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výsledku přezkoumání hospodaření obce

VELKÁ BUKOVÁ
IČz 00244571,

zarok2020
Přezkoumrirú hospodaření obce Velká Buková za rok 2020 bylo zahájeno dne 05.08.2020
doručenímozrrá.mení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím
orgánem.

přezkoumáni se uskutečni|o ve dnech:
. 20.05.202I

,

04.09,2020
na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření liaemních samosprávných
celku a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějšíchpředpisů a v souladu se zákonem
ó. 25512012 Sb., o kontrole ftontrolní řád).

přezkoumávané období:

01.01.2020 - 31.12.2020

Přezkoumání proběhlo v sídle obce:

vellcí Buková

Vellcí Buková 82
27023 KřivokJán

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený ffzením přezkorrmrání:
- kontroloři:

Markéta Vejražková
Bc. Anežka Hvžďalová

Zástupci obce:

Ing. Pavel Moucha - starosta
Ivana pražáková - účetní

Pověření k přezkoumrání podle § 5 odst, l ziákona č. 42012004 Sb,, § 4 a § 6 zrikona
ě.25512012 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů, vydala vedoucí Odboru intemího auditu
a kontroly Krajského uřadu Sředočeskéhokraje Mgr. Štěpánka Dvořáková Týcová
dne 1.7 .2020 pod, č j. 088572I2020^(USK.

Předmětem přezkoumání jsou dle ust, §

2

zak.

č. 42012004 Sb., ve znění pozdějších

předpisů, údaje o ročnímhospodaření územníhocelk-u, tvořící součást závěrečného účtupodle
ziá.kona č. 25012000 Sb., ve znění pozdějšíchpředpisů, a to:
- plnění příjmů a v,ýdajů rozpočtu, včetně peněžníchoperací rýkajicich se rozpočtových
prostředků,
- finančníoperace, lfkajícíse tvorby a použitípeněžních fondů,
- náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- peněžníoperace, t}kajícíse sdružených prostředků lynakládalých na základě smlouvy

mezi dvěma nebo více uzemními celky, anebo na zikladě smlouvy
pnivnickými nebo

s

jin:.foni

fu zickými osobami,
- frnančni operace, lfkajícíse cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- hospodaření a nakládání s prostředky poskJtnutými z Národního fondu a s dalšími
prostředky ze zahraniéíposkytnutými na základé mezinarodních smluv,
- rryričtovaní a l,ypořádání finarrčníchvžahůke státnímu rozpočtu, k rozpočtůmkrajů,
k rozpočtům obcí kjiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalšímosobárrr,
- nakládani a hospodaření s majetkem ve vlastnictvi územníhocelku,
- nakládaní a hospodaření s majetkem státu, s nímžhospodaří územnícelek,
- zadáváni a uskutečňováníveřejných zakánek, s lnýjimkou úkonůa postupů

-

-

přezkoumaných orgánem dohledu podle zvlrištního právního předpisu,
stav pohledávek a závazki a naklrádáni s nimi,
ručeníza záva7ky fuzických a právnických osob,
zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
ňizováni věcných břemen k majetku územního celku,
účetnictvívedené územnímcelkem,
ověřeni poměru dluhu územníhocelku k pruměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové
roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

Přezkoumriní hospodaření bylo provedeno výběroým způsobem s ohledem na l-ýznamnost
jednotliwých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzováni jednotlivých
právnich úkonůse vycháai ze znění právních předpisů platr:ých ke dni uskutečněnítohoto
úkonu.
Podle ustarroveni § 2 odst, 3 zál<ona ó. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje,
na kleré se vžahuje povinnost mlčenlivosti podie daňovóho řádu.
Posledním kontrolním úkonem ve smys|u ustanovení § 12 odst. 1písm. g) konlrolního řádu
učiněn;ýrn dne 20.05.2021 bylo shmutí kontrolnich zjištění, předaní přezkoumaných
dokumentů zástupcům územního celku a prohlášení kontrolora pověŤeného řízením
přezkoumání, že kontrola na místě je ukončena.
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A. Přezkoumané písemnosti
Střednědobý výhled rozpočtu
platný pro rok2020, zveřejněn dne 22.6.2018
Návrh rozpočtu
zveřejněn v době od 1.12.2019 do 19.12.2019
Schválený rozpočet
schválen zasfupitelstvem obce dne 19.12.2019 jako schodkov,ý, schodek bude kryt
přebytkem z minuiých lel, závazné ukazatele dle odvětvového členěni - paragrafy,
schválený rozpočet zveřejněn dne 20.12.2019
Rozpočtová opatřeni
č. 1 - č. 3 schválené zastupitelstvem obce, vše zveřejněno v souladu se zákonem,
ě. 4 - č. 8 pruběžně schváené staíostou a zastupitelstvem obce, vše zveřejněno
v souladu se zákonem
Závěrečný účet
projednán a schválen zastupitelstvem obce dne |8.6.2020 s rl,jádřením ,, s výhradou",
náwh zveřejněn v době od 27.5.2020 do 16.6.2020, schválený závěrečný účetzveřejněn
dne26.6.2020
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
k30.6.2020 (ze dne 6.7.2020),k31.12.2020 (ze dne 19.1.2021)

.
.

.

.
.

.

.

Výkaz zisku

.

ztráty

^
( ze dne 11.7.2020),k31.12.2020 ( ze dne 7.2.2021)
k 30.6.2020
Rozvaha
k 30.6.2020 ( ze dne í 1.7 .2020), k 31.12.2020 ( ze dne 7.2.202l)
Přiloha rozvahy
k 30.6.2020 ( ze dne 1 |,7 .2020), k 31.12.2020 ( ze dne 30.1 .2021)
Účtový rozvrh
platný pro rok 2020

.
.
.

Hlavní kniha

.

za měsíc červen a prosinec 2020, dle potřeby

Kniha došlých faktur

.

k 31 .8.2020, k 31.12.2020
Kniha odeslaných faktur

.

k 31.8.2020, k

31

.12.2020

Faktura
. došláč,64z4.6.2020-ě.78z30.6.2020,č. 163z18.11.2020-č.
Bankovni výpis

184

z17.12.2020

. č.23 z 7.6.2020 - ě.27 z 30.6.2020, č. 57 z 31.12.2020 k běžnému účtu
č. 540596319/0800 - Česká spořitelna a.s.,
. č. 14 z30.6.2020, ó. 32 z 31.12.2020 k účtuč. 94-3217221107I0 - Česká narodní banka

účetnídoklrd

.
.

č. 20-801-00258 z 1.6.2020 - č. 20-801-0031 4 z30.6.2020, č. 20-801-00406
- č. 20-801-0041 0 z 3I.12.2020 k běžrémuúčtu,
č. 20-804-00014 z30.6.2020, č. 20-804-00032 z31.12.2020 k účtuČNB

z 1.12.2020

Pokladní kniha (denft)
. skonto pokladní hotovosti ve výši 27 897,00 Kč souhlasí se stavem v pokladní knize
ke dni 4.9.2020, doklad ě. 319

pok|adní doklad
. č. 1'I2 z 1.6.2020 - ě.2I4 z 30.6.2020, é. 417 z 2.12.2020 - č. 442 z31.12.2020

Evidence majetku
. vedena v elektronické podobě v modulu KEO
Inventurni soupis majetku a závazkil
. svědčícío provedení inventarizace majetku a závazktl k 31.12.2020, zejména PliiLrr
inventur ze dne 27 .l2 .2020 , Proškolení inventarizačníkomise ze dne 27 .l2 .2020 , vypiŇ
z listů vlastnictvi k 31 .|2.2020, inventurních soupisů k 31.í2.2020 a Závéreóné
inventarizačni zprálry ze dne 14.2.2021
Odměňování členůzastupitels§a
. neuvolněného staíosty a neuvolněného místostarosty, dle mzdov.ých listů za rok 2020
účetnictvíostatní
. Protokol o schválení účetnízávěrky obce ze dne 18.6.2020.
Smlouly o dílo
. ze dne 31.|.2020, obec uzavřela smlouw o dílo s firmou Bioanal},tika CZ, s.r.o.
na projekt ,, Posilení vodiirenské soustaly v obci Velká Buková", cena díla
5 374 530,00 Kč bez DPH, smlouva schválena zastupitelstvem obce dne 19.12.20|9,
smlouva uveřejněna na profilu zadavatele dne 3,2,2020
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)
. Kupní smlouva ze dne 2.7 .2020, obec kupuje pozemek parcelni č. 1245 o qýměře
220 m2 v katastrálním územíVelká Buková, koupě schválena zastupitelstvem obce dne
l6.1.2020.
. Kupní smlouva ze dne 29,7 .2020, obec prodává pozemek parcelní č. 23 o výměře
22 rr1,2 v katastnílním uzemí Velká Bukovri prodej schválen 7a§tupitelstvem obce
dne 18.6.2020.
Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem
ke kupni smlouvě ze dne29.7.2020, ziměr zveřejněn v době od 26.5.2020 do 17.6.2020
Dohody o provedení práce
ze díe 7.10.2020, lzavřerr:'rá s Š.A. .ra ,, úklid volební mistnosti" - rozsah práce
15 hodin,
ze dne 1.9.2020, uzavřená s M.B. na ,, úklid po stavebních úpravách" - rozsah práce
20 hodin
ze dne 3.2.2020, uzaťená s Z.M. na,, natíriiní radiátoru" - rozsah práce 28 hodin
Dokumentace k veřejným zalcízlcim
složka veřejné zakázky malého rozsahu na akci ,, Posíienívodárenské soustar,ry",
zejména oslovení 3 dodavatelů, jmenování hodnotícíkomise, výběru nejvhodnější
nabídky, smlouvy
dílo
dne 3I.1.2020, usnesení zastupitelstva obce
ze dne 19.12.2019
Informace o přijatých opatřeních (zák 42012004 Sb., 320/200l Sb., apod,)
Dopisem ze dne 30.6.2020.
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usneseni
ze dne l9.I2.20I9 ( schválený rozpočet), ze dne 1ó.1.2020, ze dne 12.3.2020,
ze dne 2|.5.2020, ze 18.6.2020 ( schválen závěrečný účeta účetníávěrka obce za rok
2019), ze dne 10.9.2020, ze dne 26.1I.2020, ze dne 17.12.2020, nepřezkoumáno,
použito podpůmě

.
.

.
.
.

o

ze

.
.
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V kontrolovaném období obec Velká Buková, dle prohlášení starosty obce, neuzavřela
smlouvu směnnou, darovací, nájemní, pachtovní, smlouvu o výpůjčce,v,_iprose, o nabyti,
převodu nebo o ňízen1 práva stavby k pozemku ve svém vlastnictví,, ani jinou smlouw
o nabytí a převodu majetku včetně smlouvy o nakládání s věcnými právy, nehospodařila
s majetkem státu, neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, a to ani
v pŤípadech taxativně vyjmenovaných v § 38 odst. 3 zákona o obcích, nezastavila movitý
a nemovitý majetek, neuzaťela smlouvu o přijetí a poskytnutí úvěru nebo zápůjčky,smloul.u

o poskytrrutí dotace, smlouvu o převzetí dluhu, o převzeti ručitelskéhozávazka, o přistoupení

k závazku a smlouvu o sdružení,smlouvu o společnosti a poskytování majetkov,ých hodnot
podle smloulT o sdružení,jehož je obec společníkem,nekoupila ani neprodala cenné papíry,
obligace, nevydala komrrnální dluhopisy, nezřídila ani nezrušila příspěvkovou organizaci
a organtzŇni složku, nezaložila ani nezrušila právnickou osobr; neuskutečnila majetkové
vklady do právnických osob, neprovozovala hospodářskou (podnikatelskou) čirrrrost,
uskutečnila pouze veřejné zakrizky malého rozsahu.

B. Zjištěníz přezkoumání
Při přezkoumárú hospodaření obce Velká Buková:

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky,

C. Plnění opatření k odstranění nedostaků ziišténých:
a) při dflčímpřezkoumání
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b)
Byly zjištěny následujicí chyby a nedostatky - porušeny nře uvedené předpisy:

.

Vyhláška č.512014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajůpředkládaných pro
hodnocení plnění súátníhorozpočtu, rozpočtůstátních fondů, rozpočtůrúzemních
samosprávných celků, rozpočtůdobrovolných svazků obcí a rozpočtůRegionálních
rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějšíchpředpisů

§ 6 odst. 1 písm. d), nebot':

Finančníl"ýkaz FIN 2 -12 M nebyl sestaven v rozsahu daném pfflohou č. 6 vyhlášky.
Obec zřejmě omylem převedla schválený rozpočet zastupitelstvem obce do výkazu
FI12-12 M a to tím, že naqýšila schodek rozpočtu o 200 000,00 Kč.

NAPRAVENO

Schválený rozpočet na rok 2020 je přenesen do vykazu FIN 2-12M ve správné výši.
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D) Závěr
Při přezkoumárú hospodaření obce Velká Buková za rok 2020 podle § 2 a § 3 zíkona

č. 42012004 Sb., ve zněni pozdějších předpisů

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
(§10 odst. 3 písm. a) zákonač.42012004 Sb,)

Upozornění na rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 42012004 Sb., v platném znění:
Neuvádí se.

Podily dle §
a)

10 odst. 4 písm. b)

zákona č.42012004 Sb., v platném znění:

podíl pohledávek na rozpočtu územníhocelku

0,09 "Á

b) podíl závazků na rozpočtu územrrilro celku

z,0l

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

0,00 Y"

oÁ

špgenléi:

Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí0,00 Kč.
Celkový objem dlouhodobých ávazků činí0,00 Kč.

Výrok dle

.

§ 10 odst. 4 písm. c) zákona é. 42012004 Sb., v platném znění:
Dluh územního celku nepřekročil 60% pruměru jeho příjmůza poslední 4 rozpočtové roky.

Velká Buková 20.05.2021

KRAJSKÝ ÚŘAD

Podpisy kontroloru:

STŘEDOČESKÉHO KRAJE

odbor interního auditu a kontroly
l50 2l Praha 5, Zborovská 11

Markéta Vejražková
kontrplor pověřený řízením přezkoumání

il,tň**'

Bc. Anežka Hvížďalová

kontrolorka
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návrhem zprávy o výsledku přezkoumriní hospodaření, přičemžkonečným zněním zprávy

se sává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona
ó. 42012004 Sb., k podání písemnéhostanoviska kontrolorovi pověřenému řízením

přezkoumaní

_ke zjištěním uvedeným v tomto náwhu je možno podat písemnéstanovisko ve lhůtě
do 15 dnů ode dne předrlrri náwhu zprávy, a to kontrolorovi pověřenému řízením
přezkoumárrí na adresu: Krajský úřad Sťedočeskéhokraje, Odbor interního auditu a kontroly,
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
- tento

náwh zprávy o qýsledku přezkoumání hospodaření obsahuje

i

výsledky konečného

dílčíhopřezkoumání
- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemžse stejnopis ě.2 píedává statutárnímu zástupci
přezkoumávaného subjektu a stejnopis č. 1 se zakládá do pfislušného spisu územníhocelku
vedeného Odborem intemího auditu a kontroly Krajského úřadu Sťedočeskéhokraje.
S obsahem zprávy o qýsledku přezkoumání hospodaření obce Velká Buková o počtu 8 stran
byl sezrrárrren a stejnopis č.2 píevzal, Ing. Pavel Moucha starosta obce. Dii,le starosta obce
převzal v elektronické podobě nepodepsanou zprávu o v.ýsledku přezkoumání hospodařeni
obce Velká Buková ve strojově čitelnémformátu PDF pro naplnění ustanoveni § 4 zákona
é.99/2019 Sb.

Ing. Pavel Moucha

stafosta obce velká Buková
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dne 20.05.2021

Rozdělovník:
Stejnopis

počet rrýtisků

Předáno

Převzal

1

1x

Krajský uřad
Sťedočeskéhokraje

Markéta Vejra:žková

2

1x

Obec
velká Buková

Ing. Pavel Moucha
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