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Přezkoumání hospodaření obce Písková Lhota za rok 2017 bylo zahájeno dne 31. 7. 2017
doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím
orgánem.
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
14.12.2017
04.06.2018
na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celků 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. 2017 31. 12. 2017

Přezkoumání proběhlo v sídle obce:

Písková hota
Poděbradská 17
29001 Poděbrady

-

Přezkoumání vykonaly:
-

-

kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
kontroloři:

Zástupci obce:

Bc. Dana Matějková
Bc. Simona Marková
Ing. Zdenka Zavřelová

Alena Rosenbergová starostka obce
Ing. Dana Matěj čková referentka
-

-

~.

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 kontroly
Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr. Štěpánka Dvořáková Týcová dne 7.8.2017, pod
č.j. 098231/2017/KUS K.
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,
finanční 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 k jiným 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.
~‘

Poslední kontrolní úkon byl učiněn dnem předání zprávy o výsledku přezkoumání:
4. 6. 2018.
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A. Přezkoumané písemností
Rozpočtový výhled
na roky 2017 2019, projednán zastupitelstvem obce dne 30.11.2016, zveřejněn dne
15.3.2017
Návrh rozpočtu
zveřejněn ve dnech 8.11.2016 30.11.2016
Schválený rozpočet
zastupitelstvem obce dne 30.11.2016 jako schodkový, schodek rozpočtu kryt finančními
prostředky na běžném účtu, závazné ukazatele v odvětvovém třídění dle rozpočtové
skladby (paragrafy), schválený rozpočet zveřejněn dne 15.3.20 17
Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím
dopisem ze dne 3.1.2017 pro MS C1I‘ISKOVA
Rozpočtová opatření
D
1/2017 schváleno zastupitelstvem obce dne 4.4.2017, zveřejněno dne 4.4. 2017
č. 2/2017 schváleno zastupitelstvem obce dne 14.6.2017, zveřejněno dne 28.6. 2017
č. 3/2017 schváleno zastupitelstvem obce dne 12.9.2017, zveřejněno dne 12.9. 2017
Č. 4/2017 schváleno zastupitelstvem obce 28.4.2017, zveřejněno dne 4.10. 2017
D
5/2017 neschváleno zastupitelstvem obce usnesení Č. č.34/2017 ze dne 11.9.2017
D
6/2017
schváleno dne 20.11.2017 (dvoučlenné zastupitelstvo), zveřejněno dne
21.11.20 17
D
7,8/2017 schválena dne 21.12.2017 (dvoučlenné zastupitelstvo), zveřejněna dne
17.1.2018
Závěrečný účet
za rok 2016, schválen zastupitelstvem obce dne 14.6.2017 s vyjádřením ‘s výhradami‘,
návrh závěrečného účtu zveřejněn dnech 25.5.20 17 doposud
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
D
k 31.1.2017 ze dne 12.3.2017, k 30.6.2017 ze dne 13.7.2017, k 31.10.2017 ze dne
14.11.2017,k31.l2.20l7zedne 17.1.2018
Výkaz zisku a ztráty
D
k 30.6.2017 ze dne 13.7.2017, k 31.10.2017 ze dne 20.11.2017, ke dni 31.12.2017
ze dne 19.2.2018
Rozvaha
D
k 30.6.2017 ze dne 13.7.2017, k 31.10.2017 ze dne 20.11.2017, ke dni 31.12.2017
ze dne 19.2.2018
Příloha rozvahy
D
30.6.20l7zedne 13.7.2017, kedni 31.12.2017 ze dne 19.2.2018
Učtový rozvrh
D
platný pro rok 2017
Hlavní kniha
°
k 30.6.2017 ze dne 13.7.2017, k 31.10.2017 ze dne 14.11.2017, k 31.12.2017
ze dne 15.2.20 18 dle potřeby
Kniha došlých faktur
D
vedena v tabulkách Excel od Č. 1 do č. 180 dle potřeby
Kniha odeslaných faktur
D
vedena v tabulkách Excel od 1 do č. 18 dle potřeby
-

-

~

-

-

-

~
~•

~

-

-

-

-

-

-

~.

-
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Bankovní výpis
D
k účtu č. 35-124061157‘7/0100 vedenému u Komerční banky, a.s. (úvěr) Č. 6 ze dne
1.6.2017—č. lze dne 1.1.2018
D
k účtu č. 35-1240631527/0100 vedenému u Komerční banky, a.s. (úvěr) Č. 7 ze dne
1.7.2017—č. lze dne 1.1.2018
D
k účtu č. 10720191/0100 vedenému u Komerční banky, a.s. (základní běžný účet)
Č. 112 ze dne 1.9.2017-č. 161 ze dne 31.12.2017
D
k účtu č. 94-12320511/0710 vedenému u Ceské národní banky č. 16 ze dne 3 1.8.2017
Č. 29 ze dne 29.12.2017
D
k účtu č. 2006-12320511/0710 vedenému u Ceské národní banky Č. 7 ze dne 3 1.7.2017
-Č. 13 ze dne 29.12.2017
Učetní doklad
D
k účtu č. 35
12406 11577/0100 vedenému u Komerční banky, a.s. (úvěrový)
od Č. 5/06/005 ze dne 31.5.2017 do č. 5/1/012 ze dne 1.1.2018
D
k účtu Č. 35-1240631527/0100 vedenému u Komerční banky, a.s. (úvěr) od Č. 4/07/006
ze dne 30.6.2017 do Č. 4/1/012 ze dne 1.1.2018
D
k účtu Č. 94-12320511/0710 vedenému u Ceské národní banky, od Č. 3/16/023 ze dne
3 1.8.2017 do Č. 3/29/042 ze dne 29.12.2017
D
k účtu Č. 10720191/010 vedenému u Komerční banky, a.s. od Č. 112/502 ze dne
1.9.2017 do č. 161/781 ze dne 31.12.2017
D
k účtu Č. 2006
12320511/0710 vedenému u Ceské národní banky od č. 2/07/007
ze dne 31.7.2017 do č. 2/13/014 ze dne 29.12.2017
Pokladní kniha (deník)
D
za období leden březen, říjen až prosinec
D
stop stav pokladní hotovosti 14.12.2017 ve výši Kč 1.335,00 souhlasí se zůstatkem
uvedeným v pokladní knize (k dokladu č. P79 dne 13.12.2017)
Pokladní doklad
D
od Č. P 1 ze dne 3.1.201‘7 do Č. P 44 ze dne 30.3.2017, od Č. P 75 ze dne 2.10.2017
do Č. P 81 ze dne 20.12.2017
D
od Č. V 1 ze dne 3.1.2017 do č. V 41 ze dne 29.3.2017, od Č. V 128 ze dne 2.10.2017
do Č. V 160 ze dne 21.12.2017
Evidence poplatků
D
vedena v tabulkách Excel k 3 1.12.2017 poplatek za komunální odpad, poplatek za psy
Evidence pohledávek
D
vedena v tabulkách Excel k 3 1.12.2017 poplatek za komunální odpad
Evidence majetku
D
vedena v tabulkách Excel k 3 1.12.2017
Inventurní soupis majetku a závazků
D
složka inventarizace majetku a závazků obce k 3 1.12.2017 Plán inventur ze dne
20.12.2017 (platnost od 20.12. 5.2.2018), Protokol o proškolení inventarizační komise
ze dne 20.12.2017, inventurní soupisy ke dni 3 1.12.2017, výpisy z katastru nemovitostí
pro obec a příslušná katastrální území ke dni 31.12.2017 dle potřeby, Inventarizační
zpráva ze dne 5.2.20 18
Odměňování členů zastupitelstva
výplatní pásky za období červen až srpen uvolněný starosta a neuvolněných Členů
zastupitelstva
Učetnictví ostatní
D
Protokol o schválení účetní závěrky obce za rok 2016 ze dne 14.6.2016
-

-

-

-

-

-

‚

—

—

-

-

-

-

-

-

—
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Zřizovací listina organizačních složek a příspěvkových organizací, odpisový plán
Zřizovací listina příspěvkové organizace Mateřská škola C]PIS KOVA, Písková Lhota
ze dne 28.1.2016 (ruší platnost zřizovací listiny ze dne 11.2.2013)
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)
Kupní smlouva ze dne 24.8.2017 (obec kupující), dodavatel PROGI AUTO CZ a.s.,
předmětem smlouvy je dodání dopravního automobilu pro JSDH Písková Lhota tovární
značka FIAT, cena dodávky Kč 741.160,00 bez DPH (Kč 896.804,00 včetně DPH).
Smlouva zveřejněna na profilu zadavatele dodatečně dne 7.1.2018.
Smlouvy o věcných břemenech
Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti (obec povinná) IV-l2-6020958/001
pro p.č. 506/4 ze dne 2.10.2017 na zařízení distribuční soustavy. Věcné břemeno
se zřizuje za jednorázovou náhradu Kč 8.264,00. Zastupitelstvo obce schválilo záměr
zřídit věcné břemeno dne 4.4.2017.
Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti (obec povinná) IP-12-6010952/001
pro p.č. 1534/l ze dne 28.8.2017 na zařízení distribuční soustavy. Věcné břemeno se
zřizuje za jednorázovou náhradu Kč 12.100,00. Zastupitelstvo obce schválilo záměr
zřídit věcné břemeno dne 30.11.2017.
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace podle Programu 2017 pro poskytování
dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných
hasičů a složek IZS v rámci Tematického zadání Krajská podpora nákupu nového
dopravního automobilu v rámci programu Dotace pro JSDH na rok 2017 Oblast
podpory Nákup nového dopravního automobilu. Evidenční číslo poskytovatele:
S-2521/OBRJ2O17 ze dne 26.10.2017. Předmětem smlouvy je investiční dotace
na nákup nového dopravního automobilu evidenční číslo akce HAS/DOP/032574/20l7
ve výši Kč 300.000,00. Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 0l4D24l007023 ze dne
5.9.20 17 ve výši Kč 448.402,00. použito podpůrně
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím
Smlouva č. 1/2017 o poskytnutí dotace ze dne 3.4.2017 pro Sbor dobrovolných hasičů
Písková Lhota ve výši Kč 40.000,00. Neinvestiční dotace je poskytnuta na celoroční
činnost kolektivu mladých hasičů, pořádání veřejných akcí a reprezentace členů SDH.
Zádost o poskytnutí dotace ze dne 10.11.2016, schválena zastupitelstvem obce dne
30.11.2016 č. usnesení 46/2016. (ve smlouvě je uvedeno chybné datum schválení
zastupitelstvem obce dne 9.12.2015 č. usnesení 49/2015).
Smlouva č. 2/2017 o poskytnutí dotace ze dne 27.3.2017 pro TJ Sokol Písková Lhota
ve výši Kč 30.000,00. Neinvestiční dotace je poskytnuta na sportovní a kulturní činnost.
Zádost o poskytnutí dotace ze dne 28.11.2016, schválena zastupitelstvem obce
dne 30.11.2016 č. usnesení 47/2016. (ve smlouvě je uvedeno chybné datum schválení
zastupitelstvem obce dne 9.12.2015 č. usnesení 50/2015).
Dohody o provedení práce
ze dne 27.2.2017, v rozsahu 300 hodin od 1.3.2017 do 30.11.2017, sekání trávy
na celém k.ú. Písková Lhota
-

-

-
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Dokumentace k veřejným zakázkám
složka veřejné zakázky malého rozsahu ‘Zásahový a dopravní automobil pro SDH
Písková Lhota“ zejména: zadávací dokumentace ze dne 26.7.2017, výzva k podání
nabídky ze dne 2.8.2017, podací lístky ze dne 24.8.2017 (AGROTEC, PROFI AUTO,
VESTA AUTO, AUTO-VINKLER, TUKOS Auto), jmenování členů komise ze dne
15.8.2017, jednací řád komise ze dne 16.8.2017, status výběrové komise ze dne
16.8.2017, seznam obdržených nabídek, otevírání nabídek, hodnocení nabídek, zápis
o otevírání obálek ze dne 16.8.2017, zápis o hodnocení nabídek ze dne 16.8.2017,
posouzení nabídek, oznámení o výsledku výběrového řízení ze dne 23.8.2017 firmy
PROFI AUTO CZ a.s. Cena v kupní smlouvě souhlasí s cenou nabídkou dle výběrového
rizem.
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
ze dne 30.11.2016, 4.4.2017, 14.6.2017, 11.9.2017 ‚17.10.2017, 20.11.2017, 20.12.2017
nepřezkoumáváno, použito podpůrně
-

-

-

V kontrolovaném období obec Písková Lhota, dle prohlášení starostky obce, neuzavřela
smlouvu směnnou, darovací, nájemní, pachtovní, smlouvu o výpůjčce, výprose, o nabytí,
převodu nebo o zřízení práva stavby k pozemku ve svém vlastnictví, 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 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. Zjištěníz přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření obce Písková Lhota:
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

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

—

porušeny níže uvedené předpisy:

Zákon Č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů
~ 26, nebot‘:
Účetní doklady (např. výdajový doklad č. 112/502 ze dne l.9.201‘7, Č. 113/504 ze dne
4.9.2017, Č. 113/507 ze dne 1.9.2017, č. 115/509 ze dne 5.9.2017 Č. 115/510-511 ze dne
4.9.2017, Č. 115/513 ze dne 4.9.2017, Č. 126/567-568 ze dne 1.10.2017, Č. 128/570 ze dne
4.10.2017, Č. 129/578 ze dne 4.10.2017, Č. 129/582
583 ze dne 4.10.2017)
nejsou opatřeny jeho podpisem příkazce operace. Podotýkáme, že kromě předběžné
kontroly není zajištěna ani průběžná a následná kontrola plánovaných operací, přičemž
za zajištění funkčnosti kontrolního systému je odpovědný statutární zástupce obce.
NAPRAVENO
Podpisy příkazce byly doplněny, v období říjen prosinec 2017 se již chyba neopakovala.
D

—

-

Zákon Č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
* 6 odst. 2, nebot‘:
Obec jedním příjmovým pokladním dokladem Č. P10/2017 ze dne 26.1.2017 zaúčtovala
přijaté platby (poplatky za psa, komunální odpad), které byly ve skutečnosti přijaty
v hotovosti do pokladny obce v období 23.1.2017 až 25.1.2017. Tímto postupem došlo
k tomu, že část přijatých finanční prostředků nebyla zaznamenána v den jejich úhrady
do pokladny obce. Obdobný nedostatek se objevuje u dokladu č. P 11/2017 ze dne
31.1.2017, č. P12/2017 ze dne 31.1.2017
NAPRAVENO
Přijetím systémového nápravného opatření tak, že v období říjen prosinec 2017
se již chyba neopakovala.
D

-

D

Zákon Č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

* 3 odst. 1, nebot‘:
Obec neúčtovala o své pohledávce ve výši Kč 4.195.168,00 vzniklé na základě
pravomocného rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 3.10.2017 za bývalým starostou
obce a bývalou účetní obce odsouzenými za trestné činy spáchané na obci.
NAPRAVENO
Pohledávka byla zaúčtována na účet 469 dokladem Č. 009812027 ze dne 1.12.2017.
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Zákon Č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
~ 219 odst. 1, nebot‘:
Obec neuveřejnila na profilu zadavatele Kupní smlouvu ze dne 24.8.2017 (obec
kupující), jejímž je dodání dopravního automobilu pro JSDH Písková Lhota tovární
značka FIAT, cena dodávky Kč 741.160,00 bez DPH (dodavatel PROGI AUTO CZ a.s.)
NAPRAVENO
Smlouva zveřejněna na profilu zadavatele dodatečně dne 7.1.2018, současně bylo přijato
systémové nápravné opatřen~ kterým má být dále zajištěno včasné zveřejňování smluv
(účinnost lze ověřit až v souvislosti s přezkoumáním hospodaření zas rok 2018).
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
* 92 odst. 1, nebot‘:
Zastupitelstvo obce se nesešlo nejméně jedenkrát za 3 měsíce. Zasedání zastupitelstva
obce se uskutečnilo (dle předložených zápisů ze zasedání) dne 30.11.20 16 a poté až dne
4.4.2017.
NAPRAVENO
Dále se již v roce 2017 chyba neopakovala, zasedání zastupitelstva obce
se již uskutečňovala v termínech v souladu se zákonem.
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů
* 16 odst. 4, nebot‘:
Obec neprovedla rozpočtové opatření nejpozději v měsíci říjnu 2017, v němž došlo
dle Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M k 3 1.10.2017 ze dne 14.11.2017
k překročení závazných ukazatelů rozpočtu ve výdajích na paragrafu 3111 (schválený
i upravený rozpočet Kč 265.100,00, výsledek od počátku roku Kč 344.099,40),
na paragrafu 2119 (schválený i upravený rozpočet Kč 0,00, výsledek od počátku roku
Kč 3.000,00), na paragrafu 3639 (schválený rozpočet Kč 336.800,00, upravený rozpočet
Kč 351.800,00, výsledek od počátku roku Kč 361.551,00), na paragrafu 6114 (schválený
i upravený rozpočet Kč 0,00, výsledek od počátku roku Kč 1.961,00), na paragrafu 6399
(schválený rozpočet Kč 70.000,00 a i upravený rozpočet Kč 180.380,00, výsledek
od počátku roku Kč 189.654,00).
NAPRAVENO
Přijetím systémového nápravného opatření a provedením rozpočtových opatření č. 7 10.
-

* 27 odst. 2, nebot‘:
Zřizovací listina příspěvkové organizace Mateřská škola C]PÍSKOVA, Písková Lhota
ze dne 28.1.2016 (ruší platnost zřizovací listiny ze dne 11.2.2013) neobsahuje vymezení
majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření
(,‚svěřený majetek“), její součástí není příloha, která by svěřený majetek specifikovala.
NAPRAVENO
Příloha byla ke zřizovací listině připojena (celková hodnota předaného majetku činila
Kč 470.118,00 Kč).
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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. 9‘7/08/006 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 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.
NENAPRAVENO
Zastupitelstvo obce dne 20.4.2016 usnesením č. 18/2016 a 19/2016 rozhodlo, že bere
na vědomí informaci o provedené dílčí inventuře majetku obce k 31.8.2015. Jedná
se pouze o inventarizaci majetku
DDHM v pořizovací ceně od Kč 3.000,00
do Kč 40.000,00 provedeiwu na žádost Policie CR, výsledek inventarizace byl Policii
předán a zjištěný nesoulad bude řešen po uzavření vyšetřování Policií CR.
Dále zastupitelstvo rozhodlo, že rozdíl mezi údajem uvedeným v inventarizační zprávě
z provedené inventarizace k 31.8.2015 a součtem majetku na jednotlivých inventurních
soupisech ve výši Kč 96.577,60 vznikl chybným opisováním z inventarizačních seznamů
do zprávy, v účetnictví byl zachycen správný stav.
-

Dle sdělení zastupitele pověřeného výkonem funkce starosty obce (při dílčím
přezkoumání) a starostky obce (při konečném přezkoumání), se k této záležitosti
zastupitelstvo znovu vrátí, v případě nemnožnosti dohledání příslušného majetku, resp.
dokladů zváží rozhodnutí o potvrzení zjištěného stavu a případného uplatnění škody
na již odsouzeném starostovi obce.

* 38 odst. 2, nebot‘:
V inventurním soupisu podrozvahového účtu 902 k 31.12.2015 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.
NENAPRAVENO
Zastupitelstvo obce dne 20.4.2016 usnesením č. 20/2016 rozhodlo, že bere na vědomí
informaci o inventuře majetku obce provedené k 31.12.2015, schvaluje inventarizační
zprávu a konstatuje, že provedením inventury byl dán do souladu účetní a skutečný stav
majetku. Dále se konstatuje, že majetek byl v předchozích letech vyřazován pouze fyzicky,
ale ne účetně. Nebylo možné dohledat protokoly o vyřazení z inii‘zulých let.
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Dále zastupitelstvo souhlasí s vyřazením majetku bez jednotlivých likvidačních protokolů,
vzhledem k tornu, že se jedná o nápravu historických nedostatků, nikoliv o způsobenou
škodu.
Podotýkáme, že s ohledem na obsah usnesení zastupitelstva Č. 1 8/2016 ze dne 20.4.2016
se zřejmě vyjádření o souhlasu s vyřazením majetku bez likvidačních protokolů nevztahuje
na majetek DDIM (správně DDHM účet 028), kdy vzniklý rozdíl inám být řešen
až po ukončení šetření Policií CR.
-

Dle sdělení zastupitele pověřeného výkonem funkce starosty obce (při dílčím
přezkoumání,) a starostky obce (při konečném přezkoumání), se k této záležitosti
zastupitelstvo znovu vráti; v případě nemožnosti dohledání příslušného majetku, resp.
dokladů zváží rozhodnutí o potvrzení zjištěného stavu a případného uplatnění škody
na již odsouzeném starostovi obce.
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.
NENAPRAVENO
Zastupitelstvo obce Písková Lhota ukládá finančnímu výboru provádět průběžné kontroly
hospodaření MS. Toto přijaté nápravné opatření nebylo účinné, obec nedoložila
provedení žádné kontroly zejména nakládání s příspěvkem poskytnutým zřizovatelem
a s majetkem zřizovatele svěřeným do užívání v roce 2017. Kontrole byla pouze
předložena Zpráva o výsledcích prověrky účetnictví PO Mateřská škola CJPISKOVA
Písková Lhota za rok 2016, kterou vyhotovila firma LN-A UDT s.r.o. Louny dne 18.4.201 7.
Dále byly předloženy dva “Zápisy z kontroly finančního výboru“ ze dne 3.května 2017
a ze dne 19.června 2017, ze kterých vyplývá, že se finanční výbor zabýval pouze
nakládáním s finanční hotovostí vedení pokladny ve školce, přičemž lze konstatovat,
-

že tyto zápisy nemají náležitosti a obsah protokolu o kontrole a nelze tedy považovat

s ohledem na obsah i formu předložených dokumentů povinnost obce vyplývající
z předmětného ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., za splněnou.
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D) Závěr
Při přezkoumání hospodaření obce Písková Lhota za rok 2017 podle * 2 a ~ 3 zákona
Č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Byly zjištěny nedostatky spočívající v:
(~ 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.)

C5) neodstranění nedostatků zjištěných při přezkoumání za předcházející roky.
• Tyto chyby a nedostatky jsou specifikovány v oddíle C) pod písm. b).
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

63,98 %

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku

25,68 %

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

0,00 %

Komentář:
Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 4 195 168,00 Kč.
Celkový objem dlouhodobých závazků činí 1145 118,0 1 Kč.
Výrok dle * 10 odst. 4 písm. c) zákona Č. 420/2004 Sb., v platném znění:
Dluh územního celku nepřekročil 60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Písková Lhota 4. 6. 2018
Podpisy kontrolorů:

Bc. Dana Matějková
přezkoumání

Bc. Simona Marková
kontro orka
Ing. Zdenka Zavřelová
vedoucí oddělen~~k

u hospodaření obcí

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:
je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním zprávy
se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v ~ 6 odst. I 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 dnů 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 konečného
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 13 stran
byla seznámena a stejnopis č. 2 převzala, pí Alena Rosenbergová, starostka obce.

Alena Rosenbergová
starostka obce Písková Lhota

~
dne 4. 6.‘2018

Poznámka:
Uzemní celek je ve smyslu ust. ~ 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., povinen
přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu
orgánu Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor interního auditu a kontroly, Zborovská 11,
150 21 Praha 5, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným
účtem v orgánech územního celku.
—

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení ~ 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen
v informacích podle ustanovení ~ 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá
příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této
lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.
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Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí přestupku podle ustanovení
* 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a za to se uloží územního celku
podle ustanovení ~ 14 odst. 2 zákona Č. 420/2004 Sb. pokuta do výše Kč 50.000,00.
Rozdělovník:
Stejnopis

Počet výtisků

Předáno

Převzal

1

1~

Krajský úřad
Středočeského_kraje

Bc. Dana Matějková

2

1

obec
Písková Lhota

Alena Rosenbergová

X

Upozornění:
K novele zákona č. 250/2000 Sb. (zveřejňování po schválení orgánem obce)
Upozorňujeme na novelu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, s účinností od 21.2.2017, která byla provedena zákonem č. 24/2017 Sb.,
kterým se mění ustanovení některých zákonů v souvislosti s přijetím právní úpravy
Č. 23/2017 Sb. o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Dle uvedené novely obec
byla povinna zveřejnit na úřední desce schválený závěrečný účet za rok 2016 do 30 dnů
od jeho schválení v zastupitelstvu obce, schválená rozpočtová opatření, schválený
střednědobý výhled rozpočtu. Porušení těchto nových povinností je definováno
jako správní delikt, po datu 13.7.2017 jsou definovány jako přestupek,
za který lze uložit pokutu do Kč 1.000.000,00.
-

Upozornění:
Kontrola příspěvkových organizací postup, výstup Upozorňujeme, že při kontrole
hospodaření zřízené příspěvkové organizace dle zákona č. 320/200 1 Sb., o finanční
kontrole, je nutno současně procesně postupovat v souladu se zákonem Č. 255/20 12 Sb.,
o kontrole kontrolní řád (zejména kontrola na základě pověření, výstup z kontroly
Protokol a pod.)
-

-~

-

-

Upozornění:
Příspěvkové organizace
Upozorňujeme v souvislosti s novelou zákona
Č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů rovněž na nové
povinnosti pro příspěvkovou organizaci a jejího zřizovatele. Jedná se o povinnosti
příspěvkové organizace pro rozpočtový rok 2018: sestavit rozpočet (plán výnosů
a nákladů), sestavit střednědobý výhled rozpočtu (min. na rok 2019, 2020, první
střednědobý výhled musí příspěvkové organizace vypracovat při přípravě svého
rozpočtu na rok 2018), zveřejnit návrhy i následně schválené dokumenty. Povinnost
pro zřizovatele uvedené dokumenty schválit.
-

-
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