Zborovská 1 1
150 21 Praha 5

SpZn: SZ 079490/2019,{(USK
010254l2020lKUSK

Stejnopis č.2

čj.,

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

VELKA BUKOVA
1Č:00244571

Zarok2019
Přezkoumrání hospodaření obce Velká Buková za rok 2019 bylo zahájeno dne 09.08.2019
doručenímoznélmeni o zahájeni přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím
orgánem.

přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
25.05.2020

.
.

06.a9.2019
na zíl<Iadézékona č. 42012004 Sb., o přezkoumávrirú hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazki obcí, ve zrění pozdějšíchpředpisů a v souladu se zákonem
č.255/2012 Sb., o kontrole (kontroIní řád).

přezkoumávané období:

01.01.2019 - 31.12.2019

Přezkoumání proběhlo v sídle obce:

vellcí Buková
Velkí Buková 82
27023 KŤivokJén

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumálí:
- kontroloři:

Bc. Anežka Hvížďalová

Zástupci obce:

Ing. Pavel Moucha - staíosta
Ivana pražáková - účetní

Markéta Vejražková

Pověření k přezkoumání podle § 5 odst. 1zél<onaě.42012004Sb.,§4a§6zrákona
č.25512012 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů" lydala vedoucí Odboru intemího auditu
a kontroly Krajského uřadu Středočeskéhokraje Vtgr. Štěprinka Dvořráková Týcová
dne 19.7.2019 pod, éj. 096538/2019/KUSK.

Předměíem přezkounání jsou dle ust. § 2 zén<. č. 42012004 Sb,, ve znění pozdějších
předpisŮ, údaje o ročnímhospodaření územníhocelku, tvořící součrást závěrečného účtupodle
zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějšíchpředpisů, a to:
- plnění pffjmů a výdajů rozpočtu, včetně peněžníchoperací týkajícíchse rozpočtoqich
prosťedků,
- firrančníoperace, t}kajícíse tvorby a použitípeněžních fondů,
- náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- penéžmopeťace, týkajícíse sdružených prosťedků vynakládaných na zrikladě smlouvy

mezi dvěma nebo více uzemními celky, anebo na zrákladě smlouvy s jinými
prár,nic\fini nebo fu ziclo.foni o sobami,
- ťrnančníoperac e, íykajícíse cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- hospodaření a na}JáÁélrťs prosťedky pos\rtnu!foni z Nrárodního fondu a s dalšími
prosťedky ze zahraničíposkytnutými na ziiďadé mezinárodních smluv,
- vričtovánía qpořádrání finančních váahů ke sátnímu rozpočtu, k rozpočtůmkrajů,
k rozpočtum obcí k jiqýrn rozpočtům,ke sátním fondům a k dalšímosobám
- nakládrání a hospodaření s majetkem ve vlastrrictví územníhocelku,
- nakláďání a hospodaření s majetkem státu, s nímžhospodaří územnícelek,
- zadávámi a uskutečňování veřejných zakéuek, s výjimkou úkonůa postupů
přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštího pníl,ríhopředpisu,
- stav pohledávek a závazki a naldádání s nimi,
- ručertt za závazky fuzických a právnických osob,
- zastavování movi§ích a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- zíizováni vécných břemen k majetku územlíro celku,
- úěetnictví vedené územnímcelkem,
- ověření poměru dluhu územníhocelku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové
roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

PŤezkoumirrí hospodaření by1o provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost
jednotlivých skutečnosťpodle předmětu a obsahu přezkoumrání. PŤi posuzování jednotliqich
prálrfch úkonůse vycltálzí ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečněnítohoto
úkonu.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zél<ona č. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje,
na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.
Posledním kontrolním úkonem ve smyslu ustánovení § 12 odst. 1 písm. g) kontrolního řádu

učiněným dne 25.05.2020 bylo shmutí kontrolních zjištění,před,áni přezkoumaných
dokumentů zástupcům územního celku a prohlášení kontrolora pověŤeného řízením
přezkoumání, že kontrola na místě je ukončena.

A. Přezkoumané písemnosti
Střednědobý výhled rozpočtu
platný pro rok 2019, vlwěšen dne 22.6.2018
Návrh rozpočtu
vyvěšen v době od 11.12.201,8 do 2'/.12,2018
Schválený rozpočet
schválen zastupitelstvem obce dne 27.12.2018 jako schodkoqf, schodek bude kl.t
přebytkem z minulých let, závamé ukazatele die odvětvového členění- paragrafy,
schváleny rozpočet v}.rlěšen dne 27 .12.2018
Rozpočtová opatření
č. 1 - č. 2 schválené zastupitelstvem obce , vše vyvěšeno v souladu se zákonem,
č. 3 - č. 5 schválené zastupitelstvem obce, vše v},rlěšeno v souladu se zákonem,
Závěrečný účet
za rok 2018 projednán a schválen zastupitelstvem obce dne 20.6.2019 s vyjádřením
,, bez výbrad", návrh vyvěšen v době od 31,5.2019 do 21-6.2019, schválený závěrečný
účetvlvěšerr od 3.7 .2019
Výkaz pro hodnoceni plnění rozpočtu
k 30.6.201 9 ( ze dne 2.7 .2019), k 3 1. 12.2019 ( ze dne |2.I.2020)
Výkaz zisku a ztráty
k 30.6.2019 ( ze dne 2.7.2019), k 3 1. 12.2019 ( ze dne 7.2.2020)

.
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Rozvaha

.

k 30.6.20l9 (ze dne2.7.2019), k 31.12.2019 (ze dne7.2.2020)
Přfloha rozvahy
k 30.6.2019 (ze dle2.7.2019),k31.12.2019 (ze dne7.2.2020)
Účtový rozvrh
platný pro rok 2019

.
.

Hlavni kniha

.

za četven a prosinec 2019, dle potřeby

Kniha došlých faktur
. k 31.?.2019,k31.12.2019
Faktura
. došlá č. 82 z 6.6.20|9 - č.93 z 17 .6.2019, č. 19l z 1.12.2019 - č.211 z 18.12.2019
Bankovní výpis
. č. 13 k účtu,č. 29 z 31.12.2019 č. 94-321722110710 - Česká národní banka,
. č. 24 z 3.6.2019 - č. 27 z 30.6.2019, č. 52 z 8.12.2019 _ č. 56 z 31.12.2019 k běžnému
účtuč. 54059631 9/0800 - Česká spořitelna a.s.

účetnídoktad

.
.

č. 1 9-804-00013 z 28,6.2019, č. 19-804-0003 1 z 3I.t2.20|9 kúčtuČNB,
č. 19-801-00303 z3.6.2019 - č. 19-801-00354 z30.6.2019^ č. 19-801-00ó67 z2.12.2019
- č. l9-801-0073'7 z31.12.2019 k běžnómu účtu
Pokladní kniha (deník)
skonto pokladní hotovosti dne 6.9.2019, v 8:30 hod. ve výši 30 934,00 Kč souhlasi
se stavem v pokladní klrjze k 5.9.2019, doklad ě. 407

.

pokladní doklad
. č.270 z3.6.2019
Evidence poplatků

.

-

č.301 z 19.6.2019. č. 512 z2.12.2019 - č. 558 z30.12.2019

vedena v excelových tabulkách

Evidence majetku
. vedena v elektronické podobě v modulu I(Eo

Inventurní soupis majetku a závazkít
, svědčicío provedení inventarizace majetku a závazků k 31.12.2019, zejména Plárr
irrventur ze dne 14.2.2019, Proškolení inventarizační komise ze dne l9.12.2019, výpisů
z listů vlastnictví k 31 .12.2019, inventumích soupisů k 331.12.2019 a Závěreěné
inventarizačnízprálry ze dne 28.2.2020
Odměňováni členůzastupitelstva
. neuvolněného starosty a neuvolněného místostarosty, dle mzdoqy'ch nrikladů za červen
2019
účetnictyío§tatní
. Protokol o schválení účetníZávěrky obce za rok 201 8 ze dne 20.6.2019.
Smlouly o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)
. Kupní smlouva ze dne 11.1.20i9, obec prodává pozemek parcelní č, 1132/19 o výměře
1 349 m2 v katastrálním územíVelká Buková, prodej schválen zastupitelstvem obce dne
15.3.20l8.
. Kupni smlouva ze dle 22.3.2019, obec prodává pozemek parcelní č. 1132116 o {íměře
1 330 m2 v katastrálnim územíVelká Buková, prodej schválen zastupite]stvem obce dne
1.12.2018.
Kupní smlouva ze dne 14.8.2019, obec prodává pozemky parcelní č. 1132/4 o výměře
1 159 m2 a parcelní é. 1132/5 o qýměře 1 091 m2 v katastrálním územíVelká Buková,
prodej schválen zastupitelstvem obce dne 27.10.2016.
Zveřejnéné záměry o nakládání s majetkem
ke kupní smlouvě ze dne 1 1.1.2019, záměr zveřejněn v době od 13.3.2017 do 7.4.2017
ke kupní smlouvě ze dne 22.3.2019, zárnér zveřejněn v době od 27.8,2018 do 2.10.2018,
ke kupní smlouvě ze dne 14.8.2019, záměr zveřejněn v době od17.8.2016 do'7.9.2016,
Dohody o provedeni práce
ze dne 1.7.2019,lzavíená s K.P. na,,IT servis" - 14 hodin za měsic,
ze dne 1.6.2019, uzavřená sK.Z. na,, malovárú na obličej" - 5 hodin,
Zápisy z jednáni zastupitelstva včetně usnesení
ze dne 27.12.2018 ( schválený rozpočet), ze dýe 21.2.2019, ze dne 18.4.2019, ze dne
20.6.2019 ( schválen závérečný účeta účetnízávěrka obce za rok 2018), ze dne
25.7.2019, ze dne 3.10.2019, ze dne 28.1|.2019, ze dne I9.72.20l9, nepřezkoumáno,
použito podpůmě

.

.
,
.

^

.
.
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V kontrolovaném období obec Velká Buková, dle prohlášení starosty obce, neuzavřela
smlouvu směnnou, darovací, nájemní, pachtovní, smlouvu o wýpůjčce,výprose, o nabytí,
převodu nebo o ňizení práva stavby k pozemku ve svém vlastnictví, ani jinou smlour,u
o nabytí a převodu majetku včetně sínlouvy o nakládání s věcnými právy, nehospodařila
s majetkem státu, neručila svým majetkem za závazky fyzíckých a právnických osob, a to ani
v případech taxativně vyjmenovaných v § 38 odst. 3 zákona o obcích, nezastavila movitý

nemovitý majetek, neuzavřela smlouvu o přijeti a posk},tnutí úvěru nebo zápůjčky,smlouvu
o převzeti dluhu, o převzetí ručitelskéhozávazku, o přistoupeni k závazku a smlouvu
o sdružení, smlouvu o společnosti a poskytování majetkov,ých 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
složkl, nezaložila ani nezrušila právnickou osobu, neuskutečnila majetkové vklady
do právnických osob, uskutečnila pouze veřejné zakázky malého rozsahu.
a
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B. Zjištěníz přezkoumání
Pii přezkoumiání hospodaření obce Velká Buková:
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných:
a) nři dílčímořezkoumání
Byly zjištěny následující chyby a nedostatky - porušeny nře uvedené předpisy:

.

Zákotn č. 250/2000 Sb.,
pozdějšíchpředpisů

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění

§ 16 odst. 2, nebot':

Nebyla splněna povinnost uskutečnit rozpočtovéopatření, Obec dne 14.5.2019 obdržela
dotaci na volby do Evropského parlamentu, kontrolou l"ýkazu FIN 2-12 M sestaveného k
30.6.2019 neprovedla rozpočtové opatření k pňjmu dotace.

NAPRAVENO
Obec přijala systémovéopatření ct rozpočtovým opaňením
zastupitelstýem obce uskutečnila úpravu rozpočíupři příj mu dotace.

.

č. 3

schváleným

Vyhtáška č. 512014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajůpředkládaných prrr
hodnocení plnění státniho rozpočtu, rozpočtůstátních fondů, rozpočtůrízemních
samosprávných celků, rozpočtůdobrovolných svazků obcí a rozpočtůRegionálnich
rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějšíchpředpisů

§ 6 odst. 1 písm. d), nebot':

Finančnívýkaz FIN 2 -12 M nebyl sestaven v rozsahu daném přilohou č. 6 vyhlášky,
Obec zřejmě omylem převedla schválený rozpočet zastupitelstvem obce do výkazu
F|n2-I2 M a to tím, že naqy'šila schodek rozpočtu o 200 000,00 Kč.

NENAPRAVENO
b)

při přezkoumání hospodaření za předchozí rokv

Nebyly zjištěny chyby a nedo§tatky.

D) Závér
Při přezkoumání hospodaření obce Velká Buková za rok 2019 podle § 2 a § 3 zákona
č. 42012004 Sb., ve znění pozdějšíchpředpisů

Byly zjištěny nedostatky spočívajícív:

(§10 odst. 3 písm. c) zákona ě. 42012004 Sb.)

C5) neodstraněni nedostatků zjištěných při dilčímpřezkoumáni ,
. Tl.to chyby a nedostatky jsou specifikovány v oddíle C) pod písm. a).

Upozornění na rizika dle § 10 odst.4 pism. a) zákona ó.42012004 Sb., v platném znění:
Neuvádí se.
Podíty dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č, 42012004 Sb., v platném zněni:
o^

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku

0,07

b) podíl závazků na rozpočtu územníhocelku

1,81 oÁ

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

0,00 7.

@!éi:

Celkový objem dlouhodobých pohledávek čini 0,00 Kč.
CelkolÝ objem dlouhodobých závazků čini 0,00 Kč.

Výrok dle

.

§ 10 odst, 4 písm. c) zákona é, 420D004 Sb., v platném znění:
Dluh územníhocelku nepřekročil 60% prťrměru jeho příjmůza poslední 4 rozpočtové roky.

Velká Buková 25.05.2020
Podpisy kontrolorů:

KRAJSKÝ ÚŘAD

STŘEDOČESKÉHO KRAJE
odboí inlerního auditu a kontíoly
l50 2l Praha 5, Zborov§ká

ll

//,!Wár:

Bc. Anežka Hvížďalová

kontrolor pověřený řizením přezkoumání

/q,

Markéta VejrzLžková

/
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kontrolorka

@:

- je náwhem zprávy o 1isledku přezkoumání hospodaření, přičemžkonečným ménfun zprá*ry
se stává okamžikem mamého uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. písm. d) zákona
é. 420/2004 Sb., k podrání písemnéhostanoviska kontrolorovi pověřenému řízením
přezkoumriní

l

ke zjištěnímuvedeq.írn v tomto náwhu je možno podat písemnéstanovisko ve lhůtě
do 15 dnů ode dne předri,ní návrhu zprály, a to kontrolorovi pověřenému řízením
-

přezkoumání na adresu: Krajs§f uřad Sťedočeskéhokraje, Odbor intemího auditu a kontroly,
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
- tento náwh 7+ruw o qýsledku přezkoumriní hospodaření obsahuje
dílčíhopřezkoumrání

i

l"ýsledky koneěného

- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, pfičemžse stejnopis č.2 pŤedává statutiámímu zístupci
přezkoumávaného subjekíu a stejnopis č. 1 se zakládá do příslušnéhospisu územního celku
vedeného Odborem intemího auditu a kontroly Krajského uřadu Sťedočeskéhokraje.
S obsahem zprálry o qýsledku přezkoumiiní hospodaření obce Velká Buková o počtu 8 stran
byl sezrrámen a stejnopis č. 2 pŤevza7, Ing. Pavel Moucha, starosta obce.

Ing. Pavel Moucha
starosta obce velká Buková

,.*L

a§Wj

dne 25.05.2020

Poučení:
Územní celek je ve smyslu ust. § 13 odst. 1 písm. b) zžkona č. 42012004 Sb., povinen
přijmout opaťeník nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku
přezkoumrání hospodaření a podat o tom písemnou irrformaci příslušnému přezkoumávajícímu
orgrfuru * Krajský uřad Středočeského kraje, Odbor intemího auditu a kontroly, Zborovslcí 11,
150 21 Praha 5, a to nejpozději do 15 dnů po projednání teto zpr&ry spolu se závérečným
účtemv orgánech územníro celku.
Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona é. 420/2004 Sb., povinen
v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhožzil<ona uvést lhůtu, ve které podá
příslušnémupřezkounr,ívajícímuorgiánu písemnou zprál,rr o plnění přijafých opatření a v této
lhůtě příslušnémupřezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

Nesplněním těchto povinností se územnícelek dopustí přestupku podle ustanovení
§ 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 42012004 Sb. a za to se uloá územního celku podle
ustanovení § 14 odst. 2 zá"kona č. 420/2004 Sb. pokuta do l}še Kč 50.000,-.

Rozdělovník:
Steinopis

počet vÝtisků

Předáno

Převzal

1

1x

Krajský uřad
Středočeského kraje

Bc. Anežka Hvížďalová

2

lx

Obec
velká Buková

Ing. Pavel Moucha

