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Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

CHRAŠrrcn
Ičz 00242331

Za

rok20t6

Přezkoumání hospodaření obce Chraštice za rok 2016 bylo zahájeno dne 01.08.2016
doručenímoznámeni o zahájeru pŤezkovrnáni hospodaření zaslaného přezkoumávajícím
orgánem.

přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
. 2.6.2017

.

24.10.2016
na záklaďé zékona č. 42012004 Sb., o přezkoumávani hospodaření územntch samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí, ve zněm pozdějšíchpředpisů a v souladu se zákonem
ě.25512012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

Přezkoumávané

období:

Přezkoumání proběhlo v sídle obce:

01.01.2016 -31.12.2016

Chraštice
Chraštice 2
26272 Březnice

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řizenimpřezkoumání: Cyril Kukla
Marie Formanov á (2.6.2017 )
- kontroloři:
Ing. Monika Špergerov á (24.t0.20l6)

Zástupci obce:

Marie Dvořáková
Eva Baumruková

- starostka
- hlavní účetní

Pověření kpřezkoumání podle § 5 odst. l zákona č. 42012004 Sb.. § 4 a § 6 zákona
č. 25512012 Sb., vše ve znění pozdějšíchpředpisů, v5,dala vedoucí Odboru kontroly
Krajského úřadu Středočeského kraje Hagr. Štepanka Dvořáková Týcová dne 25.7.201,6,
pod č.j. 103459l20l6/KUSK.

Předmětem přezkoumání isou dle ust. § 2 zák. č. 42012004 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, údaie o ročnímhospodaření úzer-rrníhocelku. tvořící součást závěrečného účtupodle
zákona č.25012000 Sb.. ve znění pozdějšíchpředpisů. a to:
- plnění pří|můa výdajů rozpočtu. včetně peněžních operací týkajícíchse rozpočtových
plostŤedků,
- ílnančníoperace, týkajícíse tvorby a použitípeněžních fondťr.
- náklady a výnosy podnikatelské činnosti územr-rího celku.
- peněžníoperace. týkajícíse sdrrržených prostředků vyrrakládaných na základě smlouv1,

mezi dvěma nebo více úzenrnimi celky, anebo na základě smlouvy sjinými

-

-

-

prál,nickými nebo fizickýrni osobami.
finairčníoperace! týkajícíse cizích zdrojů ve snryslu prár,ních předpisťr o účetnictví.
hospodaření a nakládání s prostředky poskYnutými zNárodního fondu a s dalšími
prostředky ze zahtaníěí poskytnutýrni na základě mezinárodních smluv.
vyúčtovánía vypořádání finančníchvztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtůmkrajů,
k rozpočtůmobcí k jinýnr rozpočtům, ke státním íbndůma k dalšim osobám,
nakládání a hospodaření s najetkem ve vlastnictví územrríhocelkLr,
nakládání a hospodařeni s maietkem státu. s nímžhospodaří územni celek,
zadávání a uskutečňování r,ei,ejných zakázek. s vj,jimkou úkonůa postupů
přezkoumaných orgánenr doh l edu podle zvláštního právního pt'edpisu,
stav pohledávek a závazki a nakládání s nimi,
ručenízazávazky fyzických a právnických osob.
zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěclr třetích osob.
ziizování věcných břenren k majetku územního celku,
účetnictvívedené územnímcelkem.

Pi,ezkournání hospodaření bylo provedeno r.ýběrovým způsobern s ohledem na významnost
jednotlivých skutečností podle předmětu a obsalru přezkoumání. Při posuzclvání jednotlivých
právních úkonůse vycházi ze znění právních předpisťt platných ke drri uskutečněnítohoto
úkonu.

Podle ustanoveni § 2 odst. 3 zákona č. 42012004 Sb. nebyly předmětem přezkoumáni údaje.
na které se vztahuie povinnost mlčenlivosti podle darlového řádu,
Poslední kontlolní úkorr byl učiněn dnem předání zprávy o výsledku přezkounrání: 2,6.2017.
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A. Přezkoumané písemnosti
Rozpočtový výhled
l sestavennaroky 2016 -2018
Návrh rozpočtu
l na rok 2016 zveřejněn od 1.I2.20l5 do 21.12.2015
Schválený rozpočet
. na rok 2016 projednan a schválen v zastupitelstvu obce dne 21.12.2015 jako
přebytkový, (závazné ukazatele rozpočfu jsou příjmy a ýdaje)
Stan ovení záv azný ch ukazatelů zí ízený m o rganiz a cím
. příspěvková organizace ZékJadni škola a Mateřská škola Chraštice, oznámeno dopisem
ze dne 2I.12.2015
Rozpočtová opatření
. č. 1 schváleno zastupitelstvem obce dne29.2.20l6
. ě.2 schváleno zastupitelstvem obce dne2.5.2016
. č. 3 schváieno zastupitelstvem obce ďne 6.6,2016

.
.
.
.
.

č. 4 schváleno zastupitelstvem obce dne 1.8.2016
č. 5 schváleno zastupitelstvem obce dne 5.9.2076
č. 6 schváleno zastupitelstvem obce dne 18.10.2016

č,7 schváleno zastupitelstvem obce dne21.I1-2016

ě. 8 schváleno zasfupitelstvem obce dne21.12.2016
Závérečnýúčet
. za rok 2015 zveřejněn od 17.5.2016 do 7.6.2016 projednán a schválen v zastupitelstr,u
obce dne 6.6.2016 spolu se Zprávou o ýsledku přezkoumání hospodaření obce za rok
20 1 5 s r,yjádřením " bez výItrad "

Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
. FIN 2 - 12 M sestaven ke dni 3I.1.20L6,29.2.2016,3I.5.2016,30.6.2016,31.8.2016,
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1.10,2016, 30.

Yýkazzisku aztráty

l

11

.2016, 31.12.2016

sestaven ke dni 30.6.2016,31.12.2016

Rozvaha

r

sestavena ke dnt 30.6.2016, 31.12.2016

Příloha rozvahy

r

sestavena ke ďn13I.12.20I6

ÚrtovY rozvrh

.

platný pro rok 2016

Hlavní kniha

.

ke dni 31 .12.2016
Kniha došlých faktur
. ke dni20.6.2016 do faě. l47, ke dni 28.12.2016 do fa č. 2I0 (dle poťeby)
Kniha odeslaných faktur
. ke dn122.8.2016 do faě.17 (dle potřeby)

Faktura
. č.57 ze ďne27.4.2016 ve ýši 61.272,-Kě za nahodilou téžbudřeva v obecním lese
. č. 6l ze ďne 4.5.2016 ve výši 77.491,- Kč za "Opravu vnitřrích prostor budovy

.

obecního uřadu chraštice"
č. 131 ze dne 31.8.2016 ve v,ýši 646.614,32 Kě za "Výměnu kotlů, spalinových cest
a úpravu rozvodů a regulace plynové kotelny ZŠa MŠChraštice"

J

Bankovní..Ypis

.

r
.

zákJadniho běžného účtuč. 7528211/0100 vedeného u KB a.s., výpisy č. 57 - 70,
za období 5.5.2016 do 30.5.2016, č. I25 - 136 za obďobí od 8.9.2016 do 30.9.2016,
č. 162 - l77 za období oď I.12.2016 do 3 1.12.2016
běžného účtuč. 94-561021110710 vedeného u ČNB, výpisy č. 11 - 24 za období
od 5.5.2016 do 30.9.201 6, ě. 40 - 42 zaobdobí od7.12.2016 do 30.12.2016
běžného účtuč. 115-186850020710100 vedeného u KB a.s., ýpisy č. 8 - I0 za období
od 14.11.2016 do 28.12.2016

účetnídoklad
. kpokladně č. 40018 - 40031, č.40040 - 40042
. k běžnémuúčtuě. 94-56l02ttl07l0 vedenému u ČNB, ě. 030090 - 0302Ig, č.03027I 030298,

. k základnímu běžnémuúčtuč. 7528211/0100 vedenému u KB, č. 030091 - 030112,
ě. 030196 - 030221,030277 - Ba297
. k běžnémuúčtuč. l 15-1868500207/0100 vedenému u KB, ě. 03025I,320270,030278,
030293

Pokladní kniha (denft)
. ke dni 24.10.2016 skonto pokladní hotovosti ve výši 45,- Kč souhlasilo se zůstatkem
v pokladní ktize v 8:25 hod., ke dnl 30.12.2016
pokladní doklad
. příjmové avydajové č.4l - 106 za období od 6.5.2016 do 17.10.2016, č. I24 - 131

za období od 5.12.2016 do 30.12.2016
Evidence poplatků
. ke ďru31.12.2016 (psi, TKO)
Evidence pohledávek
. ke dni 31 .12.2016
Evidence závazků
r ke dru3I.12.2016
Kniha pohledávek a záN azkit
r ke dí'ln3l.12.2016 (vedena kniha poplatníkůza psy)
Evidence majetku
. vedena v PC obce (v programu Fenix)
Inventurní soupis majetku a závazků
. Složka inventarizace svědčícío vykonané ýzické a dokladové inventarizaci majetku
a závazki ke dni 3I.12.2016 (Plrán inventaizace ze dne 2I.11.2016, Proškolení
inventarizační komise ze dne 12.12.2016, Inventarizaěri zpráva ze dne ll-2.20l7),
katastrální území- chraštice
Odměňování členůzastupitelstva
. neuvolněná starostk4 neuvolněný místostarosta, ostatní zastupitelé za období měsíců
duben - zéňí2016(dle výplatních listů)
účetnictvíostatní
. účetnízávérkaobce zarok 2015 schválena zasfupitelstvem obce dne 6.6.2016
. účetnízávěrka příspěvkové orgarizace Zél<ladru škola a Mateřská škola Chraštice za rok
2015, schválena zastupitelstvem obce dne 29.2.2016
Y ý|<az zis ku a ztr áty zřízený ch p řís p ěvkovýc h o r ganiza cí
. příspěvková organizace ZékJadníškola a Mateřská škola Chraštice ke dni 30.6.2076,
ke dni 31.12.2016
Rozvah a zYlzeny ch příspěvkových organizací
. příspěvková organizace Zél<ladttt škola a Mateřská škola Chraštice ke dni 30.6.2016,
ke dni 3|.12.2016
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Smlouvy o dílo
. ze dne 30.5.2016 uzavŤená mezi obcí Chraštice a firmou Šindler, důlnía stavební
společnost s.r.o. Praha 5, na realizaci projektu "Rekonstrukce rybníka v Chraštičkách
(zaŤubnění návsi)", nabizená cenabez DPH 1.020.425,- Kč, schválena v zastupitelstvu
obce dne 6.6.2016
. ze dne 7.6.2016 uzaťená mezi obcí Chraštice a firmou Feromont spol. s.r.o. Příbram,
na íeal.izaci projektu "Výměna kotlů a spalinových cest, úprava rozvodů a regulace
plynové kotelny ZŠa rUŠCtrrďtice", (cena 1.722.963,- Kč bez DPH), schválena
v zasfupitelstvu obce dne 6-6.2016
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)
. kupní smlouva ze dne 27.6.2016 o nákupu pozemku do majetku obce parc. č. 169ll,
nákup schválen v zastupitelstvu obce ďne2I.I2.20I5
. kupní smlouva ze ďne 22.3.2016 o prodeji pozemku z majetku obce parc. č. 1080 - orná
půda, prodej schválen v zastupitelsfiu obce dne29.2.2016
Darovací smlouvy
a ze dne 11.10.2016 uzavřená mezi obcí Chraštice a Svazem tělesně postižených v ČR,
o.s. Milín, poslqrtnutí finančnídaru od obce Chraštice ve výši 1,000,- Kč.
Zveřejnéné záméry o nakládání s majetkem
. prodej pozemku parc. č. 1080 - omá půda, zveřejněno od25.11.2015 do21.I2.20I5
Smlouvy a dalšímateriály k přijatým účelovýmdotacím
r Veřejnoprávrlt smlouva o poslcytnutí dotace podle Programu 2016 pro poskýování
ďoácí z rozpočfil Středočeského kraje ze Středočeského Povodňového fondu v rámci
Tematického zadání Úhrada níkladůspojených s úpravou vodního díla áoršujícím
pruběh povodně Oblast podpory InvestičnínáHaďy urěené na rekonstrukci vodní ze dne
16.8.2016 na realizaci projektu "Rekonstrukce obecního rybníka v Chraštiěkách
(zatrubnění návsi)", schváleno v zastupitelstvu obce dne 6.6.2016.
r Veřejnosprávní smlouva o poskytnutí dotace podle Progtamu 2076 pro poslqrtování
dotací z rozpoětu Středoěeského kraje ze StředočeskéhoFondu rozvoje obcí a měst
v rámci Tematického zadění Velké projekty Oblast podpory ZákIadnl školy ze dne
5.9.2016 na realizaci projekfu "Výměna kotlů a spalino,,ných cest, úprava rozvodů
a regulace plynové kotelny ZŠa IUŠCtrraStice" schváleno v zastupitelstvu obce
dne 6.6.2016.

Dohody o provedení práce

.
.
.

uzavřená dne 1 .2.2016 s V.M. na údržbuveřejné zeleně a prostranství
dne 22.4.2016 s F.S. na péčio vzhled obce, veřej ná zeleň
dne2.5.2016 s V.K. na údržbuzařizenina ČOV
Dokumentace k veřejným zakázkám
. Složka veřejné zakázky malého narealízaci projektu " Rekonstrukce obecního rybníka
v Chíaštičkách(zatrubnění návsi)", ýma k zadánt nabídek ze dne 5.5.2015, cenové
nabídky celkern od 5 íirem, komisí byla vybrána firma s nejvhodnější cenovou
nabídkou, lybrána firma "Šindler, důlnía stavební společnost s.r.o. Praha 5, (nabízená
cena I.020.425,- Kč bez DPH), schválena v zastupitelstr,u dne 6.6.2016, bvlq
postupováno ve smyslu vniťnísměrnicp o veřejných zakazkqc$ ryalého roz§ahq
dle čl. 4.
Vnitřní předpis a směrnice
. platné k využitív roce2016
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Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
. ze dne 21.12.2015 schválený rczpočet na 2016, 2I.1.2016, 29.2.2016, 4.4.2016,
2.5.2016, 6.6.2016 - schválený závérečnýíěet za rok 2015, účetnízávérka obce,
9.6.2016, 1.8.2016, 5.9.2016, 18.10.20l6, 25.70.2016, 21.11.2016, 21.12.2016
(nepřezkoum áváno, použito podpůrně)
Výsledky kontrol zíízenýchorganizací
. pŤíspěvkováorgatizace ZákJaďrn škola a Mateřská škola Chraštice, protokol z vykonané
kontroly ze ďne 27 .4.201 6, 22.9 .20l 6, 13 .l0.20l 6

V kontrolovaném období obec Chraštice, dle prohlášení starostky obce, neuzavřela smlouvu
směnnou, nájemní, pachtormí, smlouvu o v|půjčce,ani jinou smlouvu o převodu majetku

včetně smlouvy o nakládání s věcnými ptávy, nehospodařila s majetkem státu, neručila svým
majetkem za závazky ýzických a prármických osob, a to ani v případech taxativně
q,jmenovaných v § 38 odst. 3 zékona o obcích, nezasávi|a moviý a nemovitý majetek,
neuzavŤela smloulrr o pfijetí a poskýnutí úvěru nebo záptjčky, smlouvu o poslcytnutí dotace,
smlouvu o převzeti dluhu, o převzetí ručitelskéhozávazku, o přistoupeník závazku a smlouvu
o sdružení,smlouvu o společnosti a poskýování majetkových hodnot podle smlouvy o
sdružení,jehož je obec společníkem,nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace,
nevydala komunální dluhopisy, neziíďLla ani nezrušila příspěvkovou organizaci a organtzačru
složku, nezaložílaani nezrušila právnickou osobu, neuskuteěnila majetkové vklady do
prármických osob, neprovozovala hospodářskou (podnikatelskou) ěinnost, uskuteěnila pouze
veřejné zakázky malého rozsahu (§12 odst. 3 zék. č. 13712006 Sb.).
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B. Zjištěníz přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření obce Chraštice:

Nebyly zjištěny chyby a nedostatlcy.

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných:
a) při dílčímpřezkoumání
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při přezkoumání hospodaření za předchozí rokv
Nebyty zjištěny chyby a nedostatky.
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D)

Pfi

Závěr

přezkoumání hospodaření obce Chraštice za rok 2016 podle
ě. 42012004 Sb., ve znénípozdějšíchpředpisů

§ 2a§ 3

zžú<ona

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
písm. a) zákona é. 42012004 Sb.)

(§ 10 odst. 3

Upozorněnínarizika dle

Neuvádí se.

§ 10 odst. 4 písm. a) zákona č.42012004 Sb., v platném znění:

Podíly dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 42012004 Sb., v platném znéníz
a) podíl pohledávek na rozpočtu úzernního celku

0,89 oÁ

podíl závazkůna rozpočttr úzennílrocelku

1107 oÁ

b)

c) podíl zastaveného majetku na celkovém nra.jetku územnílro celku

0,00 "Á

Komentář:
Celkový objem dlouhodobých pohledál,ek činí0.00 Kč,
Celkový objem dlouhodobých závazků činí0.00 Kč.

s

Clrraštice 02.06.20l]

KRAJsi<Ý

l 50

I]ŘAD

DoČEsKÉtroxners
Odbor konroly
2 l Prabe §, Eborovská 1

€t

Podpisy kontrolorů:

Cyril Kukla

kontrolor pověřený ťtzením přezkoumání

Marie Formanová
kontrolorka

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:
- je návrhem zprávy o ýsledku přezkoumání hospodaření, přičemžkonečným zněnim zprávy
se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zakona
č. 420/2004 Sb., k podání písemnéhostanoviska kontrolorovi pověřenému íízením
přezkoumání
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ke zjištěnímuvedeným v tomto návrhu je možno podat písemné stanovisko ve lhůtě
do 15 dnů ode dne předaní návrhu zpráw, a to kontrolorovi pověřenému řízením
přezkoumání na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kontroly, Zborovská 1l,
I50 2I Praha 5

náwh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje
dílčíhopřezkoumání
- tento

i

výsledky koneěného

- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se stejnopis č. 2 předává statutámímu zástupci

přezkoumávaného subjektu a stejnopis č. 1 se zak|ádá do příslušnéhospisu územního celku
vedeného Odborem kontroly Krajského uřadu Středočeského kraje.

S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chraštice o počtu 9 stran byla
seznámena a stejnopis č.2 pŤevzala, pí Marie Dvořáková, starostka obce.

Marie Dvořáková
starostka obce chraštice

otsEc

//tl l

G!"{RAŠTfreffi

!Č: $.3242331

26272

a.,L^
ďne2.6.2017

- Chra.štice 2

Poznámka:
Územní celek je ve smyslu ust. § 13 odst. 1 písnl. b) zákona č. 42012004 Sb., povinen
přijmout opatření k nápravě clryb a nedostatků uvedených ,t, této zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou inťormaci příslušnému přezkoumávaiícímtr
orgánu - Krajský úřad Středočeského kraje. Odbor kontroly. Zbolovská ] 1, 150 21 Praha 5,
a to nejpozději do l5 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtemv orgánech
úrzemníhocelku.

Územní celek je dále l,e smyslu ustanor.ení § 13 odst. 2 zákona ě.42012004 Sb.. povinen
v infornracích podle ustanovení § 13 odst. l písm. b) téhožzákola uvést lhůtu. ve které podá
příslušnémupřezkoumávajícínru orgánu písemnou zprávu o plněni přijatých opatření a v této
lhůtě pří slušnémrr přezkoumár,aj íc ímu orgánu uvedenou zpr ávl zaslat.
Nesplněnír,n těchto povinností se územnícelek dopustí správniho deliktu podle ustanovení
§ 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č.42012004 Sb. a zaío se uložíúzenrníhocelku podle
ustanovení § l4 odst. 2 zákona č. 42012004 Sb. pokuta do výše Kč 50.000,-.

Rozdělovník:
steinopis

počet vÝtisků

Předáno

Převzal

1

1x

Krajský uřad
Středočeského kraje

Cyril Kukla

2

1x

Obec
chraštice
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