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

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
městyse Pecka, IČ: 00271926
za rok 2020
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
-

09. 11. 2020 - 11. 11. 2020 – dílčí přezkoumání provedeno dálkovým způsobem
26. 04. 2021 - 27. 04. 2021 – konečné přezkoumání provedeno dálkovým
způsobem

na základě písemné žádosti městyse Pecka 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 02. 07. 2020 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:

Městys Pecka
Pecka 1
507 82 Pecka

Zástupci za Městys:
- Hana Štěrbová - starostka
- Jana Kuhnová - účetní
Přezkoumání vykonaly:
- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
Ing. Vendula Hynková
- kontroloři:
Ing. Monika Kliková
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 1. 7. 2020
Předmět přezkoumání:
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb., posouzené
podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona. 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.
Poslední kontrolní úkon tj. projednání Návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření byl učiněn
dne 28. 04. 2021.
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A. Přezkoumané písemnosti
Při přezkoumání hospodaření městyse Pecka byly přezkoumány následující písemnosti:
Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím
Bezprostředně po schválení rozpočtu oznámil městys písemně své zřízené příspěvkové
organizaci výši závazného ukazatele - neinvestičního příspěvku na provoz (ZŠ a MŠ =
2,300.000,- Kč) a zároveň byl proúčtován jeho předpis ve prospěch účtu 349.
Střednědobý výhled rozpočtu
Byl předložen Střednědobý výhled rozpočtu sestavený na období let 2020 až 2024. V ZM byl
rozpočtový výhled schválen dne 13. 12. 2018. Rozpočtový výhled byl řádně zveřejněn
v zákonem stanoveného termínu.
Rozpočtová opatření
Čerpání rozpočtu městys průběžně sleduje a kontroluje, případné změny jsou řešeny
rozpočtovými opatřeními řádně schvalovanými zastupitelstvem, případně radou městyse.
Do dne dílčího přezkoumání bylo schváleno a provedeno 8 rozpočtových opatření, do dne
konečného přezkoumání byla provedena rozpočtová opatření č. 9-11. Rozpočtová opatření
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 bylo kontrolováno RO č. 2 a 4.
Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu na rok 2020 byl před schválením vhodným způsobem po dobu stanovenou
zákonem zveřejněn na úřední i elektronické desce městyse od 11. 11. 2019 do 27. 11. 2019.
Současně s návrhem rozpočtu na rok 2020 byla zveřejněna informace o schváleném rozpočtu
a očekávaném plnění rozpočtu za předcházející rok.
Schválený rozpočet
Rozpočet městyse na rok 2020 byl schválen v zastupitelstvu městyse dne 27. 11. 2019 jako
schodkový ve výši příjmů 28,320.000,- Kč, výdajů 31,487.000,- Kč a financování
3,167.000,- Kč. Schodek rozpočtu je kryt přebytkem hospodaření minulých let.
Do financování jsou zahrnuty splátky úvěru. Rozpočet byl pořízen do výkazu FIN 2-12
v souladu se schválením. Schválený rozpočet byl zveřejněn na stránkách městyse v zákonem
stanoveném termínu.
Závěrečný účet
Závěrečný účet včetně zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2019 byl projednán a
schválen v zastupitelstvu městyse dne 20. 5. 2020 a uzavřen vyslovením souhlasu
s celoročním hospodařením městyse s výhradou. Před projednáním byl závěrečný účet
v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., zveřejněn na fyzické i elektronické úřední desce, a to
od 30. 4. 2020 do 20. 5. 2020. Schválený závěrečný účet byl v souladu se zákonem zveřejněn
dne 22. 5. 2020 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 ZM dne 20. 5. 2020 byla schválena i účetní závěrka městyse za rok
2019. Účetní závěrka zřízené příspěvkové organizace za rok 2019 byla schválena RM
dne 20. 5. 2020. Účetní závěrky jsou doloženy protokolem.
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Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
Byl předložen Výkaz o plnění rozpočtu FIN 2-12 sestavený k 31. 10. 2020 a 31. 12. 2020,
kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.
Odměňování členů zastupitelstva
Byla provedena kontrola stanovení výše odměn za výkon funkce členů zastupitelstva a nebyly
zjištěny nedostatky. Předpis odměn za měsíc leden až prosinec 2020 byl proveden
dle stanovení.
Výkaz zisku a ztráty
Kontrolován byl výkaz k 31. 10. 2020 a 31. 12. 2020. 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 dodržována.
Bankovní výpis
Městys má zřízen bankovní účet u ČS, a. s., č. ú. 1163005329/0800; u ČNB, č. ú.
94-1519541/0710 a u ČS, a. s., č. ú. 5812954339/0800 (spořící účet na základě smlouvy
ze dne 31. 3. 2020) . Součet zůstatků bankovních účtů dle bankovních výpisů k 31. 12. 2020
souhlasí se zůstatkem účtu 231 vykázaném v Rozvaze sestavené ke stejnému datu.
Rozvaha
Rozvaha k 31. 10. 2020 byla předložena.
Při konečném přezkoumání byla kontrolována rozvaha k 31. 12. 2020, nebyly zjištěny
nedostatky. Kontrolou ročních obratů účtu 401 nebyly zjištěny nedostatky, účetní operace zde
proúčtované jsou v souladu s jejich obsahovým určením a stanovenými účetními postupy.
Inventurní soupis majetku a závazků
Vzhledem k mimořádným okolnostem, omezeným pracovním kapacitám a rozsahu daného
předmětu nebyl předmět přezkoumání podroben detailnímu prověřování. Detailní prověření
tohoto předmětu přezkoumání bude provedeno v závislosti na posouzení jeho rizikovosti
v příštích obdobích. Byly ověřeny zůstatky účtů 388, 231, 403, 451 a 472.
Účetní doklad
Vzhledem k mimořádným okolnostem, omezeným pracovním kapacitám a rozsahu daného
předmětu nebyl předmět přezkoumání podroben detailnímu prověřování. Kontrolovány byly
doklady s vazbou na v písemnostech popsaných majetkových úkonech, dotacích a darech.
Detailní prověření tohoto předmětu přezkoumání bude provedeno v závislosti na posouzení
jeho rizikovosti v příštích obdobích.
Smlouvy o přijetí úvěru
Městys Pecka uzavřel s Českou spořitelnou dne 27. 02. 2015 Smlouvu o úvěru
č. 0418261419. V ZM schváleno dne 25. 02. 2015. Předmětem smlouvy je poskytnutí úvěru
ve výši 2.115.000,- Kč na částečné financování projektu "Cisternová automobilová stříkačka
pro JPO III, JSDH Pecka". Úroková sazba byla sjednána ve výši 0,79 % ročně. Úvěr není
zajištěn žádnými zajišťovacími prostředky, je splácen měsíčními splátkami ve výši 29.500,Kč. První splátka byla uhrazena dne 31. 10. 2015. Poslední splátka by měla být zaplacena
nejpozději ke dni 30. 09. 2021. Úvěr byl vyčerpán v plné výši. Zůstatek úvěru k 31. 12. 2020
činí 256.500,- Kč.
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Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)
Městys předložil Kupní smlouvu uzavřenou s fyzickými osobami, podepsanou dne 5. 6. 2020.
Touto smlouvou městys kupuje pozemky parc. č. 611/2 o výměře 96 m2 v k. ú. Pecka
za kupní cenu ve výši 14.400,- Kč. Návrh na vklad do KN byl učiněn dne 9. 6. 2020.
ZM schválilo tento majetkový úkon dne 24. 2. 2020.
Městys předložil Kupní smlouvu uzavřenou s fyzickými osobami, podepsanou
dne 14. 9. 2020. Touto smlouvou městys kupuje pozemky parc. č. 95/2 o výměře 25 m2, parc.
č. 910/2 o výměře 761 m2, parc. č. 914/7 o výměře 61 m2 a parc. č. 914/8 o výměře 78 m2
vše v k. ú. Pecka za celkovou kupní cenu ve výši 74.000,- Kč. Návrh na vklad do KN byl
učiněn dne 18. 9. 2020. ZM schválilo tento majetkový úkon dne 24. 6. 2020.
Městys předložil Kupní smlouvu uzavřenou s fyzickou osobou, podepsanou dne 23. 11. 2020.
Touto smlouvou městys kupuje pozemky parc. č. 239/30 o výměře 11003 m2 v k.ú. Bukovina
u Pecky a parc. č. 325/1 o výměře 10465 m2 v k.ú. Horní Javoří za celkovou kupní cenu
ve výši 298.391,- Kč. Návrh na vklad do KN byl učiněn dne 26. 11. 2020. ZM schválilo tento
majetkový úkon dne 20. 5. 2020.
Městys předložil Kupní smlouvu uzavřenou s fyzickou osobou, podepsanou dne 9. 12. 2020.
Touto smlouvou městys kupuje pozemek parc. č. 359/10 o výměře 74 m2 v k.ú. Staňkov
u Pecky za celkovou kupní cenu ve výši 9.250,- Kč. Návrh na vklad do KN byl učiněn
dne 10. 12. 2020. ZM schválilo tento majetkový úkon dne 23. 9. 2020.
Městys předložil Kupní smlouvu uzavřenou s fyzickými osobami, podepsanou
dne 8. 12. 2020. Touto smlouvou městyse kupuje pozemky parc. č. 577/46 o výměře 12 m2,
parc. č. 577/47 o výměře 1 m2 a parc. č. 577/11 o výměře 55 m2 vše v k.ú. Bělá u Pecky
za celkovou kupní cenu ve výši 8.500,- Kč. Návrh na vklad byl učiněn dne 10. 12. 2020.
ZM schválilo tento majetkový úkon dne 23. 9. 2020.
Městys předložil Kupní smlouvu uzavřenou s fyzickými osobami, podepsanou
dne 21. 5. 2020. Touto smlouvou městys prodává pozemek parc. č. 113/4 o výměře 35 m2,
parc. č. 113/2 o výměře 33 m2, parc. č. 113/3 o výměře 81 m2 a parc. č. 343/6 o výměře
10 m2 vše v k. ú. Pecka za celkovou kupní cenu ve výši 23.850,- Kč. Návrh na vklad do KN
byl učiněn dne 26. 5. 2020. Záměr prodeje byl vhodným způsobem zveřejněn na úřední desce
i elektronické desce městyse od 4. 2. 2020 do 20. 2. 2020. ZM schválilo tento majetkový úkon
dne 24. 2. 2020.
Městys předložil Kupní smlouvu uzavřenou s fyzickými osobami, podepsanou
dne 22. 6. 2020. Touto smlouvou městys prodává pozemky parc. č. 231/3 o výměře 125 m2,
parc. č. 231/4 o výměře 81 m2 a parc. č. 231/5 o výměře 42 m2 vše v k. ú. Pecka za celkovou
kupní cenu ve výši 37.200,- Kč. Návrh na vklad do KN byl učiněn dne 24. 6. 2020. Záměr
prodeje byl vhodným způsobem zveřejněn na úřední desce i elektronické desce městyse
od 4. 2. 2020 do 20. 2. 2020. ZM schválilo tento majetkový úkon dne 24. 2. 2020.
Městys předložil Kupní smlouvu uzavřenou s fyzickou osobou, podepsanou dne 23. 11. 2020.
Touto smlouvou městys prodává pozemky parc. 380 o výměře 719 m2, parc. č. 384 o výměře
870 m2, parc. č. 438/1 o výměře 8661 m2, parc. č. 383/1 o výměře 2851 m2, parc. č. 389/1
o výměře 507 m2 a parc. č. 387/1 o výměře 8890 m2 vše v k.ú. Kal za celkovou kupní cenu
ve výši 298.391,- Kč. Návrh na vklad do KN byl učiněn dne 26. 11. 2020. Záměr prodeje byl
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vhodným způsobem zveřejněn na úřední desce i elektronické desce městyse od 7. 9. 2020
do 23. 9. 2020. ZM schválilo tento majetkový úkon dne 23. 9. 2020.
Městys předložil Kupní smlouvu uzavřenou s fyzickými osobami, podepsanou
dne 8. 12. 2020. Touto smlouvou městys prodává pozemky parc. č. 45/3 o výměře 58 m2,
parc. č. 520/11 o výměře 55 m2, parc. č. 520/12 o výměře 100 m2, parc. č. 520/8 o výměře
20 m2, parc. č. 520/9 o výměře 23 m2, parc. č. 520/10 o výměře 15 m2 a parc. č. 520/13
o výměře 106 m2 vše v k.ú. Bělá u Pecky za celkovou kupní cenu ve výši 47.125,- Kč. Návrh
na vklad do KN byl učiněn dne 10. 12. 2020. Záměr prodeje byl vhodným způsobem
zveřejněn na úřední desce i elektronické desce městyse od 17. 7. 2020 do 3. 8. 2020.
ZM schválilo tento majetkový úkon dne 23. 9. 2020.
Městys předložil Darovací smlouvu (smlouvu o bezúplatném převodu) s Královéhradeckým
krajem, podepsanou dne 22. 1. 2020. Touto smlouvou městys bezúplatně získává pozemek
parc. č. 370/61 o výměře 29 m2 v k.ú. Vidonice, účetní hodnota 1.015,- Kč. Návrh na vklad
do KN byl učiněn dne 28. 2. 2020.
Městys předložil Darovací smlouvu (smlouvu o bezúplatném převodu) s Královéhradeckým
krajem, podepsanou dne 14. 10. 2020. Touto smlouvou městys bezúplatně získává pozemky
parc. č. 244/16 o výměře 74 m2, parc. č. 1040/2 o výměře 21 m2, parc. č 1066/7 o výměře
181 m2, parc. č. 1066/8 o výměře 442 m2, parc. č. 1121/26 o výměře 202 m2, parc.
č. 1128/22 o výměře 215 m2, parc. č. 1128/24 o výměře 454 m2, parc. č. 1128/26 o výměře
56 m2, parc. č. 1128/27 o výměře 19 m2 vše v k.ú. Pecka, parc. č. 345/5 o výměře 76 m2
v k.ú. Lhota u Pecky a parc. č. 681/2 o výměře 662 m2 v k.ú. Kal, účetní hodnota pozemků
celkem 53.918,- Kč. Návrh na vklad do KN byl učiněn dne 29. 10. 2020.
Městys předložil Darovací smlouvu (smlouvu o bezúplatném převodu) s Královéhradeckým
krajem, podepsanou dne 14. 10. 2020. Touto smlouvou městys bezúplatně získává pozemky
parc. č. 1128/10 o výměře 407 m2, parc. č. 1128/17 o výměře 533 m2, parc. č. 1128/18
o výměře 682 m2, parc. č. 1128/19 o výměře 119 m2, vše v k.ú. Pecka, parc. č. 577/1
o výměře 69 m2, parc. č. 577/7 o výměře 23 m2, parc. č. 577/8 o výměře 111 m2, parc.
č. 577/10 o výměře 76 m2, parc. č. 577/23 o výměře 111 m2, parc. č. 577/29 o výměře 40 m2,
parc. č. 577/30 o výměře 8 m2, parc. č. 577/42 o výměře 160 m2, parc. č. 577/43 o výměře
151 m2, vše v k.ú. Bělá u Pecky, účetní hodnota pozemků celkem 56.142,- Kč. Návrh
na vklad do KN byl učiněn dne 29. 10. 2020.
Městys předložil Darovací smlouvu (smlouvu o bezúplatném převodu) se Správou silnic
Královéhradeckého kraje, příspěvkovou organizací, podepsanou dne 25. 3. 2020. Touto
smlouvou městys bezúplatně převádí pozemky parc. č. 865/58 o výměře 27 m2 a parc.
č. 1128/20 o výměře 10 m2 vše v k. ú. Pecka, účetní hodnota 2.559,20 Kč. Návrh na vklad
do KN byl učiněn dne 3. 4. 2020. Záměr bezúplatného převodu byl vhodným způsobem
zveřejněn na úřední desce i elektronické desce městyse od 5. 2. 2020 do 21. 2. 2020.
ZM schválilo tento majetkový úkon dne 24. 2. 2020.
Městys předložil Darovací smlouvu (smlouvu o bezúplatném převodu) se Správou silnic
Královéhradeckého kraje, příspěvkovou organizací, podepsanou dne 9. 6. 2020. Touto
smlouvou městys bezúplatně převádí pozemek parc. č. 685/2 o výměře 461 m2 v k. ú. Val,
účetní hodnota 1.341,50 Kč. Návrh na vklad do KN byl učiněn dne 15. 6. 2020. Záměr
bezúplatného převodu byl vhodným způsobem zveřejněn na úřední desce i elektronické desce
městyse od 4. 5. 2020 do 19. 5. 2020. ZM schválilo tento majetkový úkon dne 20. 5. 2020.
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Smlouvy o věcných břemenech
Městys předložil Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-2005411/VB/02
uzavřenou s obchodní společností ČEZ Distribuce, a. s., podepsanou dne 24. 3. 2020. Jedná
se o úplatné věcné břemeno = 69.000,- Kč, které spočívá v právu umístit, provozovat,
opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy na pozemcích městysu parc. č. 7/1, parc.
č. 9, parc. č. 37/7, parc. č. 141, parc. č. 333, parc. č. 334/1, parc. č. 344/2, parc. č. 351/1, parc.
č. 359/1, parc. č. 359/6, parc. č. 359/7, parc. č. 359/21, st. 5 vše v k. ú. Staňkov u Pecky.
Rozsah věcného břemene je vyznačen v GP č. 147, 170-77/2019 (v průběhu zpracování
smlouvy o zřízení věcného břemene došlo k rozdělení pozemku parc. č. 344 a zároveň
ke vzniku pozemku parc. č. 344/2, který není vyznačen v GP č. 147, 170-77/2019, věcné
břemeno zůstává vymezeno v rozsahu dle GP č. 147, 170-77/2019 na parc. č. 344/2). Návrh
na vklad do KN byl učiněn dne 4. 5. 2020.
Městys předložil Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-2003601/VB1
Pecka – obnova části vedení NN – kNN uzavřenou s obchodní společností ČEZ Distribuce,
a. s., podepsanou dne 3. 8. 2020. Jedná se o úplatné věcné břemeno = 122.264,- Kč, které
spočívá v právu umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy
na pozemcích městysu parc. č. 598/2, parc. č. 608, parc. č. 612/2, parc. č. 612/6, parc. č.
621/1, parc. č. 621/5, parc. č. 632/20, parc. č. 632/9, parc. č. 1062, parc. č. 1063, parc. č.
1090/5, parc. č. 1099/2, parc. č. 112/1, parc.č 112/2, parc. č. 1035/1, parc. č. 1035/2, parc. č.
1035/4, parc. č. 1059, parc. č. 1063, parc. č. 1068, parc. č. 1109/1, parc. č. 1109/2, parc. č.
343/4, parc. č. 343/5, parc. č. 363/1, parc. č. 1034/4, parc. č. 1071/1, parc. č. 1074/1, parc. č.
1075/1, parc. č. 1147 vše v k. ú. Pecka. Rozsah věcného břemene je vyznačen v GP
č. 898-101/2016, GP č. 902-101/2016 a GP č. 904-101/2016. Návrh na vklad do KN byl
učiněn dne 12. 8. 2020.
Darovací smlouvy
Městys uzavřel dne 30. 4. 2020 darovací smlouvu s firmou NEJ LES s. r. o. Na základě této
smlouvy městys obdržel finanční dar ve výši 15.730,- Kč určený k v úhradě výměny dveří
hasičské zbrojnice v Arnoštově. Dar byl přijat do pokladny městyse dne 11. 5. 2020 a byl
účtován ve prospěch účtu 672.
Městys uzavřel dne 29. 5. 2020 smlouvu o poskytnutí finančního daru s NA KOLE DĚTEM nadačním fondem Josefa Zimovčáka. Na základě této smlouvy městys poskytl dar ve výši
10.000,- Kč na financování sportovního projektu na podporu onkologicky nemocných dětí.
Dar byl vyplacen dne 1. 6. 2020 a účtován na vrub účtu 572. Poskytnutí daru schválila RM
dne 6. 1. 2020.
Městys uzavřel dne 10. 6. 2020 darovací smlouvu s fyzickou osobou. Na základě této
smlouvy městys poskytl peněžitý dar ve výši 20.000,- Kč na opravu střechy rodinného domu
poškozené požárem. Dar byl vyplacen dne 12. 6. 2020 a účtován na vrub účtu 572. Poskytnutí
daru schválila RM dne 20. 5.2020
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím
Městys uzavřel dne 7. 7. 2020 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace
z rozpočtu Městyse Pecka č. 12/2020. Na základě této smlouvy městys poskl FKM Javorka,
z. s. dotaci ve výši 20.000,- Kč na projekt "Organizace a zabezpečení sportovní fotbalové
mládeže", spočívající v organizaci tréninkové činnosti, účasti v mistrovských soutěžích a
soustředění. Projekt bude ukončen 10. 12. 2020. Vyúčtování dotace musí příjemce předložit
Pivovarské nám. 1245
500 03 Hradec Králové
6

do 15. 12. 2020. Dotace byla poskytnuta na základě žádosti ze dne 11. 3. 2020. RM schválila
poskytnutí této dotace dne 20. 5. 2020. Dotace byla převedena z účtu dne 8. 7. 2020 a byla
vedena na účtu 373 - Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery. Dne 15. 12. 2020
poskytovatel obdržel její vyúčtování, po kontrole byla dotace zúčtována na vrub účtu 572,
Městys uzavřel dne 17. 8. 2020 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace
z rozpočtu Městyse Pecka č. 15/2020. Na základě této smlouvy městys posktl SDH Pecka
dotaci ve výši 20.000,- Kč na projekt "Mikulášská nadílka 2020, Pouťová Pecka 2020 program hasičů". Projekt bude ukončen 10. 12. 2020. Vyúčtování dotace musí příjemce
předložit do 15. 12. 2020. Dotace byla poskytnuta na základě žádosti ze dne 30. 4. 2020.
RM schválila poskytnutí této dotace dne 20. 5. 2020. Dotace byla převedena z účtu
dne 20. 8. 2020 a byla vedena na účtu 373 - Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery.
Dne 15. 12. 2020 poskytovatel obdržel její vyúčtování, po kontrole byla dotace zúčtována
na vrub účtu 572,
Městys uzavřel dne 7. 7. 2020 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace
z rozpočtu Městyse Pecka č. 11/2020. Na základě této smlouvy městys poskytl TJ HARANT
Pecka dotaci ve výši 149.000,- Kč na projekt "Hýbáme se, sportujeme" spočívající
v organizaci, zabezpečení a účasti na sportovních soutěžích a soustředěních, ve výchově a
vedení mládeže ke sportu a provozování sportovišť v majetku TJ Harant Pecka. Projekt bude
ukončen 15. 12. 2020. Vyúčtování dotace musí příjemce předložit do 17. 12. 2020. Dotace
byla poskytnuta na základě žádosti ze dne 11. 3. 2020. ZM schválilo poskytnutí této dotace
dne 24. 6. 2020. Dotace byla převedena z účtu dne 8. 7. 2020 a byla vedena na účtu 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery. Veřejnoprávní smlouva byla zveřejněna
na elektronické úřední desce dne 13. 7. 2020. Dne 15. 12. 2020 poskytovatel obdržel
vyúčtování dotace, po kontrole byla dotace zúčtována na vrub účtu 572,
Městys uzavřel dne 17. 6. 2020 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace
z rozpočtu Městyse Pecka č. 1/2020. Na základě této smlouvy městys poskytl
Římskokatolické farnosti Pecka dotaci ve výši 200.000,- Kč na projekt "Vidonice, kostel
sv. Jana Křtitele - oprava trhlin ve zdivu, odstranění vlhkosti kostela". Projekt bude ukončen
10. 12. 2020. Vyúčtování dotace musí příjemce předložit do 15. 12. 2020. Dotace byla
poskytnuta na základě žádosti ze dne 24. 4. 2020. ZM schválilo poskytnutí této dotace
dne 20. 5. 2020. Dotace byla převedena z účtu dne 18. 6. 2020 a byla vedena na účtu
373 - Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery. Veřejnoprávní smlouva byla zveřejněna
na elektronické úřední desce dne 13. 7. 2020. Dne 15. 12. 2020 poskytovatel obdržel
vyúčtování dotace, po kontrole byla dotace zúčtována na vrub účtu 572,
Městys uzavřel dne 1. 6. 2020 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace
z rozpočtu Městyse Pecka č. 9/2020. Na základě této smlouvy městys poskytl fyzické osobě
dotaci ve výši 48.000,- Kč na projekt "Pohádková Pecka 2020 - informační centrum, p. Josef
Štemberka - výstava". Projekt bude ukončen 10. 12. 2020. Vyúčtování dotace musí příjemce
předložit do 15. 12. 2020. Dotace byla poskytnuta na základě žádosti ze dne 19. 5. 2020.
RM schválila poskytnutí této dotace dne 20. 5. 2020. Dotace byla převedena z účtu
dne 4. 6. 2020 a byla vedena na účtu 373 - Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery.
Dne 14. 12. 2020 poskytovatel obdržel její vyúčtování, po kontrole byla dotace zúčtována
na vrub účtu 572,
Městys uzavřel dne 23. 6. 2020 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace
z rozpočtu Městyse Pecka č. 2/2020. Na základě této smlouvy městys poskytl Spolku
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Bezdružic, z. s., dotaci ve výši 30.000,- Kč na projekt "Živá Pecka 2020". Projekt bude
ukončen 10. 12. 2020. Vyúčtování dotace musí příjemce předložit do 15. 12. 2020. Dotace
byla poskytnuta na základě žádosti ze dne 29. 4. 2020. RM schválilo poskytnutí této dotace
dne 20. 5. 2020. Dotace byla převedena z účtu dne 30. 6. 2020 a byla vedena na účtu
373 - Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery. Dne 15. 12. 2020 poskytovatel obdržel její
vyúčtování, po kontrole byla dotace zúčtována na vrub účtu 572.
Smlouvy o dílo
Městys uzavřel Smlouvu o dílo s obchodní společností NADOZ s.r.o. na akci „Oprava
zpevněných ploch u čp. 300 a na náměstí v Pecce“, cena díla 1,039.364,38 Kč bez DPH.
Smlouva o dílo byla podepsána dne 29. 4. 2020 a na profilu zadavatele zveřejněna
dne 12. 5. 2020. Dne 15. 6. 2020 uzavřel městys Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, dodatkem
se mění termín dokončení díla z 30. 6. 2020 na 15. 12. 2020 a cena díla se navyšuje
z 1,039.364,38 Kč bez DPH na 1,550.069,23 Kč bez DPH. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
byl zveřejněn na profilu zadavatele až dne 11. 11. 2020, městys nepostupoval v souladu s §
219 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dodatek nebyl zveřejněn
do 15 dnů od jeho uzavření). Skutečně uhrazená výše ceny, 1,550.069,23 Kč, byla zveřejněna
na profilu zadavatele.
Městys uzavřel Smlouvu o dílu s obchodní společností TEWIKO systems, s.r.o. na akci
„Hrajeme si a sportujeme v Městysi Pecka“, cena díla 749.529,- Kč bez DPH. Smlouva o dílo
byla podepsána dne 14. 8. 2020 a na profilu zadavatele zveřejněna v souladu s § 219 odst. 1
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek dne 14. 8. 2020. Skutečně uhrazená
výše ceny, 749.529, Kč bez DPH, byla zveřejněna na profilu zadavatele.
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím
Příjmy rozpočtu roku 2020 byly posíleny např. o následující účelové dotace:
- ze státního rozpočtu na výdaje voleb do Senátu a zastupitelstva kraje ve výši 31.000,- Kč
(ÚZ 98193). Dotace byla vedena na účtu 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery.
Skutečné uznatelné výdaje městys vyčíslil na 39.250,54 Kč. Byl proveden předpis dotace
ve prospěch účtu 672, neuhrazená část dotace ve výši 8.250,54 Kč je k 31. 12. 2020 vedena
na účtu 346,
- od úřadu práce z operačního programu Zaměstnanost ve výši 84.674,- Kč, ÚZ 13013. Příjem
dotací byl účtován ve prospěch účtu 672,
- ze státního rozpočtu na základě rozhodnutí KÚ KHK finanční příspěvek ve výši 137.081,Kč (ÚZ 29030) na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za rok 2019. Příjem
příspěvku byl účtován ve prospěch účtu 672,
- ze státního rozpočtu na základě rozhodnutí KÚ KHK finanční příspěvek ve výši 465.483,Kč (ÚZ 29030) na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období od 1. 10. 2017
do 31. 12.2018. Příjem příspěvku byl účtován ve prospěch účtu 672,
- od MMR na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace id. číslo 117D8210A1003
ze dne 10. 9. 2019, ve znění změny tohoto rozhodnutí ze dne 29. 4. 2020, na projekt
"Bezpečné místní komunikace na Peckovsku" neinvestiční dotaci ve výši 1,109.000,- Kč
(ÚZ 17058). Souhrn neinvestičních potřeb dle rozhodnutí činí 2,067.746,- Kč, termín
realizace projektu byl stanoven na 30. 6. 2020, termín předložení dokumentace
k závěrečnému vyhodnocení projektu byl stanoven na 31. 12. 2020, typ financování projektu
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je ex ante. Dotace byla připsána na účet městyse dne 11. 8. 2020. Projekt byl v roce 2020
realizován, dotace byla zúčtována ve prospěch účtu 672,
- od MŠMT ve výši 644.348,- Kč, ÚZ 33063. Jedná se o první zálohu v rámci Výzvy
č. 02 20 080 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu
vzdělávání. Dotace byla připsána na účet obce dne 21. 10. 2020, zaslána byla PO
dne 22. 10. 2020. Dotace byla účtována prostřednictvím účtu 375,
- ze státního rozpočtu na základě rozhodnutí KHK finanční příspěvek na obnovu, zajištění a
výchovu lesních porostů do 40 let věku ve výši 32.400,- Kč a 39.750,- Kč, ÚZ 29014. Příjem
dotace byl účtován ve prospěch účtu 672,
- z rozpočtu KHK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního fondu KHK
č. 20POVU1-0095 ze dne 12. 6. 2020. Investiční dotace ve výši 1,050.000,- Kč je určena
na realizaci projektu "Úprava cest pro pěší a souvisejících ploch". Maximální procentuální
podíl dotace na uznatelných výdajích nesmí přesáhnout 47,24 %, doba realizace projektu je
stanovena na období od 1. 1. 2020 do 30. 11. 2021, závěrečná zpráva musí být poskytovateli
předána do 30. 12. 2021. Dotace byla připsána na účet obce dne 23. 6. 2020 a je vedena
na účtu 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery. Městysu v roce 2020 nevznikly žádné
uznatelné výdaje,
- od MF na základě Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace id. číslo
298D228009038 ze dne 26. 8. 2020, na projekt "Pecka - obnova vnějšího pláště základní
školy". Celková výše investiční dotace činí 11,942.000,- Kč, souhrn investičních potřeb
dle rozhodnutí činí 13,268.727,- Kč, termín realizace projektu byl stanoven na 31. 12. 2020,
termín předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení projektu byl stanoven
na 30. 6. 2021, typ financování projektu je ex ante. Projekt byl v roce 2020 realizován,
městys obdržel část dotace ve výši 7,667.506,58 Kč (ÚZ 98858), dotace je vedena na účtu
374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery. Zůstatek účtu 403 byl navýšen o hodnotu dotace
ve výši 11,942.000,- Kč prostřednictvím účtu 388,
- z rozpočtu KHK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního fondu KHK
č. 20SMVU1-0006 na realizaci projektu "Roborojení" ve výši 70.000,- Kč. Dotace byla
připsána na účet obce dne 23. 6. 2020, zaslána PO byla dne 29. 6. 2020. Dotace byla
účtována prostřednictvím účtu 375,
- od MK na základě Rozhodnutí č. j. MK 35152/2020 OPP ze dne 26. 5. 2020 účelový
finanční příspěvek ve výši 445.000,- Kč, ÚZ 34054, na realizaci restaurování Mariánského
sloupu. Tento neinvestiční příspěvek je poskytnut v rámci podpory v Programu regenerace
městských památkových rezervací a městských památkových zón. Příspěvek byl připsán
na účet městyse dne 10. 7. 2020 a je veden na účtu 374 - Krátkodobé přijaté zálohy
na transfery. Projekt byl v roce 2020 realizován, dne 7. 1. 2021 bylo poskytovateli odesláno
vyúčtování tohoto příspěvku. Zůstatek účtu 672 byl prostřednictvím účtu 388 o hodnotu
příspěvku navýšen,
- od MK na základě Rozhodnutí č. j. MK 19072/2020 OULK neinvestiční dotaci ve výši
12.000,- Kč, ÚZ 34053, na akci Modernizace technického vybavení knihovny. Termín
realizace byl stanoven do 31. 12. 2020, dotace slouží na úhradu max. 70 % nákladů projektu.
Dotace byla připsána na účet městyse dne 24. 8. 2020 a je vedena na účtu 374 - Krátkodobé
přijaté zálohy na transfery. Akce byla v roce 2020 realizována. Dne 11. 1. 2021 bylo
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poskytovateli odesláno vyúčtování finančních prostředků. Zůstatek účtu 672 byl o hodnotu
dotace navýšen prostřednictvím účtu 388,
-z rozpočtu Královéhradeckého kraje na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
KHK č. SR_20_9949795 ze dne 19. 2. 2020. Na základě této smlouvy městys obdržel dotaci
na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociální služby ve výši
484.460,- Kč. Dotace byla vyplacena ve dvou splátkách následovně: dne 25. 2. 2020 ve výši
290.676,- Kč a dne 18. 6. 2020 ve výši 193.784,- Kč. Příjemce je povinen do 5. 2. 2021
předložit vyúčtování dotace. Dotace je vedena na účtu 374 - Krátkodobé přijaté zálohy
na transfery. K 31. 12. 2020 byl o hodnotu dotace navýšen zůstatek účtu 672 prostřednictvím
účtu 346, přičemž však nebylo účtováno o úhradě této pohledávky zúčtováním zálohy vedené
na účtu 374. Tento nedostatek byl napraven účetním dokladem č. 3002 ze dne 15. 1. 2021.
z r. 2019:
- od MPSV na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/2.3/047/00010466
na realizaci projektu "Společná doprava dětí ZŠ Pecka" ve výši 233.415,- Kč, ÚZ 13013,
jedná se o první část neinvestiční dotace. Celkové způsobilé náklady projektu byly stanoveny
na částku 819.000,- Kč, přičemž podíl dotace na celkovém rozpočtu očištěném o příjmy je
max. 95 % (778.050,- Kč). Termín realizace projektu byl stanoven na období od 1. 9. 2019
do 30. 6. 2022, režim financování je ex ante. Dotace je k 31. 12. 2019 vedena na účtu 472,
současně byl o částku 82.814,72 Kč navýšen zůstatek účtu 672 prostřednictvím účtu 388 a
dosud nevyplacená část dotace ve výši 544.635,- Kč je vedena na účtu 955.
V roce 2020 městys obdržel část dotace ve výši 200.558,43 Kč, je vedena na účtu 472.
K 31. 12. 2020 byl o částku 200.558,43 Kč navýšen zůstatek účtu 672 prostřednictvím účtu
388. Dosud nevyplacená část dotace ve výši 344.076,57 Kč je vedena na účtu 955,
- z MMR dle Rozhodnutí č. 117D03H001523 (tisk dne 7. 5. 2019) na projekt "Snížení
energetické náročnosti bytového domu Pecka č. p. 300" investiční dotaci ve výši 1,362.077,64
Kč. Realizace akce je stanovena do 24. 7. 2020. Předložení dokumentace k závěrečnému
vyhodnocení akce bylo stanoveno do 24. 7. 2021. Financování tohoto projektu je stanoveno
ex post. V roce 2019 městys financoval způsobilé investiční výdaje, ale neobdržel žádnou část
dotace. Dotace je vedena na účtu 955. Prostřednictvím účtu 388 byl navýšen zůstatek účtu
403 o částku 1,119.518,55 Kč.
V roce 2020 městys projekt dokončil. Dne 24. 7. 2020 byla odeslána Závěrečná zpráva
o realizaci. Účet 403 byl navýšen o částku 234.101,75 Kč. Dne 23. 9. 2020 byla připsána
na účet obce dotace ve výši 1,353.620,30 Kč (z toho ÚZ 17969 ve výši 1,289162,19 Kč a
ÚZ 17968 ve výši 64.458,11 Kč). Dotace byla zúčtována.
Zápisy z jednání rady 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 rady
městyse.
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 městyse.
Výsledky kontrol zřízených organizací
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Obec předložila Protokol o výsledku kontroly provedené ve zřízené PO. Kontrola byla
provedena na základě pověření ze dne 9. 12. 2020. Kontrola byla provedena ve dnech
10.-11. 12. 2020, kontrolované období rok 2020. Předmětem kontroly byly účetní doklady
(výběr faktur a pokladních dokladů), plán inventur a čerpání finančních prostředků
od zřizovatele. Při kontrole nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
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B. Zjištění ze závěrečného přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření městyse Pecka
nebyly zjištěny 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: ČÚS č. 701 – 710 (§ 36 odst. 1 zákona o účetnictví)
• ČÚS č. 703 bod 4. - Územní celek nedodržel obecné postupy účtování o transferech.
o Zůstatek účtu 672 je nesprávně nižší o hodnotu vyrovnávací platby za závazek
veřejné služby ve výši 470.270,- Kč. Tato dotace je k 31. 12. 2019 nesprávně
vedena na účtu 374.
- Městys přijal opatření k nápravě chyby - při účtování o datacích budou důsledně
dodržovány účetní postupy dle ČÚS. Správnost účtování o přijatých transferech bude
ověřena při konečném přezkoumání.
Oprava účtování byla provedena d. č. 3024 ze dne 9. 4. 2020. Dotace přijatá v roce 2020 je
již správně zahrnuta do zůstatku účtu 672. (napraveno)
Nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky.

b) při dílčím přezkoumání
byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky:
❖ Právní předpis: Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů
• § 219 odst. 1 - Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na
veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků v souladu se zákonem.
o Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo byl uzavřen dne 15. 6. 2020 a na profilu
zadavatele zveřejněn až dne 11. 11. 2020, městys nepostupoval v souladu s § 219
odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dodatek nebyl
zveřejněn do 15 dnů od jeho uzavření).
- Při konečném přezkoumání bylo ověřeno, že se nedostatek již nevyskytuje.
(napraveno)

Nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky.
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D. Závěr
I. Při přezkoumání hospodaření městyse Pecka za rok 2020

nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004
sb.) kromě chyb a nedostatků uvedených v textu této zprávy od písm. b),
odstraněných v průběhu přezkoumání.
II. Při přezkoumání hospodaření městyse Pecka za rok 2020
se neuvádí žádná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.
III. Při přezkoumání hospodaření - městyse Pecka - za rok 2020
Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku

6,45 %

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku

3,81 %

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

11,72 %

IV. Ověření poměru dluhu městyse Pecka k průměru jeho příjmů za poslední 4 roky
Ověřili jsme poměr dluhu městyse Pecka 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.
V. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek
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Krajský úřad Královéhradeckého kraje, dne 28. 04. 2021
Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:
Ing. Vendula Hynková
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Ing. Monika Kliková

Ing. Vendula Hynková

Digitálně podepsal Ing. Vendula Hynková

Datum: 2021.04.28 13:58:42 +02'00'
………………………………………………

Ing. Monika Kliková

Digitálně podepsal Ing. Monika Kliková
Datum: 2021.04.28 13:54:14 +02'00'

………………………………………………..

kontrolor

Pokud zde chybí některé podpisy kontrolorů uvedených na straně 1 této Zprávy, kteří
se podíleli na výkonu přezkoumání, tak nebyli v době konání závěrečného přezkoumání již
členy kontrolní skupiny a jejich podpis je uveden pouze v Zápise z dílčího přezkoumání
hospodaření městyse Pecka.
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 městyse Pecka o počtu 17 stran
byl seznámen a její stejnopis převzal Hana Štěrbová.
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, nehospodařil s majetkem státu, neručil za závazky
jiných osob, neuzavřel směnnou, pachtovní, zástavní smlouvu, smlouvu o sdružení
peněžních prostředků a majetkových hodnot, smlouvu o úvěru ani nehospodařil s jinými
cizími zdroji, nerealizoval žádnou akci, která by měla povahu veřejné zakázky ve smyslu
zákona č. 134/2016 Sb., nepořídil ani neprodal žádný finanční majetek.
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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
o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu
uvedenou zprávu zaslat.
Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí přestupku 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.

Převzal dne: 28.04.2021

Hana Štěrbová
………………………………………….
starostka

………………………………………….
podpis

Rozdělovník :
Stejnopis

Počet výtisků

Předáno

Převzal

1

1

Pecka

Hana Štěrbová

2

1

Královéhradecký kraj

Ing. Vendula Hynková

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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Příloha č.1
Vzorec výpočtu ověření poměru dluhu městyse Pecka 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
256 500,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
256 500,00 Kč
45 023 174,00 Kč
32 335 707,00 Kč
34 207 080,00 Kč
27 962 685,00 Kč
139 528 646,00 Kč

Příjem v roce 2020
Příjem v roce 2019
Příjem v roce 2018
Příjem v roce 2017
Příjmy celkem

34 882 161,50 Kč

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

0,74%

60% z průměru příjmů za 4 roky

20 929 296,90 Kč

Překročení v částce
Překročení v procentech

##############
-0,592646671
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0,00 Kč
0%

