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č. Z

zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

zADNÍ rŘnBAŇ
Ič: 00234028

za rokzotg
31,07,2019
Přezkoumání hospodaření obce Zadni Třebaň za rok 2019 bylo zahá$eno dne
doručenímoznémrcnío zahájení přezkoumání hospodařeni zaslaného Přezkoumávajícím
orgánem.

přezkoumání

.
.

se

uskutečnilo ve dnech:

17.09.2019
07.05.2020
na zák7adé zákona

č. 42012004 Sb., o přezkoumávéní hospodaření Územních samosPrávných
se zákonem
celků a dobrovolných svazků obcí, vá znénípozdějších předpisů a v souladu
č.25512012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

přezkoumávané období:

01.01.2019 - 3I.12.2019

Přezkoumání proběhlo v sídle obce:

zadníTřebaň

Na Návsi 6
267 29 Zadní Třebaň

Přezkoumání vykonaly:
- kontrolor pověřený řízenímpřezkoumání:
- kontroloři:

Jiřina Šamanová
Irena kováříková

Zástupci obce:

Markéta simanová - starostka
Hana Nejedlá - hlavní účetní
Romana Poíwová - pokladní

pověření kpřezkoumaní podle § 5 odst. ! zékona é, 42012004 Sb,, § 4 a § 6 zákona
poLoo3si.t předpisů, vydala vedoucí Odboru interního auditu
č.25512012 Sb., vše u.
"nění
a kontroly Krajského úřadu Střeáočeského kraje Mgr. Štěpanka Dvořáková Týcová
dne |9.7.2019 pod čj. 096538/2019/KUSK.

Předmětem přezkoumání jsou dle ust. § 2 zák.

č. 42012004

Sb.,

ve znění pozdějších

závéreénéhoÚČtu Podle
předpisů, údaje o ročnímhospodařen i trzerlÁiho celku, tvořící souČást
,at ónuó.25ól20O0 Sb., ve znénipozdějšíchpředpisů, a to:
_ plnění příjmůa qýdajů rozpočtu, včetně páněžních operací dkajícíchse rozpočto,4ých
prostředků,
_ íinančníoperace, tykajícíse tvorby apoužitípeněžníchfondů,

-nakladyavýnosypodnikatelskéčinnostiúzemníhocelku,
_ peněžníop.ru.", tlrt u.li"i se sdružených prostředků vynakládan}.| nu základé smlouvY
mezi dvěma nebo více ízemníÁi ".lky, anebo na zák|adé smlouvY sjinými
právnickými nebo §zickými osobami,
_ ťrnančníoperace, tluaJicíse cizích zdrojů ve smyslu právních pře9pisů o účetnictví,
_ hospodaření a ninaaani s prostředký poskytnuqimi z Národního fondu a s dalšími
prortr.dky ze zahraničíposkýtnutými na zéklldémezinarodních smluv,
_ vyúčtováni a vypořádani finaneúch vxahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtůmkrajů,
ťrozpočtůmou"i t .;i";rm rozpočtům,ke státním fondům a k dalšímosobám,
_ nakládání a hospodáření s majetkem ve vlastnictví územníhocelku,
- nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímžhospodaří územni celek,

_ zadávání

a

uskuteěňování veřejných zakázek,

qijimkou ÚkonŮ

a

PostuPŮ
předpisu,
právního
přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního
- stu,r pohledávek azávazktlanak|ádání s nimi,
- ručenízazávazky Szických a právnických osob,
_ zastavování movit}ch a nemovi!ých věcí ve prospěch třetích osob,
zŤizování věcných břemen k majetku územníhocelku,
- účetnictvívedené územnímcelkem,
k pruměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové
_ ověření poměru dluhu územního
"ó1tr,
roky poále právního předpisu upravujícíhorozpočtovou odpovědnost,
s

-

přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na qýznamnost
jednotliqých
jednotliqfch skutečností poúe piedmětu a obsahu preztoumaní. Při posuzování
ke dni uskutečněnítohoto
právních úkonůse vycháuí ze znéníprávních předpisů platn;ých
úkonu.
předmětem přezkoumání údaje,
Podle ustanovení § 2 odst. 3 zékona č. 42012004 Sb. nebyly
řádu,
na které se vztahuje povinnost mlěenlivosti podle daňového

posledním kontrolním úkonem ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 PÍsm. g) kontrolního řádu
předání..přezkoumaných
učiněným dne 07.05.2020 bylo sňrnutí kontrolníóh zjištění,_
pověřeného řízenim
dokumentů zástupcům územního celku a prohlášení kontrolora
přezkoumání, že kontrola na místě je ukoněena,

A. Přezkoumané písemnosti
Střednědobý výhled rozpočtu
r na roky 2019 - 202I, schválen zastupitelstvem obce dne 27.72.2078, zveřejněn dne
27.12.2018
Návrh rozpočtu
. zveřejněn ve dnech II,I2.-28.12.2018napevnéielektronickéúřednídesce
Schválený rozpočet
ělenění
. zastupitelstvem obce dne 27.t2.20I8 jako schodkový v paragrafovém
minulých let, zveřejněn dne
odvětvové skladby, schodek W rpřebytku hospodaření
28.12.2018

ganiza cím
Stan ovení záv azný ch ukazatelů zíízeným o r
' dopisem ze dne 1.1.2019
Rozpočtová opatření
. č. 1 - schváleno zastupitelstvem obce dne 3 1 .I .20!g, zveřejněno dne 1 ,2,201,9
. é.2_ schváleno starostkou dne25.2.2019,zveíejněno dne 25,2,2019
. č. 3 - schválená zastupitelstvem obce dne283.ž0!9,zveíejněno dne 293,2019
. é.4_ schváleno starostkou dne 30.3.20!9,zveřejněno dne 30,3,2019
.č.5-schválenostarostkoudne25.4,2079,zveŤqněnodne26,4.20|9
. č. 6 - schváleno zastupitelstvem obce dne 11 .6.20t9,zveřejněno dne t2,6,20I9
. é.7 _ schváleno starostkou dne27.6.2079,zveřqněno dne 28,620t9
r č. 8 - schváleno zastupitelstvem obce dne 16J .2019, zveřejněno dne 17 ,7,20t9
_ schváleno starostkou dne 31.8.2019,zveŤejněno dne 5,9,20t9
.
č. 9

Závěrečný účet
. schválen zastupitelstvem obce dne 26.6.20Lg s vyjádřením "!el^výhrad",
,sq9leině
rok 2018, zveřejněn dne
za
hospodaření-óbce
přezkouÁání
qisledku
o
se Zprávou
_ 26.6.2019 _ oba dokumenty na pevné
26.6.20tg návrh zveřejněn ve dnech 11.a.
i elektronické uřední desce
Yýkaz pro hodnocení plnění rozpo_čt_u
l k 30.6.2019 ze die I3.7.20lg,k31.1,2.2019 ze dne29.I.2020

Yýkazzisku aztráty
.k30,6,2019zednel5.7.2019,k31.I2,20|9zedne27.2.2020
Rozvaha

.k30.6,20I9zedneI5,7,201g,k3l.72,20t9zeďne27,2,2020

Příloha rozvahy
.k30.6.2019zedne15.7,2019,k31.12.2019zedne27.2,2020
ÚrtovY rozvrh

. předložen platn;i pro rok 2019
Hlavní kniha
. předložena k 30.6.2019,k31.12,20t9
účetnídeník

.

předložen k 30.6.2019, k 31,.12,2019
Kniha došlých faktur
za hlavní činnost _ 28.8.2019 do faktury

a

k

č. 20190135,

k

31,12,2079 do faktury

č.20190234
k 3 11220t9 do faktury
zahospodařskou činnost _ k 28.8.2019 do faktury č.7I90L15,
č.7190186
Kniha odeslaných faktur
. zahlavní činnost - k 23.8.2019 do faktury ě, 920190004, k 3t,I2,2019 do faktury

.

č. 920190006

a

do faktury
zahospodářskou činnost -k3.g.2019 do faktury é.720190423,k3LlZ,2019

č.72019086l
F'aktura
. dle knihy došlých faktur:
I za hlavní činnost _ č. 20:190095 ze dne 3.6.2019 _ č. 20I90IIL ze dne 25,6,2079,
ě.20190229 ze dne 13.I2.20I9 _ é. 20190234 ze dne 16.12.2019
. zahospodářskou činnost _ ě. 7190076 ze dne 7.6.2019 _ č. 7190083 ze dne 12,6,2019,
ó.7Ig0I74zeďne4,t2,201,g-č.7190|78zedne6.12,2019
. dle knihy vydaných faktur:,
. zahlavní činnost _ ó. 920190001 ze dne 1 .2.20:19 , ó.920|90004 ze dne 23,8,2019,
6.1 L20I9
_
č. 920190005 ze dne 6.It.2019 č.920190006 ze dne
- č, 7201,90414 ze dne
432019
dne
ze
. zahospodářskou činnost - č.720190406
_
31 ,12,2019
dne
ze
t0.7.2019,ě.720190850 ze dne 31.I2.20lg é.720190855
Bankovní vYpis
. k základnímu běžnémuúčtuč. 4423t3t/0100 vedenému u KB a,s,_ č, 73 ze dne

4.6.2019-č.84zedne30.6.20l9,č.180zedne3I.I2.20L9
_ č, 1 ze dne I4,L2019,
k běžnému úětu č. 43_7207000237/0100 vedenému u KB a,s,
ó. |I ze dne t6.I2.2019 - č. 12 ze dne31,12,20].9
_

.
.

a.s. č. 20t9l83 ze dne 5,6,2019
k běžnémuúětu č.1,70246871/0300 vedenému u čson
, ě, 20191130 ze dne
_ č.2llgl90 ze dne 30.6.2019, é.20l9ll29 ze dne 28.12,2019

31.I2.20I9
- č, 19
k běžnémuúčtuč. 94-3615:.3110710 vedenému čNg - é, I7 ze dne 6,6,2019
_
ze dne28.6.20t9,é.46 ze dne 16.12.2019 č. 47 ze dne3|.12.2019

.

.kběžnémuúčtuč.115-120243025710100vedenémuuKBa.s.-č.57zedne12.6.20|9,
ó.60 zedne 30.6.2019,ó.126 ze dne3}.tz.20l9 ó.l27 ze dne3l1,2,201,9
účetnídoklad
. k základnímvbéžnémuúčtuě.4423t3I/0100 vedenému u KB a,s, - č, 110073 _
č. 110084, č. 110180

.kběžnémuúětuč,43-720700023710100vedenémuuKBa.s.-č.150001,č.150011-

,
.
.
.
.
.
.

č.150012
140083 - č, 140090,
k běžnémuúětu é. L70246871/0300 vedenému u čsog a,s, ě,
ó.I40I29- č.140130
_
12O0I7 _ č, 120019, é, 120046
k běžnémuúčtué. g4_36l5t3ll071,0 vedenému čNg ó.
- ó.120047
a.s. _ ě, 160057 _ č, 160060,
k běžnému účtuč. 115_120243025710100 vedenému u KB
č. 160126 - é. t60l27
, č,71,0234
_
k došlým fakturám (hlavní činnost) č. 710095_- č_J1O1tl,ě,770229
_
ó,770178
_
k došlým fakturám (hospodářska oinnost) ó.770076 é.770083,ó,7701,74,
_
gtooot _ ě. 810004, ě. 810005 č. 810006
_
k vydaný^ ár.i"rari, (hlavní ěinnost) e.
_
870850 _
k vydaným iakturám (hospodařská činnost) _ č, 870406 é, 870414, č,
č. 870855

Pokladní kniha (deník)

'.

.

zaměsíc březen,červen a prosinec 2019
v 7,45 hod, ke dni dílčího
pokladna č. 1 (hlavní pokladna) _ skonto pokladní hotovosti
v pokladní knize
zůstatkem
přezkoumání činíre žz 659,0ó a je shodné s _vykázaným
t pokladnímu dokladu č. V 19000|15 ze dne t6.9.2019
v 7 ,35 hod, ke dni dílěího
_
pokladn a é. 2 (vedlejšípoktadná; skonto pokladní hotovosti
zůstatkem v pokladnil<nize
přezkoumáni 8ini re rr 659,0Ó aje shodné, s_yvlazanÝm
I pokladnímu dokladu č. P |9200402 ze dne 16.9.2019

4

l

ke dni dílěího
pokladna č. 3 (vedlejšípokladna) _ skonto pokladní hotovosti v 7.50 hod.
pokladníl<nize
přezkoumani eini r8 ri 308,00 a je shodne s vy\yaŇm zůstatkem v
i pokladnímu dokladu č.P 1900327 ze dne 1692019

pokladní doklad

a
,

zaměsíc březen, ěerven a prosinec 2019
- č, V 19000038 ze dne
pokladna č. 1 (pokladnahlavní) - č. P 1900001,2 ze dne7.3.2019
_
č. 19000080 ze ďne 26,6,2019,
I900OO72 ze dne 3.6.2019
2g.3.201,g, ě.
_
31 .t2,20l9
č. P19000050 ze dne 1,3.12.201,9 č. V19000I39 ze dne
25,3,2019 - č, V 19200046
pokladn a ó. 2 (pokladna vedlejší) - ě. P 19200202 ze dne
26,6,20]'9,
_
ze dne2g.3.20ig,č. p 19200ďeg r" dne21.6.201,9 č. V 19200094 ze dne
_
dne20.|2.2019
č. V192001 54 ze dne 13.12.201,9 č. v19200167 ze
p
_
dne 25,3,2019 _ č, p 19300200
ze
19300167
pokladnaě.3 6o[iuanu vedlejší) č.
28.6.2019,
_
ze ďne 293.20\9, č. V 19300ó3t ," dne 3.6.2019 č. V 19300038 ze dne
_
č. P193003 67 ze dne 13.I2.20tg č. V19300O98 ze dne20.12.2019

V

Y

.
.

Evidence poplatků

-

l

,upiy,oapaa

'

vedeno v programu

a hrobové místo, vedeno v programu

Evidence pohledávek

TRIADA

TzuADA

Evidence majetku

' vedena v programu TRIADA
Inventurní soupis majetku a záv azkít
. Složka inventarizac e zarok2ll9:Plán

ze dne |5,1112019, Proškolení členů
fyzické a dokladové
ínveltarízaěníkomise ze dne 17.I|.201g, Inventurní soupisy
dni 31,t2,20I9
nemovitostí.ke
ínventarizace ke dni 31 .12.2019, Výpisy z katastru
a k,ú, Revnice a Zpráva
pro obec ZadfLlTřebaň, k.tl. Zaďrtt rř.bui, k.ú. Běleč u Litně,
t provedené inventarizaci majetku k3|.12.20I9 ze dne28.2.2020,
Mzdová agenda
. prehĚd výplat mezdzarck2019 (období leden _ srpen)
Odměňování členůzastupitelstva
. přehledy
;. zd za rok 2019 (období leden _ srpen) uvolněné starostky,
list
"ýpl;iy
a ostatních něuvolněných ělenŮ zastupitelstva, Mzdový
na rok 2019

neuvolněného místostarosty
uvolněné starostky za rok 201,9

účetnicwíostatní
. Protokoly o schválení účetníchzávěrek obce a příspěvkové organízace za rok 2078
ze dne LI.6.20t9
ganizací
Y ýkaz zisku a ztr áty zíízených p řís p ěvkový ch o r
. k 31 .3.,30.6.201,9 a37.t2.20I9
Rozvaha zíízených příspěvkových o rganizací
, k 31.3., 30.6.2019 a3]r.I2.20t9
převod)
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodejo směna,
jó
darována tl22 souboru pozemků
obci
. Darovací smlouva ze dne rj.§.zoó.
zastupitelstvem obce
v katastráln ím izemí zadníTřebaň. |Jzavíenísmlouvy schváleno

r

.

dne 11.6.2019.

smlouva

o

prála k nemovité věci
ze dne lo.i.iotg. česká republika _ úraa

bezilplatném převodu vlastnického

č. U2SVM/SBE1180212019_SIjEM

Zadní Třebaň pozemek
pro zastupouarri státu ve věcech majetkoqých převádí na obec
komunikace), Uzavření
parcelní ěíslo 193/3 (ostatní pt*ná, způsob využítí:ostatní
smlouvy schválilo zastupitelstvo obce dne 30,10,2018,
pozemek parc, č, |l80l2
Kupní smlouva na pozemek ze dne II.t2.201,g. obec prod_avá
obce dne 30.9,2019,
v k.ú. ZadníTřebaň. IJzavíenirÁlo.rrry schváleno zastupitelstvem

5

Darovací smlouvy
. Darovací smlouva ze dne |1.4.2OI9. Obci je darována částka Kč 10 000,00 na qfsadbu
Třebaň. UzavÍení
stromů dle návrhu obnovy a doplnění stromořadí na návsi obce Zadni
smlouvy schváleno zastupitelstvem obce dne 28,3,20 19,
Smlouvy nájemní
s.r.o. část budovY Ná3emňí smlouva ze dne 31.7.2OI9. Obec pronajímá Alkat Brewery,
Zadni Třebani včetně sklePních Prostor
ve Špolečenskémdomě
pivnice
dnem 7,8,2019,
k pohostinské ěinnosti, smlouva uzavřena na dobu neurčitou počínaje
schváleno zastuPitelstvem
nájemné u. wli ro : o0o,Oo/rněsíčně. TJzavíení smlouvy
obce dne 16.7.2019.
Zveřejněn é záméry o nakládání s majetkem
ĚNáj"rn rí sáouvě ze dne31,.7.20lg zveřejněn od 13.6. ďo29,6,2019
1,8,2019
keKupnísmlouvěnapozemekzedne II.12.2019zveřejněn od16.7.2019do

.

v

-

.
.

Smlouvy o věcných břemenech
. Smlouv a o zŤízenívěcného břemene, ze dne 3.4.2019, obec Zadní Třebaň jako strana
je pozemekp,č,26lI
povinná, matůe!éM. jako strana oprávněná.. Předmětem smlouvy
jednoránovou Úhradu KČ 5 000,00,
v k.ú. ZadníTřebaň. Zřízeno na dóbu neurěitou za
Uzavření smlouvy schválilo zastupitelstvo obce dne 28.3 .20 19 .
Smlouvy a dalšímateriály k přijaúým účelovýmdotacím
. Veřejnoprávní smlouva'o poškytnutídótace podle Programu 2019 Pto PoskYtování
fondu
dotací , ,orpictu Středočeskéiro kraje ". Štř"dočeskéhoInfranstrukturního
Projektu
evidenční.číslo
na akci Zadní Třebaň _ kanalizace II. etapa,IJzavíení
smlouvY schváleno
269,00.
gglstzotg
732
Kó
v maximální výši
iŠrlňv7o:
podpůrně,
použito
zastupitelstvem obce dne 3 0. 9.20 1 9. Nepřezkoumáváno,
Smlouvy u auKi materiály k poskytnufým účelovýmdotacím
dotaci
. Smlouva o poskytnutí dotace ," án" 7.6.2oig. Obec Zadní Třebaň PoskYtujespojené
výdaje
Třebaň na
ve výši Kč 60 ooo,oo Těloqichovné jednotě ostrovan Zaďni
nehmotného majetku,
pořízením
s
s pořízením hmoínéhomajetku, rúdaje spojené
na zik1adé
výdaje spojené s technický- ,íroanoóením,-rekonsirukcí a modemizaci
obce 28.3.201,9,
žádosti ze dne 27 .3.2019. TJzavíenísmlouvy schváleno zastupitelstvem
Smlouva zveřejněna dne 11.6.2019,
Dohody o provedení práce
l ze dne 20.1.20i, na období od 20.1. do 31.12.2019 _ úklidovépráce v budově
Společenského domu
I ze dne 1.1.20:r9, na období od 1.1 .20tg do 31 .|2.2019 - ýkon funkce odborného
zástupce provozovatele vodovo du a kanalizace
Zápisy z jÓOnani zastupitelstva včetně usnesení
a ze dne 27.ti.iotď 6o"počet), 3t.I.2079,28.3.2O1g, II.6.20t9 (závěreóný účet,účetní
záv érka), 7 6.7 .20 |g', 3

O'.g

.20 l

g,

p

.

I

1

.20 I 9 a

3O

.t2.20 19 (rozpoěet),

Výsledky kontrol zÚízený ch organlzací
Zák|adní.škola a Mateřská škola Zadní Třebaň
. Zápísz kontroly příspěvkov é or'ganizace
"provedena
na zék\adépověření Ze dne t3,8,201,9,
ze dne 20.8.20|9. Kontrola
kontrolované období leden - červenec 2019,

6

obceo neuzavřela
V kontrolovaném období obec Zadní Třebaň, dle prohláŠenístarost§
s majetkem státu,
smlouvu směnnou, pachtovní, smlouvu o qipůjčce,rlýprose, nehospodařila
a to ani v případech
neruěila svým majátkem za závazky tyzickycn a právnických osob,
movitý a nemovit,ý
taxativně vy,jmenovaných v § 38 oást. 3 zikona oobcích, nezastavíIa
převzetí

smlouvu o
majetek, něrlzauídra.álo.ru,, o přijetí a poskytnutí úvěru nebo zápůjčky,
o sdružení,
smlouvu
a
závazku
dluhu, o převzetí ručitelského^ ,árurki, o přistoupení k
podle smlouvy o sdružení,jehož
smlouvu o spoleěnosti a poskytování majetkóvých hodnot
je obec společníke., n.ťo,rpila ani n.p.dulu cenné papiry, obligace, nevydala komunální
a organizaění složku, nezaložíIa
dluhopisy, nezŤíďila urri ,-r.r-sila příspivkouo,, org*izáci
právnických osob,
ani nezrušila právnickou osobu, neuskutečnila rňajetkové vklady do
uskutečnila po.r"e veřejné zakázky malého rozsahu,

B, Zjištěníz přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření obce Zadni Třebaň:

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky,

c, ptnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných:
a)

při dílčímpřezkoumání

předpisy:
_
Byly zjištěny následující chyby a nedostatky porušeny nížeuvedené

.

ČÚs č.701 - 710 (§ 36 odst. !zákonao účetnictví)
ČÚs r. 701, nebot':

účtě388
obec dle vykazuRozvaha k 30.6.2019 chybně účtujena syntetickém
účtyaktivni a to v zápoméhodnotě ve qiši Kč 1 625 253,00.

NAPRAVENO
Chyba

.

se

již ve výkazu Rozvaha

Nařízenívlády

_

Dohadné

k 3],12,2019 nevyslEtuje,

č. 318t2017 Sb., o výši odměn

členůzastupitelstev územních

samosprávných celků
§ 1, nebot':
vypLácena měsíčníodměna
uvolněné starostce obce byla v období od ledna do srpna 2019
výše měsíčníodměny činí
v nesprávné \.ýši Kč 45 gš2,00,tj. o Kč 3 217,00 nižší.Správná
Kč 40 169,00, Celkový rozdí|je Kč 25 736,00,

NAPRAVENO

za měsíc září 2019,
Vzniklý rozdíl byl starostce obce vyplacen ve výplatním termínu

b)
Byly zjištěny následující chyby a nedostatky

_

porušeny nížeuvedené předpisy:

.

ustanovenízákona Ó, 563l199t
Vyhláš ka é. 4LOt2009 Sb., kterou se provádějí^některá
jednotkyo
pozdějšícňpředpisů, pro některé vybrané účetní
Sb.o o účetnictví;;";rú
ve znění pozdějšíchpředpisů
§ 34o neboť:
na účtu549 _ ostatní náklady
obec dle Yýkazllzisku a ďráJty k3L12.2018 chybně účtuje
z činnosti a to v zápoméhodnotě ve qiši Kč 41 t65,62,

NAPRAVENO

ChybasejižveVýkazuzisla,taztrátyk30.6,2019neopakuje.

.

Zákonč. 563/1991

Sb.o o účetnictví,ve

znění pozdějšíchpředpisů

§ 30 odst. 11, nebot':

obec Zadní Třebaň inventarizačnírozdíly za rok 2018, které jsou přesně popsany
v Závéreóné inventari začnízprávě o provedáné inventarizaci majetku k31.12.2018 ze dne
20.2.20l9,naúčtu022 _ Samostatne movité věci (Kč 75 319,00) a soubory hmotqých
(KČ 70 000,00)
movitých věcí a na účtu063 - Dluhové cenné papíry drženépo sPlatnosti
nevyúčtovala do příslušnéhoúčetníhoobdobí,

NENAPRAVENO

rozdílY za rok 20]9,
Chyba přetrvává i v roce 2019. Obec Zadní Třebaň inventarizační
inventarizaci
které jsou přesně popsány v Závěrečné inventarizační zprávě o ^pr_ovedené
_
(Kč
500,00),
dne 28,2,2020, na tičtech 311 odběratelé
majetku k 3].12.ioig
330,00)
(Kč
304
_
pasivní
tičty
389 Dohadné
151,00)
33]_ Zaměstnanci (Kč
nevyúčtovala do příslušnéhoúčetníhoobdobí,

i,
1

a

9

D) Závěr
Při přezkoumání hospodaření obce Zadní Třebaň za rok 2019 podle § 2 a § 3 zákona
č.42012004 Sb., ve zněnípozdějšíchpředpisů

Byly zjištěny nedostatky spočívajícív:
(§10 odsi. 3 písm. c) zákolaě.42012004 Sb,)

c5) neodstranění nedostatků zjištěných při přezko:r"lť za předcházeiícíroky,
, Tyto chyby a nedostatky jsou specifikovány v oddíle C) pod písm, b),
v platném znění:
Upozornění na rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č, 420t2004 Sb,o
Neuvádí se.

Podíly dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona é.420l2x04 Sb., v platném znění:
15,69 oÁ

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku

b)

podíl závazk,ina rozpočtu územního celku

celku
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního

2r2l

oÁ

2165

o/o

Komentář:
dlouhodobých pohledávek činí0,00 Kč,
Cat
"U.lem
"W
Celkový objem dlouhodobých závazktt čini 2 308 204,4I Kó.

10 odst. 4 písm. c) zákona é.420t2004 Sb., v platném znění:
4 rozPoótové rokY,
územníhocelku nepřeúočil 60%průměru jeho příjmůza poslední

Výrok dle §

.

Dluh

ZadníTřebaň
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STŘEDOČESKÉI{OKRAJE

Odb,or interního auditu a kontroly
150 2t Praha 5, Zborovská 11

Podpisy kontrolorů:

r--'x L

.!/2::,.l:,z:../.

Jiřina Šamanová

Irena

kontrolor pověřený íiz{nim přezkoumání

kováříková
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Tato zpráva o vÝsledku přezkoumání:

ání ho spo d ař ení, při čemž ko nečný m znénim zpr áW
se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zál<ona
Íizenim
42012004 Sb., k podání písemnéhostanoviska kontrolorovi pověřenému
přezkoumání

č.

ke zjištěnímuvedeným v tomto návrhu je možno podat písemné stanovisko ve lhůtě
do 15 dnů ode dne předání návrhu zprávy, a to kontrolorovi pověřenému řízením
_

a kontrolY,
přezkoumání na adresu: iGajský urad Středóčestého kraje, Odbor interního auditu
Zborovská 11, 150 2|Praha5

tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje
dílčíhopřezkoumání

_

i qisledky

konečného

zástupci
vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přiéemžse stejnopis č. 2 předává stabúárnímu
přeÁumáv*eno ,"u:"r.t ste3nopis č. 1 se zak1tÁaáo příslušnéhospisu územníhocelku
"
kraje,
vedeného odborem inierního u,rdit,, u kontroly Krajského uřadu StředoČeského
_ se

Třebaň o PoČtu 12 s1fa,n
S obsahem zprávy o qýsledku přezkoumání hospodaření obce Zaďní
Markéta Simanová, starostka obce, Dále
byla seznám ena a stejnopis č. 2 převzala,
qýsledku přezkoumání
starostka obce převzalá v Ólet<tronicfté podobě nepodepsanoll zprávu o
pro naPlnění ustanovení
hospodaření obce Zadní Třebaň ve strojově čiteinérrrformátu PDF
§ 4 zákona č. 9912019 Sb.

ií

68Ei
,m\

Markéta simanová
starostka obce zadní Třebaň

..,..\61Ňtý

ďne

0].05.2020

Rffiď

Poučení:

ve smyslu ust. § 13 odst. 1 písm. b) zákona é. 42012004 Sb.' Povinen
přijmout opatření k nápravě .rrv6 a nedostati<ů uvedených v této zvyáv.é o ýsledku
pró*o,r*aní hospodaření a podat o tom písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu

t;;."i-..lek je

11,
urad Stredočeského má3e, Odbor int9rního auditu a kontroly, Zborovská
závěrečným
se
spolu
zprávy
1,50 21 praha 5, a to nejpozději do 15 dnů po projednaní teto
účtemv orgánech územníhocelku.

orgánu

- Krajský

Sb,, Povinen
územnícelek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona ó. 42012004
lhŮtu' ve které Podá
v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 pLm. b) téhoŽ zákonauvést
přijafých opatření
plnění
o
přislušnému prezkoumávajícímú orgánu pír.rnno,, zprltvu
zprávuzaslat,
a v této lhůtc irislušnémuprezkoumávajícímu orgánu uvedenou

podle ustanovení
Nesplněním těchto povinností se izemní celek dopustí přestupku
za to se uložíúzemníhocelku podle
§ 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona ě. 42012004 Sb. a
50.000,-,
ůstanovení í+ oost.'2 zékonaó,42012004 Sb. pokuta do výše Kč
5
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Rozdělovník:
steinopis

Počet výtisků

1

1x

2

1x

Předáno

Převzal

Krajský úřad

Jiřina Šamanová

Středočeského kraje
Obec
zadní Třebaň

Markéta simanová

Upozornění:

.

.

.

Ab...r.e písemně uzavřené smlouvy - pro zvýšeníprávní jistoty je vhodnější uzavíeni
písemné smlouvy o dílo, v nížbudou veškerépodmíŇy jednoznaČně vymezenY.
vyčleněnírozpočtových prostředků na řešeníkrizových situací - upozorňujeme
ná povinnost sianovenou u g 25 zákona č. 24012000 Sb., o krizovém řízeni vYČlenit
finánčníprostředky potřebné k zajištění přípravy na krizové situace (ÚČelová rezerva
finančnícir prostředků na řešeníkrizových situací a odstraňování jejich následkŮ)

na § 5213 -Krizováopatření, položka 5903 - Rezerva nakrizová oPatřenÍ.
Evidence smluv - upozorňujóme.ra nutnost vedení Ťáďné a úplnéevidence uzavŤených
smluv tak, aby obec měla aktuální přehled zejména o pohledávkách a závazcích z nich
vyplývajících, a to i ze smluvních váahů z let minulých. Podotýkáme, Že tato evidence
prvotním podkladem pro řádně provedenou dokladovou inventarizaci

3Ó-.Ó"ncz

k rozvahovému dni.
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