Krajský úřad Středočeského kraje
ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY

Zborovská 11
15021 Praha5
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SpZn: 075596/2018/KUSK
00141 1/2019/KUSK

Čj.:

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaře í obce

ÍSKOVÁ LHO A
IČ: 00239615
za rok 2018
Přezkoumání hospodaření obce Písková Lhota za rok 2018 bylo zahájeno dne 4. 8. 2018
doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím
orgánem.
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
• 6. 12. 2018
• 22.05.2019
na zakladě zákona Č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celku a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
Č. 255/20 12 Sb., o kontrole (kontrolní řád).
Přezkoumávané období:

1. 1. 2018 31. 12. 2018

Přezkoumání proběhlo v sídle obce:

Písková Lhota
Poděbradská 17
290 01 Poděbrady

-

Přezkoumání vykonaly:
-

-

kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
kontroloři:

Zástupci obce:

Bc. Dana Matějková
Bc. Simona Marková
Ivana Šafránková místostarostka obce
Ing. Dana Matějčková samostatný
referent
-

-

Pověření k přezkoumání podle ~ 5 odst. 1 zákona Č. 420/2004 Sb., ~ 4 a ~ 6 zákona
Č. 255/2012 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů, vydala vedoucí Odboru interního auditu
a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr. Štěpánka Dvořáková Týcová
dne 15.8.2018 pod č.j. 106450/2018/KUSK.
Předmětem přezkoumání jsou dle ust. ~ 2 zák. Č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, údaje o ročním hospodaření územního celku, tvořící součást závěrečného účtu podle
zákona Č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to:
plnění příjmů a výdajů rozpočtu, včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových
prostředků,
ťinanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních Fondů,
náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy
mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými
právnickými nebo fyzickými osobami,
finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími
prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů,
k rozpočtům obcí kjiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám,
nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů
přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,
stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
ručení za závazky fyzických a právnických osob,
zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
účetnictví vedené územním celkem,
ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové
roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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.
Podle ustanovení ~ 2 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje,
na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.
Posledním kontrolním úkonem ve smyslu ustanovení ~ 12 odst. 1 písm. g) kontrolního řádu
učiněným dne 22. 5. 2019 bylo shrnutí kontrolních zjištění, předání přezkoumaných
dokumentů zástupcům územního celku a prohlášení kontrolora pověřeného řízením
přezkoumání, že kontrola na místě je ukončena.
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A. Přezkoumané písemností
Střednědobý výhled rozpočtu
na roky 2018 2020, projednán zastupitelstvem obce dne 22.8.2018, návrh zveřejněn
dne 6.8.2018
na roky 2019 2021, projednán zastupitelstvem obce dne 12.12.2018, návrh zveřejněn
dne 2 1.11.2018, schválený střednědobý výhled zveřejněn dne 13.12.2018
Pravidla rozpočtového provizoria
ze dne 20.12.2017, zveřejněna dne 17.1.2018
Návrh rozpočtu
zveřejněn ve dnech 14.5.2018—31.5.2018
Schválený rozpočet
zastupitelstvem obce dne 31.5.2018 jako schodkový, schodek rozpočtu kryt finančními
prostředky na běžném účtu, závazné ukazatele v odvětvovém třídění dle rozpočtové
skladby (paragrafy), schválený rozpočet zveřejněn dne 6.6.20 18
Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím
dopisem ze dne 4.6.2018 pro MS CIPISKOVA
Rozpočtová opatření
č. 1/2018 schváleno zastupitelstvem obce dne 28.6.2018, zveřejněno dne 17.7. 2018
č. 2/2018 schváleno zastupitelstvem obce dne 22.8.2018, zveřejněno dne 4.9.2018
č. 3/2018 schváleno zastupitelstvem obce dne 22.8.2018, zveřejněno dne 19.9. 2018
č. 4/2018 a č. 5/2018 schváleno zastupitelstvem obce 29.10.2018, zveřejněno dne
8.11.2018
č. 6/2018 schváleno starostkou obce k 31.12.2018, zveřejněno dne 7.1.2019
Závěrečný účet
za rok 2017, schválen zastupitelstvem obce dne 28.6.2018 s vyjádřením s výhradami‘,
návrh závěrečného účtu zveřejněn dnech 6.6.2018 do 26.6.2018, zveřejněn dne
17.7.20 18
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
k 30.6.2018 ze dne 11.7.2018, k 30.9.2018 ze dne 13.10.2018, k 31.12.2018 ze dne
28.1.2019 odeslán do CSUIS dne 29.1.2019
Výkaz zisku a ztráty
k 30.6.2018 ze dne 11.7.2018, k 30.9.2018 ze dne 13.10.2018, k 31.12.2018 ze dne
28.1.2019 odeslán do CSUIS dne 20.2.20 19
Rozvaha
~ k 30.6.2018 ze dne 11.7.2018, k 30.9.2018 ze dne 13.10.2018, k 31.12.2018 ze dne
28.1.2019 odeslána do CSÚIS dne 20.2.2019
Příloha rozvahy
~ k 30.6.2018 ze dne 11.7.2018, k 30.9.2018 ze dne 13.10.2018, k 31.12.2018 ze dne
28.1.2019 odeslána do CSUIS dne 20.2.2019
Učtový rozvrh
~ platný pro rok 2018
Hlavní kniha
k 30.6.2018 ze dne 11.7.2018, k 30.9.2018 ze dne 13.10.2018, k 31.12.2018 ze dne
28.1.2019 dle potřeby
Kniha došlých faktur
~ od č. 1 do č. 247 dle potřeby
Kniha odeslaných faktur
~ od č. 1 do č. 14 dle potřeby
-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Bankovní výpis
k účtu č. 94-12320511/0710 vedenému u Ceské národní banky od č. 15 ze dne
10.7.2018 do Č. 30 ze dne 31.12.2018
~ k účtu Č. 2006-12320511/0710 vedenému u Ceské národní banky od Č. 7 ze dne
29.6.2018 do Č. 14 ze dne 31.12.2018
k účtu č. 35-1240611577/0100 vedenému u Komerční banky, a.s. (úvěr) od Č. 5 ze dne
1.5.2018 do č. 10 ze dne 1.10.2018 —skonečným zůstatkem Kč 0,00
k účtu č. 35-1240631527/0100 vedenému u Komerční banky, a.s. (úvěr) od Č. 1 ze dne
1.1.2018 do č. lze dne 1.1.2019
k účtu č. 10720191/0100 vedenému u Komerční banky, a.s. (základní běžný účet)
od Č. 103 ze dne 1.9.2018 do č. 113 ze dne 30.9.2018, od Č. 138 ze dne 1.12.2018
doč. 151 ze dne 31.12.2018
Učetní doklad
k účtu č. 94-12320511/0710 vedenému u Ceské národní banky, od Č. 3/15/021 ze dne
10.7.2018 do č. 3/30/046 ze dne 31.12.2018
k účtu č. 2006—12320511/0710 vedenému u Ceské národní banky od č. 2/07/008 ze dne
29.6.2018 do č. 2/14/016 ze dne 31.12.2018
k účtu č. 35—1240611577/0100 vedenému u Komerční banky, a.s. (úvěr) od Č. 5/05/004
ze dne 30.4.2018 do č. 5/10/009 ze dne 30.9.2018 s konečným zůstatkem Kč 0,00
k účtu č. 35-1240631527/0100 vedenému u Komerční banky, a.s. (úvěr) od Č. 4/01/012
ze dne 1.1.2018 do č. 4/01/012 ze dne 31.12.2018
k účtu č. 10720191/010 vedenému u Komerční banky, a.s. od Č. 103/484 ze dne
1.9.2018 do Č. 113/555 ze dne 30.9.2018, od Č. 138/702 ze dne 1.12.2018 do Č. 151/792
ze dne 31.12.2018
Pokladní kniha (deník)
za období červen září, prosinec
~ stop stav pokladní hotovosti 6.12.2018 ve výši Kč 10.205,00 souhlasí se zůstatkem
uvedeným v pokladní knize (k dokladu č. P 277 dne 5.12.2018)
Pokladní doklad
od č. 140 ze dne 4.6.2018 do 223 ze dne 25.9.2018, od Č. 275 ze dne 3.12.2018 do 291
ze dne 20.12.2018
Evidence poplatků
veden v tabulkách excel k 3 1.12.2018 poplatek ze psa, poplatek za komunální odpad
Evidence majetku
veden v modulu Gordic k 31.12.2018 dle jednotlivých syntetických účtů
Inventurní soupis majetku a závazků
složka inventarizace majetku a závazků obce k 31.12.2018 Plán inventur ze dne
12.12.2018, protokol o proškolení inventarizační komise ze dne 13.12.2018, inventurní
soupisy majetku a závazků obce k 31.12.2018, výpisy z listů vlastnictví pro obec
Písková Lhota a příslušná katastrální území k 3 1.12.2018 namátkově, Inventarizační
zpráva ze dne 15.2.2019
Odměňování členů zastupitelstva
Stanovení výše odměny uvolněné starostky obce a neuvolněných zastupitelů obce dne
31.5.2018 od 1.6.2018.
Stanovení výše odměny uvolněné starostky obce a neuvolněných zastupitelů obce dne
29.10.2018 od 1.11.2018.
E
přehled mzdových složek
doplatek za měsíc říjen 2018 (oprava a vyúčtování
v odměnách v roce 2019)
E
mzdové listy zastupitelů obce za rok 2018
-

-

‚

-

-

-

-

-

-
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Účetnictví ostatní
Protokol o schválení účetní závěrky obce za rok 2017 ze dne 28.6.2018.
Protokol o schválení účetní závěrky mateřské školy za rok 2017 ze dne 28.6.2018.
Smlouvy o dílo
Smlouva o dílo ze dne 6.11.2018 uzavřená se zhotovitelem ALMA-Linně, s.r.o.
Předmětem díla jsou pěstební opatření na stávajících dřevinách v Pískové Lhotě
v hodnotě Kč 77.350,00 bez DPH.
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)
Smlouva o bezúplatném převodu od převádějícího Dobrovolného svazku obcí pečecký
region ze dne 31.8.2018. Předmětem převodu je Lhotecké cyklostezka v pořizovací ceně
Kč 9.166.411,48. Uzavření smlouvy schválilo zastupitelstvo obce dne 31.5.2018.
Smlouvy o výpůjčce
Smlouva o výpůjčce s vypůjčitelem Středočeským krajem ze dne 4.9.2018. Předmětem
výpůjčky je část pozemku p.č. 506/4 v k.ú. Písková Lhota a p.č. 483/4 v k.ú. Přední
Lhota v souvislosti s realizací stavby “11/611 x 11/329 Poděbrady Přední Lhota, okružní
křižovatka“. Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu dne 22.8.2018.
Smlouvy nájemní
Smlouva o nájmu nebytových prostor ze dne 11.7.2018 (obec pronajímatel). Předmětem
pronájmu je nemovitost čp, 56 v Pískové Lhotě prodejna smíšeného zboží na dobu
určitouod 1.8.2018 do 1.8.2020.
Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem
D
ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 11.7.2018. Předmětem pronájmu
je nemovitost Čp. 56 v Pískové Lhotě záměr zveřejněn od 6.6.2018 do 29.6.2018.
Smlouvy o věcných břemenech
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést
stavbu Č. IV-12-6022425/SOBS VB/l pro pozemek p.Č. 560/47 v k.ú. Písková Lhota
ze dne 1.6.2018. Věcné břemeno byl schváleno zastupitelstvem obce dne 31.5.201 8.
Smlouva o zřízení věcného břemene s povinným Povodí Labe ze dne 12.11.2018
na pozemky p.č. 1584/2, stavební parcela č. 330 v k.ú. Písková Lhota. Břemeno
se zřizuje úplatně ve výši kč 2.100,00 bez DPH. Uzavření smlouvy schválilo
zastupitelstvo obce dne 29.10.20 18.
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím
D
Smlouva č. 1/2018 o poskytnutí dotace ze dne 20.6.2018 pro Tělocvičnou jednotu Sokol
Písková Lhota ve výši Kč 30.000,00 na sportovní a kulturní činnost. Zastupitelstvo obce
dne 31.5.2018 rozhodlo o poskytnutí dotace na základě žádosti ze dne 2.5.2018.
Smlouva č. 2/2018 o poskytnutí dotace ze dne 20.6.2018 pro Sbor dobrovolných hasičů
Písková Lhota ve výši Kč 60.000,00 na celoroční Činnost kolektivu mladých hasičů,
pořádání veřejných akcí a sportovní činnosti. Zastupitelstvo obce dne 31,5.2018
rozhodlo o poskytnutí dotace na základě žádosti. Smlouva byla zveřejněna dne
17.7.20 18.
D
Smlouva č. 3/2018 o poskytnutí dotace ze dne 2.7.2018 pro Svaz tělesně postižených
v Ceské republice ve výši Kč 2.000,00 na kulturní akce. Zastupitelstvo obce dne
31.5.2018 rozhodlo o poskytnutí dotace na základě žádosti ze dne 16.1.2018.
Dohody o provedení práce
D
ze dne 27.7.2018, v rozsahu od 1.8.2018 do 31.10.2018
max 300 hodin, péče
o veřejnou zeleň
D
ze dne 7.8.2018, v rozsahu 2 hodin od 8.8.2018 do 12.8.2018, roznášení letáků
-

-

-

-
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Smlouvy ostatní
Rozhodnutí o přechodu všech akcií ostatních akcionářů Ceské spořitelny a.s.
na společnost Erste Group Ban AG. Na hlavního akcionáře tak ke dni přechodu přejde
vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, včetně doložení výplaty protiplnění na
účet obce KB a.s, dne 29.11.2018 ve výši Kč 265.703,28.
Dokumentace k veřejným zakázkám
Složka veřejné zakázky malého rozsahu “nákup Tideru Husqvarna P524 s žacím
ústrojím“ zejména: 3 cenové nabídky (Sátek nářadí a stroje, NOBUR s.r.o., Jetýlek
Kolín), ustanovení komise ze dne 6.8.2018, rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
ze dne 6.8.2018 vybrána firma Sátek nářadí a stroje Kč 350.000,00 s DPH, zpráva
z výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu ze dne 6.8.2018. Zastupitelstvo
vzalo na vědomí výsledek výběrového řízení dne 22.8.2018 a pověřilo starostku obce
podpisem kupní smlouvy. Zakázka byla zadána v souladu s pravidly stanoveny vnitřním
předpisem obce č. 2/2016 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Smlouva
o obchodní spolupráci ze dne 4.9.2018(jednotlivé obchody se uzavírají na základě
písemných objednávek kupujícího).
Informace o přijatých opatřeních (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.)
dopisem ze dne 11.7.2018
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
ze dne 20.12.2017 (schválení rozpočtového provizoria), 19.3.2018, 25.4.2018
(ustavující zasedání), 31.5.2018 (schválení odměn od 1.6.2018, schválení rozpočtu),
28.6.2018 (schválení závěrečného účtu a účetní závěrky obce, schválení účetní závěrky
mateřské školy), 22.8.2018, 29.10.2018 (ustavující zasedání), 12.12.2018 (pověření
starostky obce k provedením rozpočtového opatření č. 6) nepřezkoumáváno, použito
podpůrně
Výsledky kontrol zřízených organizací
Protokol č. 1/2018 o výsledku veřejnosprávní kontroly ze dne 24.5.2018 v Mateřské
škole Cipísková za období od 1.1.2018 do 30.4.2018.
Protokol č. 2/20 18 o výsledku veřejnosprávní kontroly ze dne 6.9.20 18 v Mateřské škole
Cipísková za období od 1.5.2018 do 3 1.8.2018.
Protokol č. 3/2018 o výsledku veřejnosprávní kontroly ze dne 6.12.2018 v Mateřské
škole Cipísková za období od 1.1.2018 do 6.12.2018.
-

-

-

-

-

V kontrolovaném období obec Písková Lhota, dle prohlášení místostarostky obce, neuzavřela
smlouvu směnnou, darovací, pachtovní, smlouvu o výprose, nehospodařila s majetkem státu,
neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, a to ani v případech
taxativně vyjmenovaných v ~ 38 odst. 3 zákona o obcích, nezastavila movitý a nemovitý
majetek, neuzavřela smlouvu o přijetí a poskytnutí úvěru nebo zápůjčky, smlouvu o převzetí
dluhu, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení,
smlouvu o společnosti a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy o sdružení,
jehož je obec společníkem, nekoupila cenné papíry, obligace, nevydala komunální dluhopisy,
nezřídila ani nezrušila příspěvkovou organizaci a organizační složku, nezaložila ani nezrušila
právnickou osobu, neuskutečnila majetkové vklady do právnických osob, neprovozovala
hospodářskou (podnikatelskou) činnost, uskutečnila pouze veřejné zakázky malého rozsahu.
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B. Zjištění z přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření obce Písková Lhota:
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných:
a) při dílčím přezkoumání
Byly zjištěny následující chyby a nedostatky

—

porušeny níže uvedené předpisy:

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů
~ 3 odst. 4, nebot‘:
Obec nezveřejnila do dne dílčího přezkoumání schválený střednědobý výhled rozpočtu
na roky 2018 až 2020 na svých internetových stránkách do 30 dnů ode dne jeho schválení
zastupitelstvem obce dne 22.8.2018. Tímto způsobem musí být zpřístupněn
až do schválení nového střednědobého výhledu rozpočtu.
NAPRAVENO
Obec ihned po dílčím přezkoumání př~ala systémové nápravné opatření,
kterým má být zajištěno dodržení zákona o rozpočtových pravidlech. Nahlédnutím
na internetové stránky obce bylo ověřeno zveřejnění schváleného střednědobého výhledu
na roky 2019 až 2021 dne 13.12.2018 (zastupitelstvo obce schválilo střednědobý výhled
dne 12.12.2018).

b) při přezkoumání hospodaření za předchozí roky
Byly zjištěny následující chyby a nedostatky porušeny níže uvedené předpisy:
-

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
~ 38 odst. 2, nebot‘:
Majetek obce nebyl chráněn před zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím.
S nepotřebným majetkem obec nenakládala způsoby a za podmínek stanovených
zvláštními předpisy. Obec účetním dokladem č. 97/08/006 ze dne 31.8.2015
zřejmě na základě provedené mimořádné inventury účtu 028 ke stejnému datu vyřadila
ze svých aktiv majetek (většinou pořízen v období 2010
2011) v celkové výši
Kč 443.873,40, nebot‘ dle sdělení starosty obce nebyl dohledán, nebyl identifkován, nebo
již dříve vyřazen. Zastupitelstvo obce o tomto úkonu prokazatelným způsobem
nerozhodlo (což s ohledem na výši zjištěného manka mělo učinit) a nerozhodlo,
kdo je odpovědný za případně zjištěnou škodu. Z předložených zápisů z jednání
zastupitelstva ani nevyplývá, že by bylo o těchto zjištěních a následných krocích
informováno, žádné závěry nebyly vyvozeny. Dále k věci uvádíme, že hodnota
-
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nenalezeného (zlikvidovaného a pod.) majetku podle předloženého inventurního soupisu
a Inventarizační zprávy činila Kč 347.395,80, rozdíl mezi hodnotou nenalezeného
a následně účetně vyřazeného majetku ve výši 96.577,60 nebyl žádným způsobem
vysvětlen.
NAPRAVENO
Usnesením č. 26/2018
ZO Písková Lhota schvaluje vyřazení nedohledaného majetku
uvedeného ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce Krajským úřadem
Středočeského kraje ze dne 4.6.2018...“.
..“

~ 38 odst. 2, nebot‘:
Majetek obce nebyl chráněn před zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím.
S nepotřebným majetkem obec nenakládala způsoby a za podmínek stanovených
zvláštními předpisy. V inventurním soupisu podrozvahového účtu 902 k 3 1.12.2015
je kromě jiného zaznamenáno vyřazení majetku v celkové výši Kč 21.744,00
aniž by bylo zřejmé, proč je majetek vyřazován, jakým způsobem a dále řešeno případně
zjištěné manko.
Obdobně obec postupovala i v případě účtu 022, kdy vyřadila rozhlasovou ústřednu
v hodnotě 41.748,50 Kč a v případě účtu 028, kdy vyřadila bez zjevného důvodu
ukazatele rychlosti v celkové hodnotě Kč 50.717,88.
NAPRAVENO
Usnesením č. 26/2018
ZO Písková Lhota schvaluje vyřazení nedohledaného majetku
uvedeného ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce Krajským úřadem
Středočeského kraje ze dne 4.6.2018...
..“

“.

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů
~ 15 odst. 2, nebot‘:
Obec nedoložila provádění kontroly hospodaření ve zřízené příspěvkové organizaci
Mateřská škola Cipísková v průběhu roku 2016 Předložená Zpráva (za kontrolované
období roku 2015) o výsledcích prověrky účetnictví se týkala výhradně účetního období
roku 2015.
NAPRAVENO
Předložením Protokolu č. 1/2018 o výsledku veřejnosprávní kontroly ze dne 24.5.2018
v Mateřské škole C/písková za období od 1.1.2018 do 30.4.2018 a Protokolu č. 2/2018
o výsledku veřejnosprávní kontroly ze dne 6.9.2018 v Mateřské škole Cipísková za období
od 1.5.2018 do 31.8.2018.
D

.
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D) Závěr
Při přezkoumání hospodaření obce Písková Lhota za rok 2018 podle * 2 a ~ 3 zákona
Č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatku zjištěných při dílčím
přezkoumání, které již byly napraveny.
(~ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)
Upozornění na rizika dle ~ 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění:
Neuvádí se.
Podíly dle ~ 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku

8,03 %

b) podíl závazku na rozpočtu územního celku

6,12 %

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

0,00 %

Komentář:
Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 0,00 Kč.
Celkový objem dlouhodobých závazků činí 535 874,01 Kč.

Výrok dle ~ 10 odst. 4 písm. c) zákona Č. 420/2004 Sb., v platném znění:
Dluh územního celku nepřekročil 60% pruměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.
Písková Lhota 22. 5. 2019

KRAJSKÝ ~
STŘE~OČE~KÉHO KRAJE

Podpisy kontroloru:

OdIxr ir.tciaĺho a~i~tu a kcrnroly
150 2 Pi~ha 5. ~horovsk~í 11

Bc. Dana Matějková
kontrolor

přezkoumání

ĺ
Bc. Simona Marková
kontrolorka

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:
je návrhem zpravy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním zprávy
se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v ~ 6 odst. 1 písm. d) zákona
č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením
přezkoumání
-

ke zjištěním uvedeným v tomto návrhu je možno podat písemné stanovisko ve lhůtě
do 15 dnu ode dne předání návrhu zprávy, a to kontrolorovi pověřenému řízením
přezkoumání na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor interního auditu a kontroly,
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
-

tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečnéh
dílčího přezkoumání
-

se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se stejnopis č. 2 předává statutárnímu zástupci
přezkoumávaného subjektu a stejnopis č. 1 se zakládá do příslušného spisu územního celku
vedeného Odborem interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje.
-

S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Písková Lhota o počtu 11 stran
byla seznámena a stejnopis Č. 2 převzala, pí Ivana Šafránková, místostarostka obce.

~h~: P~Ov~ ~
Po~~ 17. 2~ t~
čtěbr~ďv
~

J‘J~

Ivana Šafránková
mistostarostka obce Piskova Lhota
‚

‚

V

/

‘

dne 22. 5. 2019

Rozdělovník:
Stejnopis

Počet výtisků

1

~

2

1

X

Předáno

Převzal

Krajský úřad
Středočeského_kraje

Bc. Dana Matějková

obec
Písková Lhota

Ivana Šafránková

Upozornění:
Zveřejňování výše skutečně uhrazené ceny
Upozorňujeme na povinnost obce
stanovenou v ~ 219 odst. 3) zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek
zveřejnit
na profilu zadavatele výši skutečně uhrazené ceny, a to nejpozději
do 3 měsícu
od splnění smlouvy, na kterou se vztahuje povinnost uveřejnění
(cena díla minimálně Kč 500.000,00 bez DPH). U smlouvy, jejíž doba plnění přesahuje
-

-

1 rok, uveřejní veřejný zadavatel nejpozději do 31. března následujícího kalendářního
roku cenu za plnění smlouvy v předchozím kalendářním roce.
Upozornění:
Zveřejněné návrhu závěrečného účtu Územní samosprávný celek zveřejní návrh
závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
na svých internetových stránkách a na úřední desce nejméně 15 dnů přede dnem
zahájení jeho projednávání na zasedání zastupitelstva územního samosprávného celku.
Na internetových stránkách se zveřejňuje úplné znění návrhu včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření. Na úřední desce může být návrh zveřejněn v užším rozsahu,
který obsahuje alespoň údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu v třídění podle
nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby a závěr zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření. Zveřejnění musí trvat až do schválení závěrečného účtu.
Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané příslušného územního
samosprávného celku uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně
při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.
-
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