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Zápis z dílčíhopřezkoumání hospodaření
obce CHRAŠrICE

lč oazlpsst

Za rok 2018
Přezkoumání hospodaření obce Chraštice za rok 2018 bylo zaháieno dne 27.07.2018
doručenim oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslarrého přezkoumávajícírrr
orgánem.

Dílčipřezkoumání

se uskutečnilo dne 29.10.2018
na základě zákona č. 420l20a4 Sb." o přezkoumávárrí hospodařerrí územních samosprávných
celků a dobrovolný,ch svazků obcí, ve znění pozdějšíchpředpisů a v souladu se zákonem
č.255l2a12 Sb,, o kontrole (kontrolní řá<i).

Dílčípřezkoumání proběhlo v sídle obce:

chraštice
Chraštice 2
262 72 Březnice

Dílčípřezkoumání wkonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkounrání:
- kontrolorka:

Cyril Kukla

Obec zastupovaly:

Marie Dvořáková - starostka
Blanka zentrichová - hlavní účetní

Ing. Monika Špergerová

Předmětem přezkoumání jsou dle ust. § 2 zák, ě. 42012004 Sb,, ve znění pozdějších
předpisů, údaje o ročnim hospodaření územníhocelku. tvořícísoučást závěrečného účtupodle
zákona č. 250i2000 Sb., ve znění pozdějšíchpředpisů, a to:
- plnění příimůa výdajů rozpočtu. včetně peněžníchoperací týkajícíchse rozpočtových
prostředkťt.
- finančníoperace, týkajícíse tvorby a použitípeněžních fondů,
- náklady a výrrosy podnikatelské činnosti územního celku"
- peněžníoperace, týkajícíse sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy

mezi dvěma nebo více územnímicelky. anebo na základě smlouvy sjinými

-

právnickými nebo íy,zickými osobanri,
finančníoperace, týkajícíse cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictvi,

i

|l

a

-

-

-

hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutýni z Národního tbndu a s dalšími
prostředky ze zat:rantčíposkynutými na základé mezirrárodních smluv,
r,.yúčtovánía vypořádání finančnich vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtůmkrajů,
k rozpočtům obcí k jiným rozpočtům. ke státnírrr fondům a k dalšímosobánt,
nakládání a lrospodaření s majetkem ve vlastnictví územniho celku,
nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nírrižhospodaří územnícelek.
zadáváni a uskutečňování veřejnýclr zakázek. s vý.iimkou úkonůa postupů
přezkottmaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,
stav pohledávek azávazků a nakládání s ninri,
ručenízazáv,azky fyzický"ch a právnických osob,
zastavování movitýclr a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob.
zřizování věcných břemen k majetku územního celku.
účetnictvívederré územnímcelkenr"
ověření poměru dluhu územníhocelku k průměru jeho pří|můza poslední 4 rozpočtové
roky podle právrrího předpisu upravuj ícíhorozpočtovotr odpovědnost.

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovýrn způsobem s olrledenr na r..ýznamnost
jednotlir,ých skutečrrosti podle předmětu a obsahu přezkournáni. Při pclsuzování jednotlivých
právních úkonůse vychází ze znění právrrích předpisů platných ke dni uskutečněnítohoto
úkonu.

A, Přezkoumané písemnosti
Střednědobý výhled rozpočtu
o sestaven na roky 2018 - 2020" návrh zveřejněn na irřední desce clbce a v elektronické
podobě od 2.12.2017 do 29.12.2017. projednán a schválen zastupitelstvenr obce
29.12.2017. po sclrválení v elektronické podobě zveřejněn rrebyl
Návrh rozpočtu

.

na rok 2018, zveřejněn od 2.12.2017 do 29.12.2017

Schválený rozpočet

o

na rok 2018, projedrrárr a schválen zastupitelstvetn obce dne 29. 12.2al7 jako přebytkový

(závazné ukazatele rozpočtu .isou celkové příjmy a celkové výdaje) po schválení
zveřejněn na úřednídesce obce a v elektronické podobě od29.I2.20I7 - ďál průběžně
Sta n ove n í záv azný ch ukazatelů zřízený m tl rga n iza cím
o příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Chraštice. oznámeno dopisem
ze dne 29.12.2017

Rozpočtová opatření
o č. 1 sclrváleno starostkou obce dne 29.1.2018. zveřejněno od 29.1.2018
. č.2 schváleno starostkou obce dne 28.2.2018, zveře"jněno od 28.2.2018

o
o
.
o
c

č. 3 sclrváletlo starostkou obce dne 29.3.2018, zveřejněno od 25.6.2018

ě.4 schváleno zastupitelstvem obce dne25.6.2018, zveřejněno od 25.6.2018
č. 5 schváleno zastupitelstvern obce drre 20,7.2018, zveřejněno od 31.7.2a18
č. 6 schváleno zastupitelstvem obce dne 27.8,2018, zveřejněno od 30.8.2018
č,7 schváleno zastupitelstvem obce dne 17.9.2018, zveŤeiněno od 28.9.2018

Závěrečný účet
. zarok2017, návrh zveřejněn na úřednídesce obce a v elektronické podobě od 9.6.2018
do 25.6.2a18. projednán a schválen zastupitelstvem obce dne 25.6.2018 s vyjádřením
"bez výhrad", po schváleni zveřejněn na úřednídesce obce a v elektrclnické podobě
od 28.6.2018 - dál průběžně

Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
o ke dni 31.1.20l8^ 28.2.2018, 31,3.20i8. 30.6.2018, 31.7,2018, 31.8.2018. 31.9.2018
(nepřezkoumáváno, použito pcldpťrrně)

Yýkazzisku aztrá$

o ke dni 30.6.2018
Rozvaha
r ke dn i 30.6.2018
ÚrtovY rozvrh
o

k v,vužitív úrčetnímobdobí roku 2018
Kniha došIých faktur
o ke dni 2.10.20l8 do fb č. 202 (dle potřeby)
Kniha odeslaných faktur
o ke dni 16,10,2018 do fač.22 (dle potřeby)

Faktura
o č. 122 ze dne 25.6.2018 na částku 581.936.- Kč za provedení stavebních praci na akci
"l)ílny ZŠChraštice" - vnitřní prostory. íbsáda. fy Stavos Příbram
r č. l60 ze dne 14.8.2018 na částkrr 2'{0.358,76 Kč za náktrp Konvektonratu B l0] New,
íy Retigo s.r.o. Rožnov po R.
r č. 183 ze dne 3.9.2018 na částku 235.966.- Kč za provedení stavebních prací na akci
"Dílny ZŠChlaštice"- oprava budcrvy školních dílen ZŠChraštice - vicepráce

o

ťy Stavos Příbram

č. l84 ze dne 3"9.2018 na částku 1.074.841,- Kč za provedení stavebních prací na akci
"Díln_v ZŠChraStice"- dokcrnčení stavebních prací. ťy Stavos Příbram
Bankovní úpis
o k základnímu běžnémuúčtuč. 7 52821 1 /0l 00 vedenému tr KB a.s,. č. 64 - 77 za období

o
..
o
o
o

od 4.6. do 30.6.201 8

k běžnémuúčtuč. 94-561021110710 vedenému u ČXn. č.7 - 19 za období od29.3.
do 3 1.8.20] 8
k účtrr- tbndy č. 115-1868500207i0100 vedenénru u KB a.s.. č.1 ze dne 6.3.2018

učetnídoklad

k pokladně č. 40065 - 40083
kzákladnímu běžnémuúčtuč. 752821l/0100 vedenému u KB a.s.. č. 301 57 - 30204
k běžnémuúčtuč,94-5610211l0710 vedenému tr ČNB. č. 35007 - 35019

Pokladní kniha (deník)

o

skonto pokladní hotovosti ke dni 29.10. v 8.30 hod. sorrhlasilo se zůstatkem v pokladní
knize k clokladu č.40132 ze dlre 25.10, a činilo 1.441- Kč
pokladní doklad
o příjmové a výdajové č. 65 - 83 za období od 1.6. do 26.6.2018
Mzdová agenda
o k dohodátn o provedeni práce. přehled odpracované doby, rekapitulace nrezd
Odměňování členůzastupitelstva
o neuvolněná starostka, místostarosta a ostatní neuvolnění členovézastupitelstva
za období březen - červen 2018 (Rekapitulace mezd 20l8)
Účetnict"*í ostatní
o protokol o ťrčetnízáyěrce obce za rok 2017 schválen zastupitelstvem obce dne 25.6.2018
Y ýkaz zisku a ztr áty zřizený ch p řís p ěvkových o rganiza cí
o příspěr,kor,á organizace Základní škola a Mateřská škola Clrraštice ke dni 30.6.201 8
Rozvaha zí ízený ch příspěvkových organizací
o příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Chraštice ke dni 30.6.2018

Smlouvy o dílo

.

ze dne 5.6.2018 uzavřená mezi obcí Clrraštice a litmou STAVOS Přibram a.s., Příbram
4 na rcalizaci díla " Dílny ZŠChraštice" . (nabízená cena ve výši 1 .369 237,- Kč
bez DPI])" schváleno zastupitelstvem obce dne 25.5.20l8. zveře.iněnrl na proíilu
zadavatele dne 1 4.6.20 1 8
Smloury o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod}
. Kupní smlouva ze clne 26.9.2a18 o prode.ii pozemků z majetku obce parc, č. 1l4 zahtada.č. l181- zahrada, č. l182 -zabrada.č.1537 -zahrada, č.1538 -zahrada,prodej
schválen zastupitelstvem clbce dne 1 7,9.20l 8
Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem
o prodej pozemků z nra.ietku obce parc. č. 1l4 - zahrada, č. 1i8l- zaIT ada, č. 1182 zahrada" č. 1537 - zahrada, č. l538 - zahrada. zveřeiněno od 27.8.2018 do 27.9.2018
Dohody o provedení práce
. ze dne 1.1.2018 uzavřená s p. J.K. na práce s traktorem pro obec (metení. odvoz odpadu.
prolrrnování srrěhu)
. ze clne 1.6.2018 uzavřená s pí. I.G. na pi,ípravu pohoštěni při akcích OÚ Chraštice
Dokumentace k veřejným zakrázkám
o složka veřejné zakázky nralého rozsahu na realizaci projektu "Dílny zš chraštice"
(předpokládané náklady ve výši I.692 890,- Kč včetně DPH), výzva na podání
cenových nabídek ze dne 12.9.2017, zveřejněna na profilu zadarlatele dne 6.9.20l7
nabídky celkem od 5 firem, komisí na základě rrejvhodnější cenor,é nabídky byla komisí
vybrána firma STAVOS Příbram a.s.. Příbram 4 (nabízená cena ve výši 1.369 237.- Kč
bez DPř{), schválencl zastupitelstvenr obce clrre l6.4.2018" bylo postuptlváno ve strryslu
Směrnice k veře.iným zakázkám malého rozsahu dle bodu 5 odst. 5.1 - 5.8.
Vnitřní předpis a směrnice
o k využitív roce 20l 8
lnformace o přijafých opatřeních (zák.42012004 Sb., 3}aDO01 Sb., apod.)
a z,e dne 18.7.2018
Zprávy o plnění přija{úch opatření (zák.42aD004 Sb., 3201200l Sb., apod.)
o zaslána na KUSK datovorr zprávou ze dne 18"7.20l 8
Zápisy z jednárrí zastupitelstva včetně usnesení
. ze dne 29,L2.2017 - schválený rozpočet na 2018, 29.1.2018. 26.2.2018.26.3.2018.
16.4.2018,28.5.2018. 25.6.20918 - závěrečný účetza rok 2a1], 20.7,2018,27.8.2018.
fi .9 .2a18 (nepřezkoumáváno. použito podpůrně)
Výsledky kon trol zíízených organizací
o příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Chraštice ze dne 26.1.2018.
13.7.2018

4

V kontrolrx,anétn období obec Chraštice- dle prohlášení starostky obce. neuzavřela smlouvu .
směnnou, darovací, nájemní, pachtovní. snrlouvu o výpůjčce,r,ýprose. o nabytí, převodu.
nebo o zŤízeníptáva stavby k pozemku ve svém vlastnictví. ani jinou smlouvu o nabltí
a pŤevodrr majetku včetrrě smlouvy o nakládání s věcnými právy. nehospoelařila s majetkem
státu, neručila svým majetkem za závazky íizických a právnických osob, a to ani v případech
taxativně \,\imenovaných l, § 38 odst. 3 zákona o obcích" nezastavila rnovitý a nemovitý
majetek. neuzavřela smlouvu o přijetí a poskytnutí úvěru nebo zápůjčky, smlouvu
o poskytnutí dotace, smlouvu o přijetí dotace, smlouvu o převzetí dluhu, o převzetí
ruČitelského závazku. o přistoupení k zár,azku a smlouvrr o sdružení.snrlcluvtt o spoler-*nosti
a poskYor,árrí majetkových hodnot podle smlouvy o sdruženi. iehož je obec společníkern.
nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace, ng,l,ydala komunální dlulropislr, nezřídila ani
nezrušila penčžnífond^ nezřídila ani nezrušila příspěvkovou organizaci a organiz,ačni složku.
nezalažila ani nezrušila právnickou osobu, neuskutečnila majetkové vklady do právnickýclr
osob, neprovozovala lrospodářskou (podnikatelskou) činnost" uskutečnila po[rze veřejné
zakázky rnal ého rozsah u.

B. Výsledek dílčíhopřezkoumání obce
Při dílčímpřezkoumiání hospodaření obce Chraštice byly zjištěny následující chyby
a nedostatky

-

- porušeny dále uvedené předpisy:

Zákon č. 128/2000 Sb.o o obcích, ve znění pozdějšíchpředpisů,

§ 43n nebot':

Obec schvállla závétečnýúčetobce za rok 2017 zastupitelstvem obce dne 25.6.2018.
Nápravná opatření byla zaslana přezkoumávajícímu orgánu až dne 18.7.2018.

-

Zákon č. 250na00 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění

pozdějšíchpředpisů,

§ 16 odst. 5, nebot':
Schválené rozpočtovéopaďení nebylo zveřejněno v souladu se zákonem. Obec rozpočtové
opatření č. 3 schválené starostkou obce óne 29.3.2018, zveřejnila na elektronické uřední
desce aždne25.6.2018.
§ 17 odst. 213 a 5, neboto:
Obec zastupitelstvem obce dne 25.6.20t8 schválila záv&eěný účetobce za rok 2al7 1.ak,
že Zpráva o qýsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 nebyla prokazatelně
jeho součástí,
§ 3 odst. 4, nebot':

Střednědobý výhled rozpočtu nebyl zveřejněn v souladu se zákonem. Obec Střednědobý
qýhled rozpočtu sestaven na roky 2a18 - 2020 po schválení v zastupitelstw obce dne
29.12.2017, zveřejnila na uřední desce obce od 29.12.2017. Nebyl zveřejněn
na elektronické uřední desce do 30 dnů od jeho schvalení.

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjišténých

a) při přezkoumání

hospodaření územníhocelku za předchozí rolryo kdy bylo zjištěnoo
že byty porušeny dále uvedené předpisy:

-

Zákon č. 25012000 Sb.o o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění

pozdějšíchpředpisů

§ 15 odst.

1,o

neboto:

Finančníhospodaření nebylo uskutečňováno v souladu se schváleným rozpočtem. Obec
přenesla rozpočet na rok 2a17 do výkazu FIN 2 - 12 M ke dni 28.2.2017 v odlišné
podobě. Ve schváleném rozpočtu na rck 2017 na výdajích u § 6112 pol. 5023 - odměny
zastupitelů ve qýši 530.000,- Kč, ve výkazu FIN 2-12M ve qýši 535.000,- na pol. 5032 povinné pojistné na veř. zdrav. poj. ve \ďši 48.000,- Kč u sch. rozpoětu ve výkazu FIN 212M ve vYši 49.000,- Kč. Na výdajích u
§ 6171 - činnost místnízptávy ve schváleném rozpočtu ve \^ýši 413.200,- Kč ve výkazu
FIN 2-12M ve výši 4a7.200,-Kó.

NAPRAVENO

Územní celek napravil uvedený nedostatek tah že rozpočet na rok 20t8 byl přenesen
FIN 2 - 12 M ke dni 31.1.2al8 spravně a bez závad.

do uýkazu

6

b) při předchozím dílčímpřezkoumání
Předchozí dílěípřezkoumriní nebylo vykonáno.

Dne 29.10,20l8

Podpisy kontrolorů:

Ing. Monika

Šperge/vá
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S obsahem zápisu z dílčíhopřezkoumání hospodaření obce Chraštice o počtu 7 stran
seznámena ajeho stejnopis číslo2 obdržela pí Marie Dvořáková, starostka obce.

.

'/|rtafut/,

-/

///

byla

/

WnÚ-t-n

l

Dne:29.10.2018

Marie Dvořáková

. lj,.^,._.,.*

_,}

starostka obce

i ;iil-i

*--j,.1:

^^
-1ří"ii..'í;9

,t

Poučení:
Územní celek je ve smyslu § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 420na04 Sb., povinen přijmout
opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v tomto zápisu, a to bezodkladně poté,
co byl s nimi seznámen a podat o tom informaci, včetně informace o jejich splnění,
přezkoumávajícímu orgánu při konečnémpřezkoumání.
Rozdělovník:

steinonis počet vÝtisků

Předáno

Píevzal

1

1x

Krajský uřad
Středočeského kraje

Clril Kukla

2

1x

obec chraštice

Marie Dvořáková
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