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Přezkoumání hospodaření obce Chraštice za rok 2017 bylo zahájeno dne 3I.07.2017
doručenímoznžtmenío zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím
orgánem.

přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
. 24.tL20I7

.

18.05.2018

na zékladě zákona č. 42012004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí, ve zněni pozdějšíchpředpisů a v souladu se zákonem
č.25512012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).
přezkoumávané období:

01.01.2017 - 31.12.2017

Přezkoumání proběhlo v sídle obce:

chraštice
Chraštice 2
262 72 Březnice

Přezkoumání lrykonali:

- kontrolor pověřený íizenim přezkoumání:
- kontrolor:

Zástupci obce:

Cyril Kukla

Ing. Monika Spergerová

(1

8.5.201 8)

Marie Dvořáková - starostka
Blanka zentrichová - hlavní úěetní

Pověření kpřezkoumání podle § 5 odst. I zákona č. 42012004 Sb., § 4 a § 6 zákona
č. 25512012 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů, vydala vedoucí Odboru kontroly
Krajského uřadu Středoěeského kraje Vgr. Štěpánka Dvořáková Týcová dne 7.8.2017, pod
čj.098231/2017/KUSK.

Předmětem přezkoumání jsou dle ust. § 2 zák. ě. 42012004 Sb,, ve znění pozdějších
předpisů, údaje o ročnímhospodaření územníhocelku, tvořící součást závéreěného účtupodle
zákona ě. 25012000 Sb., ve znéni pozdějších předpisů, a to:

-

-

plnění příjmůa výdajů rozpočtu, včetně peněžníchoperací týkajícíchse rozpočtových
prostředků,
finančníoperace, týkajíci se tvorby apol:ržitípenéžnichfondů,
náklady a výnosy podnikatelské ěinnosti územníhocelku,
peněžníoperace, týkajícíse sdružených prostředků r,lrnakládaných na zékladě smlouvy

mezí dvěma nebo více územnímicelky, anebo fia základě smlouvy sjinými

právnick;inni nebo fyzickými osobami,
finančníoperace, týkajícíse cizích zdroji ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutí,mi z Národního fondu a s dalšími
prostředky ze zat anlěí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- vyúčtovánía vypořádání finančních vztahi ke státnímu rozpočtu, krozpočtům krajŮ,
k rozpočtůmobcí k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalšímosobám,
- nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územníhocelku,
_ nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímžhospodaří uzemní celek,
- zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonŮ a postupŮ
přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,
- stav pohledávek azávazki a nakládání s nimi,
- ručenízazávazky fyzických a právnických osob,
- zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- ziizovátní věcných břemen k majetku územníhocelku,
- úěetnictví vedené územnim celkem,
- ověření poměru dluhu územníhocelku k pruměru jeho příjmů za posledni 4 rozpoětové
roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

-

přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovj,rn způsobem s ohledem na vpnamnost
jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotliqich
právních úkonůse vycházi ze zněni právních předpisů platných ke dni uskutečněnítohoto
úkonu.
Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 42012004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání idaje,
na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

Poslední kontrolní úkon byl učiněn dnem předání zptávy
18.5.2018.
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o

výsledku přezkoumání:

A. Přezkou mané písem nosti
Rozpočtový výhled
. sestaven na roky 2017 - 2019 schválen zastupitelstvem obce dne 21.12.2016 (zveřejněn
nebyl)

Návrh rozpočtu

l

na úřední desce obce a

v elektronické podobě od22.II.2016 do 22,12.2016

Schválený rozpočet

r na rok

2017, projednán a schválen zastupitelstvem obce dne 2I.12.2016 jako
přebýkový (závazné lkazatele rozpočtu dle rozpoětové skladby jsou celkové příjmy
a výdaje), zveřejněn na úřední elektronické desce umožňujícídálkov,ý přístup dne

22.I2,2016)
S tan ovení záv azný ch ukaz atelů zítzený m o r g aniz acím
. příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Chraštice , oznámeno dopisem
ze dne29.12.2016.
Rozpočtová opatření
. č. 1 schváleno zastupitelstvem obce dne 27 ,3.2017 (zveřejněno dne 27 .3.2017)
. ě. 2 schváleno zastupitelstvern obce dne 26.6.2017 (zveřejněno dne 27 ,6.2017)
. č. 3 schváleno zastupitelstvem obce dne 31 .7 .2017 (zveřejněno dne 31.7 .2017)
. ě.4 schváleno zastupitelstvem obce dne 30.10.2017 (zveřejněno dne 30.10.2017)
. č. 5 schváleno zastupitelstvem obce dne 27 .II.20I7 (zveřejněno dne I.12.2017)
. č. 6 schváleno zastupitelstvem obce dne29.12,2017 (zveřejněno dne 29.I2.20l7)
. (nepřezkoumáváno, použito podpůrně)
Závérečnýúčet
. za rok 2016, zveřejněn na úřednídesce obce a v elektronické podobé od 2.6.2017
do 26.6.2077, projednán a schválen zastupitelstvem obce dne 26.6.2017 spolu
se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce s vyjádření " bez výhrad"
(po schválení zveřejněn nebyl).
Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
. FIN 2 - 12lr4 sestaven ke dni 28.2.2017, 3I.3.2017, 30.6.2017, 3I.7 .2017, 3I.10.2077,
30.II.2017, 3I.12.2017 ze ďne 25.I.2018 (dle potřeby)

Yýkaz zisku aztráty

.

sestaven ke dni 30.6.2017, ke dni 31,I2.20I7 ze dne9.2.2018

Rozvaha

.

sestavena ke dni 30.6.207J

Příloha rozvahy

.

,ke dni

31

.12.2017 ze ďne 9.2.2018

sestavena ke dni 30.6.2017 , 3I.I2.20I7 ze dne 9.2.2018

ÚttovY rozvrh
' k využitív účetnímobdobí rol<v2017
Hlavní kniha
. zaobdobí I2l20I7
Kniha došlých faktur
. ke dni 18,9.201] do faě.I44 (dle potřeby)
. ke dni2LI2.2017 do fa č. 22I (dle potřeby)

Faktura

. ě.209 ze ďne30.1I.2017 ve výši 52.817,-Kč za dodávku amontáň 3 ks závor
. č.2II ze dne 5.12.2017 ve výši 25.826,24 Kč za přibližování dřeva v obecním lese

J

Bankowí úpis

. k
.

základnímu běžnémuúětu č. 7528211/0100 vedenému u KB, výpisy č. 109 - I4I
3 1 .10.2017 , č. 16I - I16 od 4.I2.20I7 do 3I.12.2017
k běžnému účtuě. 94-561021110710 vedenému u ČNB, výpisy č. č. 1I - 20 za období
od20.6.2017 do I7.I0.2017, ě.23 - 28 za období od 30.1 I.2017 do 29.12.2011
za období od I.9.2017 do

účetoídoklad

. k pokladně č. 40043 - 40058, č.040064 - 040076
. k základnímu běžnému úětu č. 7528211/0100 vedenému u KB, č. 030170,
.

0303

č. 030272

-
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k běžnémuúčtuč.94-5610211107IO vedenému u ČNB, č. 030118 - 030209, ě, 035003 035007

Pokladní kniha (deník)
. ke dni24.IL20I7, skonto pokladní hotovosti k uvedenému datu ve výši 78.100,- Kč,
souhlasilo se stavem v pokladní knize k uvedenému datu v 8.40. hod., ke dni 31.12.2017
zůstatek k uvedeném datu 0,- Kč.
pokladní doklad
. příjmové- č.96 - II9 za období od 4.1I.20I7 do 27.II.20I7, č. II7 - 726 za období
od I9.I2.20I1 ďo 20.12.2017
. výdajové - č. I02 - II5 za období od 6.1L20I7 ďo 23.II.20I7, č.I20 - 129 za období
od 2.I2.20I7 do 27 .I2.20I7
Evidence poplatků

.

ke dni 31 .12.2017 (psí)
Evidence pohledávek
. ke dni 31.12.2017
Evidence závazktt
. ke dni 31 .12.2017
Evidence majetku
. ke dni 31 .12.2017, vedena elektronicky v PC obce (program Fenix)
Inventurní soupis majetku a závazků
. složka inventaizace svědčícío vykonané fyzické a dokladové inventarizaci majetku
a závazků ke dni 31.12.2017, Plán inventaňzace ze dne 27.II.20I7, Proškolení
inventaizačníkomise ze dne II.I2.20I7 ,Inventaizačti zpráva ze dne II.2.2018, výpis
zLY č.10001 k.ú. Chraštice - namátkově dle potřeby.
Odměňování členůzastupitelstva
. neuvolněná starostka, neuvolněný místostarosta, ostatní zastupitelé za obdobi červen záíi 2017 (z ťyplatnich pásek roku 2017)
účetnictvíostatní
. účetnízávěrka obce Chraštice včetně protokolu zarok 2016 schválena zastupitelstvem
obce dne 26.6.2017
účetnízávěrkapříspěvkové orgarizace Záklaďní škola a Mateřská škola Chraštice za rok
2016, schválena zastupitelstvem obce dne 27 .3.2017
Yýkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací
. ke dni 30.6.2017 příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Chraštice,
ke dni 3I.I2.20I7

.

Rozvaha zřízených příspěvkových organizací
. ke dni 30.6.2017 příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Chraštice,
ke dni 3I.I2.20I7
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Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)
. Notářský zápis o prodeji pozemků z majetl<v obce ze dne 28.8.2017, parc. č. 808/5 ostatní plocha, parc. č.359- ostatní plocha, parc. č. 1511 - ostatní plocha, prodej

.

schválen zastupitelstvem obce dne 31

,7

.2017

.

Notářský zápis o prodeji pozemku z majetku obce ze dne 28.8.2017, parc. č. 808/8 zaltrada, prodej schválen zastupitelstvem obce dne 26.6.2017 .
. Notářský zápisy o prodeji pozemku z majetku obce ze dne 24.4.2077, parc. č.975 ostatní plocha, prodej schválen 2I.11.2016
Zveřejněné záméry o nakládání s majetkem
, prodej pozemků parc. č. 808/5 - ostatní plocha, parc. č.359- ostatní plocha,
parc. č. 1511 - ostatní plocha, zveřejněn od27.6.2017 ďo 3I.7.2017
. prodej pozemkuparc. č. 808/8 - zaltada, zveřejněn od27.4.2017 do26.6.2017
. prodej pozemku parc. č. 975 - ostatní plocha, zveřejněn od20.I0.2016 do 22.12,2016
Dohody o provedení práce
. ze dne 6.10.2017 uzavŤená s M.H. - odstranění poruchy studna ě.p. 40 (5 hod. za I50,Kč/hod.)
ze ďne 8.4.2017 lzavŤerrá s D,K. - péčeo majetek obce - odvoz výazeného majetku
(do 150 hod. za SO.Kč/hod.)
ze dne I5.9.20I7 uzavŤená s M.B. - zednické práce ve vodárně (10 hod. za 120,Kč/hod.)
Vnitřní předpis a směrnice
. k využitív roce 2017 - nepřezkoumáváno, použito podpůrně
Zápisy z jednání zasfupitelstva včetně usnesení
. ze dne 21,12.2016 - schválený rozpoóet 2077, I3.I.20I7, I].2.2017, 27.3.2017,
24.4.2017, 29.5.201], 26.6.2017 , 3L7 .2017, 28.8.2017, 25.9.2017 , 30.10.2017,
2] .I I .2017, 29 .I 2.2017 (nepř ezkoumáváno, použito podpůmě)
Výsledky kontrol zílzených or ganizací
. příspěvková organízace Základní škola a Mateřská škola Chraštice ze dne 15.1 I.2017.

V kontrolovaném období obec Chraštice, dle prohlášení starostky obce, neuzavřela smlouvu

směnnou, nájemní, pachtovní, smlour,u o výpůjčce,vfilrose, o nabytí, převodu nebo o zíizetú
práva stavby k pozemku ve svém vlastnictví, ani jinou smlour,.u 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 případech taxativně
vyjmenovaných v § 38 odst. 3 zákona o obcích, nezastav7la movitý a nemovitý majetek,
neuzaťela smlouvu o přijetí a poskytnutí úvěru nebo zápůjčky,smlouvu o poskytnutí dotace,
smlouvu o přijetí dotace, smlouvu o pŤevzetí dluhu, o převzetí ručitelskéhozávazkl,
o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, smlouvu o společnosti a poskytování
majetkových hodnot podle smlour,lz o sdružení, jehož je obec společníkem, nekoupila ani
neprodala cenné papíry, obligace, nevydala komunální dluhopisy, nezŤidila ani nezrušila
příspěvkovou organizaci a organizačni složku, nezaložila ani nezrušila právnickou osobu,
neuskutečnila majetkové vklady do právnických osob, neprovozovala hospodářskou
(podnikatelskou) činnost, uskutečnila povze veřejné zakéuky malého rozsahu.
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B, Zjištěníz přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření obce Chraštice:

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných:
a)

Byly zjištěny nástedující chyby a nedostatky - porušeny nížeuvedené předpisy:

.

Zákon č. 25012000 Sb., o rozpočtoých pravidlech územníchrozpočtů,ve znění
pozdějšíchpředpisů

§ 15 odst. 1, nebot':
Finančníhospodaření nebylo uskutečňováno v souladu se schváleným rozpočtem. Obec
přenesla rozpočet na rok 2017 do výkazl FIN 2 - 12 M ke dni 28.2.2017 v odlišné
podobě. Ve schváleném rozpočtu na rok20I] na výdajích u § 6112 pol. 5023 - odměny
zastupitelů ve wýši 530.000,- Kč, ve výkazu FIN 2-12M ve výši 535.000,- na pol. 5032 povinné pojistné na veř. zdrav. poj. ve úši48.000,- Kč u sch. rozpočfu ve výkazu FIN 212M ve výši 49.000,- Kč.Na výdajích u
§ 6171 - činnost místnízprfi,ry ve schváleném rozpoětu ve wši 413.200,- Kč ve výkazl
FIN 2-12M ve výši 407.200,-Kě.

NENAPRAVENO

b) při přezkoumání hospodaření za předchozí rokv
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
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D) Závěr

§ 2a§ 3

přezkoumání hospodaření obce Chraštice za rok 2017 podle
ě. 42012004 Sb., ve znéni pozdějšíchpředpisů

Při

zákona

C5) neodstranění nedostatků zjištěných při dílčímpřezkoumání.
. Tyto chyby a nedostatky jsou specifikovány v oddíle C) pod písm. a).

Upozorněnína rlzka dle

Neuvádí se.

§ 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 42012004 Sb., v platném znéní:

Podíly dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č.42012004 Sb., v platném znění:
a)

1,58 oÁ

podíl pohledávek na rozpočtu územníhocelku

b) podíl závazki na rozpočtu územníhocelku
c)

2,11oÁ
0100 o^

podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územníhocelku

Komentář:
Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí0,00 Kč.
Celkový objem dlouhodobýchzávazků činí0,00 Kč.

Výrok dte

.

§ 10 odst. 4 písm. c) zákona č.42012004 Sb., v platném znění:
Dluh územníhocelku nepřekročil60% pruměru jeho příjmůza poslední 4 rozpoětové roky.

i(i?,! I§iiÝ

Chraštice 18.05.2018
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Podpisy kontrolorů:

Cyril Kukla

JE

r.r

kontrolor pověřený Ťizenímpřezkoumání

Ing. Monika Špergerová
koníro,

1

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:
- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodařeni,pŤičemžkonečným zněnímzprávy
se stává okamžikem marného uplputí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona
č. 42012004 Sb., k podání písemnéhostanoviska kontrolorovi pověřenému ŤÍzenim
přezkoumání

ke zjištěním uvedeným v tomto návrhu je možno podat písemnéstanovisko ve lhŮtě
do 15 dnů ode dne předrání návrhu zprávy, a to kontrolorovi pověřenému ŤÍzenim
-

přezkoumání na adresu: Krajský úřad Středoěeského kraje, Odbor intemího auditu a kontroly,
Zborovská 11, 150 21Praha 5

zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje
dílčíhopřezkoumání
- tento návrh

i ýsledky

konečného

- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemžse stejnopis ě. 2 předává statutámímu zástupci

přezkoumávaného subjektu a stejnopis ě. 1 se zakládá do příslušnéhospisu územního celku
vedeného Odborem interního auditu a kontroly Krajského uřadu Středočeského kraje.
S obsahem zptávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chraštice o počtu 9 stran byla
seznámena a stejnopis č.2 píevzala, pí Marie Dvořáková, starostka obce.

Marie Dvořáková
starostka obce chraštice

GBnc GI{RAŠTEGE
!ů: t-x*?"1'3331
263"r?- CEtraštice Ž

dne 18.5,2018

Poznámka:
Územni celek je ve smyslu ust. § 13 odst. 1 písm. b) zákona ě. 42012004 Sb., povinen
přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávé o výsledku
přezkoumání hospodaření a podat o tom písernnou informaci příslušnému přezkoumávajicimu
orgánu - Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor intemího auditu a kontroly, Zborovská 11,
I5O 2I Praha 5, a to nejpozději do 15 dnů po projednaní této zprávy spolu se závěreČným
účtemv orgánech územníhocelku.
Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákonaě.42012004 Sb., povinen
v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhožzákona uvést lhŮtu, ve které podá
příslušnémupřezkoumávajícímu orgánu písernnou zprál,u o plnění přijatých opatření a v této
lhůtě příslušnémupřezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

Nesplněním těchto povinností se izemní celek dopustí přestupku podle ustanovení
§ 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 42012004 Sb. a za to se uložíúzernního celku podle
ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 42012004 Sb. pokuta do rnýše Kě 50.000,-.

Rozdělovník:
steinopis

počet vÝtisků

Předáno

Převzal

1

1x

Krajský úřad
Středočeského kraje

Cyril Kukla

2

1x

chraštice

Obec

Marie Dvořáková

Upozornění:
l |( novele zákona č. 25012000 Sb. (nedodržen termín zveřejnění do 23.3.2017) Upozorňujeme na novelu zákona č.25012000 Sb., o rozpočtoých pravidlech izemnich
rozpočtů,s úěinnostíod 2I.2.20I7, která byla provedena zákonem ě.24l20I7 Sb.,
kterjrrn se mění ustanovení některých zákonů v souvislosti s pŤijetím právní úpravy
č. 23l20I7 Sb., o pravidlech rozpočtovéodpovědnosti. Dle uvedené novely byla obec
povinna k datu 23.3.2017 zveřejnit na úřední desce schválený rozpočtový výhled.
Upozornění:
r |( novele zákona č. 25012000 Sb. (zveřejňování po schválení orgánem obce) Upozorňujeme na novelu zákona ě.25012000 Sb., o rozpočtov,ých pravidlech územních
rozpočtů,s účinnostíod 2I.2.20I7, která byla provedena zákonem ě.24l20I7 Sb.,
kterjzrn se mění ustanovení některých zákoni v souvislosti s přijetím právní úpravy
č.23l2OI7 Sb. o pravidlech rozpočtovéodpovědnosti. Dle uvedené novely obec byla
povinna zveřejnit na úřednídesce schválený závěreěný íčetza rok 2016 do 30 dnŮ
od jeho schválení v zastupitelstr,.u obce, schválený střednědobý výhled rozpočtu,
Porušenítěchto nových povinností je def,rnováno jako správní delikt, po datu 13.7.2017
jsou definovány jako přestupek, zakterýlzelložitpokutu do 1.000.000,- Kě.
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