.34. Ostatní nesrovnalosti jsou
v jednání.
Akcie VAK a.s. jsou doloženy aktuálním výpisem.

b) při dílčím přezkoumání
byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky:
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem
 Právní předpis: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
•

- Jinde neuvedená chyba a nedostatek (napraveno)
o Místostarostka obce paní Anna Bártová je zároveň předsedkyní kontrolního výboru, což je v
rozporu s § 119 zákona č. 128/2000 Sb., kde je uvedeno, že "členy finančního a kontrolního výboru
nemohou být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu.
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- Opatřeni k nápravě - Zastupitelstvo města dne 10.12.2008 jmenovalo nové předsedy a členy finančního i
kontrolního výboru.
 Právní předpis: Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a
dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů
• § 13 odst. 1 písm. b) - Nebyla podána písemná informace přezkoumávajícímu orgánu o přijetí opatření
k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření do 15 dnů od
projednání závěrečného účtu (nenapraveno)
o Město dne 28.5.2008 přijalo opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření, ale písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu podalo až
15.7.2008.
 Právní předpis: ČÚS 501 - 522, České účetní standardy (§ 36 odst. 1 zákona o účetnictví)
ČÚS 518 - Nebyly dodrženy postupy účtování nákladů (napraveno)
o Bankovní poplatky jsou chybně účtovány na účet 420. Správně má být 474.
- Opatření k nápravě Bankovní poplatky jsou účtovány na správné účty.
•

Nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky.

II. Při přezkoumáním hospodaření - Město Stárkov - za rok 2008
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. h) účetnictví vedené územním celkem
 Právní předpis: Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a
dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů
• § 13 odst. 1 písm. b) - Nebyla podána písemná informace přezkoumávajícímu orgánu o přijetí opatření
k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření do 15 dnů od
projednání závěrečného účtu
o Město dne 28.5.2008 přijalo opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření, ale písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu podalo až
15.7.2008.
 Právní předpis: ČÚS 501 - 522, České účetní standardy (§ 36 odst. 1 zákona o účetnictví)
• ČÚS 512 - Nebyly dodrženy postupy účtování dlouhodobého nehmotného majetku a dlouhodobého
hmotného majetku
o Dokladem číslo 187 z 22.12.2008 byla zaúčtovaná splátka úvěru v částce 14 500.-Kč z účtu 042 na
účet 021. Správně měl být zaúčtován převod inženýrských sítí po jejich dokončení přímo na účet
021 bez ohledu na splátky úvěru.
•

ČÚS 520 - Nebyly dodrženy postupy účtování výnosů
o Město nesprávně účtuje o tržbách za prodané dřevo na účet 602, správně měl být použit účet 601
jako tržba za výrobky.

byly zjištěny závažné chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 sb.):
c4)

•

překročení působnosti
o Zastupitelstvo obce se nesešlo nejméně jedenkrát za tři měsíce

III. Při přezkoumáním hospodaření - Město Stárkov - za rok 2008
se neuvádí žádná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

IV. Při přezkoumání hospodaření - Město Stárkov - za rok 2008
Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:
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a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku

16,13 %

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku

3,92 %

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

3,09 %
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Královéhradecký kraj dne 25.2.2009 15:02:56
Podpisy kontrolorů:
………………………...………………........
Naďa Naglová
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

………………………..……………………..
Ivana Marková
kontrolor
………………………………………………
Ing. Miroslav Vraňan
kontrolor

V kontrolovaném období územní celek dle prohlášení statutárního zástupce nemá zřízeny peněžní
fondy, nevložil žádné peněžité či nepeněžité vklady do právnických osob, neobdržel žádné dotace z národního
fondu ani žádné dotace ze svého rozpočtu neposkytoval, neručil za závazky jiných osob, neuzavřel směnnou,
zástavní smlouvu, smlouvu o sdružení peněžních prostředků a majetkových hodnot, smlouvu o zřízení věcného
břemene, smlouvu o úvěru, nerealizoval žádnou akci, která by měla povahu veřejné zakázky ve smyslu zákona č.
137/2006 Sb., nepořídil ani neprodal žádný finanční majetek.
S obsahem návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření – Město Stárkov - o počtu 9 stran byl seznámen
a jeho stejnopis číslo 1 obdržel

……………………………………........

Dne 25.2.2009

Rozdělovník :
Stejnopis

Počet výtisků

Předáno

Převzal

1

1

Stárkov

Rudolf Pernica
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Stejnopis

Počet výtisků

Předáno

Převzal

2

1

Královéhradecký kraj

Naďa Naglová

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,
přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 3 písm. 1)
zákona č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na
adresu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.
Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání.
Poznámka:
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 příslušném přezkoumávajícímu orgánu (Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí
1245/, 500 03 Hradec Králové), 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.
Za nesplnění těchto povinností lze uložit územnímu celku dle ustanovení § 14 písm. f), g), h) zákona č.
420/2004 Sb., pořádkové pokuty až do výše 50 000 Kč v jednom případě.
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