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Stejnopis č. 2.

Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření
obce PÍSKOVÁ LHOTA
iČ 00239615
za rok 2021
Přezkoumání hospodaření obce Písková Lhota za rok 2021 bylo zahájeno dne 29. 7. 2021
doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím
orgánem.
Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne 08.09.2021
na základě zákona č. 420 2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celku a dobrovolných svazku obcí, ve znění pozdějších předpisu a v souladu se zákonem
Č. 255 2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

Dílčí přezkoumání proběhlo v sídle obce:

Dílčí přezkoumání vykonaly:
kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
kontroloři:

-

Obec zastupovaly:

Písková Lhota
Poděbradská 17
29001 Poděbrady

Be. Dana Matějková
Bc. Simona Marková

Alena Rosenbergová starostka obce
Žaneta Lokajíčkova samostatný referent
-

-

Předmětem přezkoumání jsou dle ust. * 2 zák. č. 420 2004 Sb., ve znění pozdějších
předpisu, údaje o ročním hospodaření územního celku, tvořící součást závěrečného účtu podle
zákona č. 250 2000 Sb., ve znění pozdějších předpisu, a to:
plnění příjmu a výdaju rozpočtu, včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových
prostředku,
finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondu,
náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
peněžní operace, týkající se sdružených prostředku vynakládaných na základě smlouvy
mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy 5 jinými
právnickými nebo fyzickými osobami,
-

-

-

Rozvaha
.
k 30.6.2021 ze dne 15.7.2021
Příloha rozvahy
.
k 30.6.2021 ze dne 15.7.2021
Účtový rozvrh
. platný pro rok 2021
Hlavní kniha
.
za období 07/2021 ze dne 12.8.2021
Kniha došlých faktur
.
za období 1/2021 07/2021 (do ě. 131)
Kniha odeslaných faktur
.
za období 2/202 1 8/202 1 (6)
Faktura
.
odč.89-č.111
Bankovní výpis
.
odě. 13 do č. 20k účtu č. 94-12320511/0710 vedenému u České národní banky
.
odě. I do č. 7k účtu č. 2006-12320511/0710 vedenému u České národní banky
.
od ě. 76 do ě. 90 k účtu ě. 10720191/0100 vedenému u Komerění banky, a.s. (základní
běžný účet)
.
od č. 1 do č. 5 k účtu č. 123-1006800257/0100 vedenému u Komerční banky, a.s.
(spořící účet)
Účetní doklad
. odě. 3/13/018 do č. 3/20/027k účtu č. 94-12320511/0710
. od 2/01/001 do č. 2/07/007 účtu č. 2006—12320511/0710
.
odě. 5/01/001 do č. 5/05/005 k účtu č. 123-1006800257/0100
.
od č. 76/384 do č. 90/455 k účtu č. 10720191/0100
.
Č. 9105086-č. 9102089, č. 9106090, č. 9106092-č. 9106111 předpis došlých faktur
. č. 9402001, č. 9405005, č. 9405004 předpis vystavených faktur
. č. 9806016- Č. 9806020 předpisy ostatní
. č. 97/06/005 přeúčtování HV
. č. 97/06/006, č. 97/06/007 opravné doklady
. Č. 79/391-407 mzdy
. Č. 9206031 předpis záloha plyn
. č. 9206030 předpis příspěvek MŠ
. odě. 605051 do č. 607082k pokladně
Pokladní kniha (deník)
.
za období 05/07 2021
. stop stav pokladní hotovosti provedený ke dni dílčího přezkoumání 8.9.2021 (8:10)
se zůstatkem ve výši Kč 11.114,00 (Č. 230 ze dne 7.9.2021), který souhlasí se zůstatkem
vykázaným v pokladní knize
Pokladní doklad
. od č. 123 do č. 197
Učetnictví ostatní
. Protokol o schválení účetní závěrky příspěvkové organizace Mateřské školy
CIPISKOVA Písková Lhota sestavené k 3 1.12.2020, účetní závěrka schválena 2.6.2021.
. Protokol o schválení účetní závěrky obce sestavené k 31.12.2020, účetní závěrka
schválena 2.6.2021.
. Daňové přiznání ze dne 13.4.2021, účetní doklad č. 009704004 ze dne 6.4.2021
-

—

-

-

-

-
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Dohody o provedení práce
.
ze dne 21.4.2021, v rozsahu 300 hodin od 21.4.2021 do 30.4.2021, roznesení
Zpravodaje obce Písková Lhota
.
3x ze dne 16.7.2021, v rozsahu 300 hodin od 19.7.2021 do 30.9.2021, pletí chodníků,
čištění odtokových kanálků, údržba veřejně zeleně
Smlouvy ostatní
.
Kupní smlouva ze dne 3.6.2021 na prodej sekačky VARI s vlekem, kupující fyzická
osoba, schváleno zastupitelstvem obce dne 2.6.202 1.
Dokumentace k veřejným zakázkám
.
Veřejná zakázka malého rozsahu “Revitalizace vodní nádrže na pozemcích pare. č. 1648
a 1491/1 v k.ú. Písková Lhota u Poděbrad“ zejména: jednací řád ze dne 8.4.2021,
jmenování členů komse ze dne 8.4.2021, čestné prohlášení ze dne 8.4.2021, zápis
o hodnocení nabídek včetně seznamu oslovených dodavatelů, zápis o otevírání 6 obálek
ze dne 8.4.2021 (SKJ s.r.o., Greenman s.r.o., Restart Smdio s.r.o., Rokos Stavby s.r.o.,
Nautila stavby s.r.o., Zrecyklujeme plus s.r.o.,) oznámení o rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky ze dne 8.4.2021 NAUTILA stavby s.r.o., Cenová nabídka
souhlasí s cenou uvedenou ve Smlouvě o dílo ze dne 13.4.2021.
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
. ze dne 9.12.2020 (rozpočet obce), 10.3.2021, 2.6.2021 (závěrečný účet a účetní závěrka
obce, účetní závěrka MS) nepřezkoumáváno, použito podpůrně
Výsledky kontrol zřízených organizací
.
Protokol o provedené kontrole hospodaření s uloženými prostředky MŠ Cipísková dne
9.6.2021 za období 1.1.2021 31.5.2021.
-

-

-

-

-

-

-

V kontrolovaném období obec Písková Lhota, dle prohlášení starostky obce, neuzavřela
smlouvu směnnou, pachtovní, smlouvu o výpůjčce, 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 ani neprodala cenné papíry, obligace, nevydala
komunální dluhopisy, nezřídila ani nezrušila peněžní fond, 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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Podpisy kontroloru:
/

Bc. Simona Marková
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Odbor interního auditu a kontroly
21 Praha 5, Zborovská II
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S obsahem zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření obce Písková Lhota o počtu 7 stran byla
seznámena a jeho stejnopis číslo 2 obdržela pí

‚‚
Alena Rosenbergová
starostka obce

d

Poučení:
Územní celek je ve smyslu ~ 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., povinen přijmout
opatření k nápravě chyb a nedostatku 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 konečném přezkoumání.
Rozdělovník:
Stejnopis Počet výtisků
~
2

1 x

Předáno

Převzal

Krajský úřad
Středočeského_kraje

Bc. Dana Matějková

obec Písková Lhota

Alena Rosenbergová

Upozornění:
. Kontroly příspěvkových organizací
upozorňujeme, že předložený Protokol
o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ze dne 11.6.2021 provedené u zřízené
příspěvkové organizace Mateřská škola CIPISKOVA Písková Lhota neobsahuje popis
kontrolovaných dokumentu (v zaměření kontroly je pouze uvedeno: “ Hospodaření
v souladu se schváleným rozpočtem a nakládání s prostředky přijatými z rozpočtu
zřizovatele a ostatními přijatými prostředky a dotacemi, včetně správnosti, úplnosti
a věrohodnosti účtování“)
-

-
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