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NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTA STÁRKOV ZA ROK 2010
schválený 2010 upravený 2010 skutečnost 2010

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
Poplatek ze psů
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
Správní poplatky
Daň z nemovitostí
Dotace na volby
Dotace ze stát. rozpočtu na správu a školství
Neinv. přijaté dotace od obcí na ţáky ZŠ
Ost. neinv. přijaté dotace od krajů. – lesy+ZŠ
Převod z hospodářské činnosti
Investiční dotace ze SFŢP
Sankční poplatky
Odvody PO ZŠ + MŠ
Kultura – příjmy
Tábor – příjem z pronájmu
Příjmy z prodeje bytů
Pohřebnictví – pronájem hrob. místa a sluţby
Příjmy z pronájmu pozemků
Příjmy z pronájmu a prodeje movitých věcí
Příjmy z prodeje pozemků
Sběr a svoz kom. odpadu
Příjmy z úroků a dividend
Ostatní příjmy z vypoř. min. let
Převod z minulého roku
Splátka dlouhodobého úvěru

32. PŔÍJMY CELKEM
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60.

VÝDAJE
Lesní hospodářství
Místní komunikace
Dopravní obsluţ. - příspěvek na autobus. linku
Vodovod Chlívce
Kanalizace
Příspěvková organizace (PO)– Základní škola…
Příspěvek ZUŠ Hronov
Knihovna
Kultura
Tábor
Zdravotní středisko
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Místní hospodářství
Sběr a svoz kom. odpadu
Vzhled obcí a veř. zeleň
Věcné a peněţní dary
Poţární ochrana
Zastupitelstvo
Volby do Parlamentu, zastup. obcí a sčítání lidu
Místní správa
Příspěvky
Úrok z úvěru
Pojištění majetku obce
Daň za obec
Zůstatek na konci roku

61. VÝDAJE CELKEM

Vyvěšeno dne: 3. 5. 2011
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400000,00
0,00
285610,00
50000,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
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230000,00
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0,00
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0,00
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0,00
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10330328,48

10575991,24
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0,00

132420,00
327000,00
20000,00
70000,00
65000,00
2478300,48
3000,00
38000,00
282200,00
287970,00
132000,00
77000,00
481000,00
4000,00
1674610,00
570000,00
53000,00
8000,00
56000,00
612000,00
42550,00
2652078,00
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64312,00
2478300,16
3160,00
28799,00
256084,72
244560,37
127409,79
64909,00
394006,88
4233,00
1647748,50
572808,67
53462,00
4546,00
44751,00
612117,00
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2642281,32
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53955,01
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542980,32

8229410,00

10330328,48

10575991,24

sejmuto dne:

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou
k nahlédnutí v kanceláři MěÚ Stárkov a na www.starkov.cz. Mimo hlavní činnost, vede město hospodářskou činnost,
která se týká hospodaření v lesích, nákupu – prodeje a pronájmu bytových a nebytových prostor. Hospodářský výsledek
z této činnosti k 31. 12. 2010 činil 1 557 016,43 Kč.

Schváleno ZM dne

Závěrečný účet 2010
Hospodaření organizací zaloţených městem:
Město Stárkov má zřízenou jednu příspěvkovou organizaci - Základní škola a Mateřská škola
Stárkov. Celkové výnosy této organizace činily v roce 2010 6 839tis. Kč a celkové náklady
6 920tis. Kč, příspěvek od zřizovatele byl ve výši 1 750tis. Kč. Výsledek hospodaření této
organizace v r. 2010 činil -81tis. Kč. Zastupitelstvo města schválilo úhradu zhoršeného
hospodářského výsledku z rezervního fondu dne 23. 2. 2011. Roční účetní závěrka příspěvkové
organizace včetně všech zákonem předepsaných výkazů je k nahlédnutí v kanceláři MěÚ Stárkov.
Vyúčtování dotačních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně:
Dotace do rozpočtu města v roce 2010 činily celkem 1 292 879,- Kč.
Dotace byly řádně vyúčtovány, překročení dotace na volby ve výši 3 632 Kč bylo nárokováno.
Rozpis přijatých dotací:
Poskyt.
Kraj
Kraj
MFCR
MFCR
MFCR
MŢP
MŢP

účel
Správa + školství
Lesy + ZŠ
Sčítání lidu
Volby PS
Volby ZM
Doplatek kotel ZŠ
Doplatek kotel ZŠ

ÚZ

98005
98071
98187
90106
90578

poloţka
4112
4122
4111
4111
4111
4213
4213

rozpočet
285 610
860 549
6 000
17 550
19 000
27 370
76 800

čerpání
285 610
860 553
6 000
18 790
21 392
27 370
76 800

Cizí prostředky – přehled čerpání a splátek úvěrů a půjček
Město Stárkov má u KB úvěr ve výši 2 500 000,- Kč na výstavbu inţenýrských sítí pro výstavbu
rodinných domků u zdravotního střediska ve Stárkově, roční splátky činí 174 000,00 Kč, zůstatek
nesplacených prostředků k 31. 12. 2010 je 1 630 000,00 Kč, splatnost úvěru 20. 4. 2020.
S celým obsahem závěrečného účtu je moţné se seznámit v kanceláři Městského úřadu ve Stárkově
ve dnech:
PO 8.00–17.00
ST 8.00–17.00
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením města a závěrečným účtem
města za rok 2010 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2010 krajským
úřadem s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření a přijímá tato opatření:
Územní celek bude účtovat k okamţiku uskutečnění účetního případu při převodech vlastnictví k
nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru nemovitostí – zajistí starosta a účetní.

SpZn:
ČJ:

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Město Stárkov, IČ: 00273066
za rok 2010
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
-

22.9.2010
30.3.2011

na základě písemné ţádosti 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
Stárkov 82
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:
- dodrţování povinností uloţených 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,
- dodrţení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich pouţití,
- věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.
Přezkoumání vykonali:
-

kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
Naďa Naglová

-

kontroloři:
Ivana Marková

A. Přezkoumané písemnosti
Při přezkoumání hospodaření - Město Stárkov - byly přezkoumány následující písemnosti:
Druh písemnosti
Návrh rozpočtu
Pravidla rozpočtového provizoria
Rozpočtová opatření
Rozpočtový výhled
Schválený rozpočet

Závěrečný účet

Inventurní soupis majetku a
závazků

Odměňování členů zastupitelstva

Pokladní doklad
Pokladní kniha (deník)
Příloha rozvahy
Rozvaha

Účetní doklad

Výkaz pro hodnocení plnění
rozpočtu
Výkaz zisku a ztráty

Smlouvy a další materiály k
přijatým účelovým dotacím

Popis písemnosti
Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce i elektronicky od 8.2.2010.
Do doby schválení rozpočtu se hospodaření města řídilo pravidly
rozpočtového provizoria, schválenými zastupitelstvem obce dne 2.12.2009.
Rozpočtové změny byly prováděny rozpočtovými opatřeními 1-4 a
schvalovány v zastupitelstvu města dne 19.5. a 30.6.2010. Dále byly
rozpočtové změny č. 5-9 schváleny dne 22.9. a 8.12.2010..
Město má zpracovaný rozpočtový výhled dle § 3 zákona č. 250/2000 Sb. na
období 2010-2012, schválen v ZO dne 24.2.2010.
Rozpočet na rok 2010 byl schválen zastupitelstvem města dne 24.2.2010
ve výši příjmů 7 850,41 tis. Kč, výdajů 8 229,41 tis.Kč a financování 379
tis. Kč (zapojen byl přebytek minulých let ve výši 553 tis. Kč a splátky
úvěru činily 174 tis. Kč).
Závěrečný účet za rok 2009 byl projednán a schválen zastupitelstvem
města dne 30.6.2010 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením
města „s výhradami“. Zveřejněn byl na úřední desce i elektronicky od 28.5.
do 12.7.2010. Závěrečný účet obsahoval veškeré náleţitosti.
Inventarizace majetku a závazků byla provedena k 31.12.2010. Součástí
inventarizace byly vyřazovací protokoly. Byly ověřeny dílčí inventury na
výkaz Úč OÚPO 3-02 Rozvaha územních samosprávných celků. Z
provedené inventarizace byl vyhotoven zápis ve kterém jsou uvedeny
nesrovnalosti v budovách a jejich řešení.
Vzhledem k tomu, ţe ověřovatelé neměli moţnost zúčastnit se provádění
inventarizace u hmotného majetku obce, nemohou se vyjádřit k moţnosti
vzniku inventurních rozdílů v této oblasti
Byly zkontrolovány odměny nově zvolených členů zastupitelstva. Na
ustavujícím zasedání dne 10.11.2010 byly schváleny odměny zpětně od
1.11.2010, coţ není přípustné. V den kontroly byly vyplacené odměny
přepočítány poměrnou částkou. Dle prohlášení zástupců města bude tento
přeplatek vyrovnán ve výplatním měsíci březnu 2011.
Pokladní doklady za měsíc červenec a listopad (od 18.11. do 30.11.) mají
patřičné náleţitosti, jsou doloţeny paragony a jsou shodné se zápisem v
pokladní knize. Příjmy v hotovosti probíhají pokladní evidencí.
Pokladní kniha je vedena v počítači.
12/2010
Při dílčím přezkoumání byla kontrolována návaznost konečných stavů účtů
901, 932,933,963 a 964 s počátečními stavy účtů 401, 431 a 432 (Rozvaha
8/2010). Kontrolou návaznosti účtu 406 na korekce k účtům 018 a 028
nebyly zjištěny nedostatky. Při konečném přezkoumání byla předloţena
rozvaha 12/2010. Kontrolou účtu 403 bylo zjištěno, ţe neobsahuje celou
výši dotace se SFŢP na teplovodní kotel - koks/dřevní štěpky".
Byly kontrolovány účetní doklady hlavní činnosti za období červen a
listopad (č.187) 2010 a hospodářské činnosti za období červenec a listopad
2010. Doklady byly kontrolovány z hlediska náleţitostí účetních dokladů,
časové a věcné souvislosti, zaúčtování a zatřídění podle rozpočtové skladby.
8,12/2010
Byl předloţen výkaz zisku a ztráty k 31.12.2010. Výsledek hospodaření
hlavní činnosti činí ztrátu ve výši 232 tis. Kč a výsledek hospodaření
hospodářské činnosti po zdanění zisk 1 556 tis. Kč. Daň z příjmu za hlavní
činnost nebyla k 31.12.2010 předepsána.
V roce 2010 byly příjmy města posíleny o dotace:
- UZ 98 071 - v roce 2010 získalo město zálohu na dotaci na úhradu
nákladů spojených s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR ve výši Kč 17 550,-, uznáno bylo Kč 18 790,- a doplatek činí Kč 1
240,-.
- UZ 98 187 - poskytnutá záloha na dotaci v rámci konání voleb do
obecních zastupitelstev ve výši 19 000,- Kč, uznatelné náklady činí 21 392,Kč, doplatek je ve výši 2 392,- Kč.
- UZ 98 005 - na sčítání lidu bylo poskytnuto 6 000,- Kč, uznatelné náklady
činí 6 000,- Kč.

- UZ 90 106 a UZ 98 578 - Státní fond ţivotního prostředí poskytl na akci
"Výměna teplovodního kotle-koks/dřevní štěpky" na základě předloţeného
závěrečného hodnocení doplatek investiční dotace ve výši 104 170,- Kč.
- Královéhradecký kraj odbor ţivotního prostředí poskytl městu na
hospodaření v lesích neinvestiční dotaci ve výši 106 660,- Kč.
- Prostřednictvím města poskytl Královéhradecký kraj Základní škole a
Mateřské škole Stárkov v rámci projektu "Aktivní škola" neinvestiční dotaci
v celkové výši 753 893,16 Kč. Jednotlivé platby proběhly na základě
ověření dílčích vyúčtování.
Smlouvy o převodu majetku
(koupě, prodej, směna, převod)

V roce 2010 došlo k prodejům pozemků.
Namátkově byl odkontrolován prodej pozemku č. 30 a 172/1. Záměr
prodeje byl zveřejněn od 1.6. do 18.6.2009 a vlastní prodej 19.5.2010.
Kupní cena byla uhrazena v den podpisu smlouvy a pozemky byly
odúčtovány v den podání návrhu na vklad.
Dále byla odkontrolována Smlouva o koupi nemovitosti (pozemek č. 295 o
výměře 489 m2). Záměr prodeje byl zveřejněn od 16.4. do 19.5.2010.
Vlastní prodej byl schválen zastupitelstvem 19.5.2010. Kupní cena byla
uhrazena dne 28.5.2010.
Na základě Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí ze dne 3.5.2010
získalo město pozemek č. 456 v účetní ceně Kč 7 760,-. Pozemek byl
zaúčtován do majetku města dokladem č. 121 ze dne 23.7.2010.
Dále město získalo bezúplatným převodem pozemek p.č.141/3. Nabytí
pozemku bylo schváleno na zasedání zastupitelstva dne 22.9.2010. Smlouva
byla podepsána 12.10.2010.

Informace o přijatých opatřeních
(zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb.,
apod.)
Zápisy z jednání zastupitelstva
včetně usnesení

Byly předloţeny zápisy z jednání zastupitelstva z 2.12.2009, 24.2., 19.5.,
30.6., 22.9., 10.11. a 8.12.2010.

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 701 – 704 (§ 36 odst. 1 zákona o účetnictví)
ČÚS 701 bod 5.2. a 5.4.
- Územní celek neúčtoval k okamţiku uskutečnění účetního případu při převodech
vlastnictví k nemovitostem, které podléhaly vkladu do katastru nemovitostí.
o Město získalo bezúplatným převodem pozemek p.č. 141/3. Návrh na vklad byla podán dne
15.10.2010, k zařazení do majetku města ale došlo aţ k 31.12.2010.

Nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky.

C. Plnění přezkoumání
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
§ 4 odst. 8
- Územní celek nedodrţoval stanovené postupy při vedení účetnictví. (napraveno)
o Kontrolou závěrkových účtů 933 a 964 byl zjištěn rozdíl u těchto účtů o Kč 125 865,55. Zároveň došlo k
narušení rozvahy hospodářské činnosti o Kč 5 330,- a účtu 964 o tuto částku. Rozdíly mezi uvedenými
závěrkovými účty se navzájem kryjí, vzhledem k tomu, ţe zůstatky všech tří těchto účtů, v souvislosti se
změnou účetnictví převodovým můstkem přecházejí do stavu účtu 401 není nutné (a ani moţné)
proúčtovávat její opravu.
- Chybné závěrkové účty byly zaúčtovány na účet 410.

Nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky.

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. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
§ 11 odst. 1 - Účetní doklady nebyly průkazné. (napraveno)
o Kontrolou rozvahy byl zjištěn mínusový zůstatek na účtu 377 ve výši 1 965,- Kč, který nebyl doloţen.
- Stav účtu 377 byl doloţen a souhlasí se skutečností.

§ 11 odst. 1 - Účetní doklady nebyly průkazné. (napraveno)
o Některé doklady hospodářské činnosti nebyly označeny, chyběly podpisy osoby odpovědné za účetní
případ a jeho zaúčtování. Dále v některých případech nebyly vyhotovovány vnitřní účetní doklady.
- Kontrolou dokladů za měsíc listopad bylo ověřeno, ţe nedostatky byly odstraněny.

§ 12 odst. 2 - Účetní zápisy nebyly prováděny průběţně. (napraveno)
o Kontrolou bylo zjištěno, ţe pokladní doklady jsou vyhotovovány denně, ale k zaúčtování do účetnictví
dochází hromadně jedenkrát měsíčně.
- Zaúčtování pokladny probíhá denně.

Nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky.

D.Závěr
I. Při přezkoumání hospodaření - Město Stárkov - za rok 2010
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: ČÚS 701 – 704 (§ 36 odst. 1 zákona o účetnictví)
ČÚS 701 bod 5.2. a 5.4.
- Územní celek neúčtoval k okamţiku uskutečnění účetního případu při převodech
vlastnictví k nemovitostem, které podléhaly vkladu do katastru nemovitostí.
o Město získalo bezúplatným převodem pozemek p.č. 141/3. Návrh na vklad byl podán dne 15.10.2010, k
zařazení do majetku města ale došlo aţ k 31.12.2010.

II. Při přezkoumání hospodaření - Město Stárkov - za rok 2010
se neuvádí žádná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

III. Při přezkoumání hospodaření - Město Stárkov - za rok 2010
Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku

7,76 %

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku

4,26 %

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

0%

Královéhradecký kraj dne 30.3.2011 14:41:38
Podpisy kontrolorů:

………………………...………………........
Naďa Naglová
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

………………………..……………………..
Ivana Marková
kontrolor

V kontrolovaném období územní celek dle prohlášení statutárního zástupce nemá zřízeny peněţní fondy,
nevloţil ţádné peněţité či nepeněţité vklady do právnických osob, nehospodařil s majetkem státu, neručil za závazky
jiných osob, neuzavřel směnnou, darovací, nájemní, zástavní smlouvu, smlouvu o sdruţení peněţních prostředků a
majetkových hodnot, smlouvu o zřízení věcného břemene, smlouvu o úvěru, nerealizoval ţádnou akci, která by měla
povahu veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., nepořídil ani neprodal ţádný finanční majetek.
S obsahem návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření - Město Stárkov - o počtu 10 stran byl
seznámen a jeho stejnopis číslo 1 obdrţel

………………………………………........

Dne 30.3.2011

Rozdělovník :
Stejnopis

Počet výtisků

Předáno

Převzal

1

1

Stárkov

Rudolf Pernica

2

1

Královéhradecký kraj

Naďa Naglová

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemţ
konečným zněním zprávy se stává okamţikem 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) téhoţ 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 uloţit územnímu celku dle ustanovení § 14 písm. f), g), h) zákona č.
420/2004 Sb., pořádkové pokuty aţ do výše 50 000 Kč v jednom případě.

