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Stejnopis U.

čj.,

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

sTRUHaŘov
Ič:00240800

za rok201,4
Přezkoumání hospodaření obce Struhařov za rok 2014 byto zahájeno dne 13. 8. 20|4
doručenímozniámení o zahájent přezkoumárú hospodaření zaslaného přezkoumávajícím
orgarrem.

přezkoumání

.
.

se

uskutečnilo ve dnech:

3.9.2014
16.3.2015

tn zélďadé zákona ě.

42012004 Sb., o přezkoumávání hospodaření iaemnich samosprávných

celků a dobrovolných svazků obcí, ve znéru pozdějších předpisů a vsouladu se zákonem
é.25512012 Sb., o kontrole (kontrolní fud).

Přezkoumávané období l. t.2014 - 31. |2.2014.
Přezkoumání proběhlo v sídle obce:

struhařov
Mnichovická I79
25164 Mnichovice

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený íízenimpřezkoumání
- kontroloři:

Zástupci obce:

:

Bc. Marie Milanovičová
Jiří Černovslcý (dne 3.9.2014)
Bc. Jana Hurtíková (dne 3.9.2014)
Bc. Jaroslav Petrák (dne 16.3.2015)

Mgr. Dagmar Zajíčková- starostka
Dana Benešová - účetní

/

pověření kpřezkoumrání podle § 5 odst. 1, zžúronaě. 420l2a04 Sb., § 4 a § 6 záÚ<ona
č. 2551201l Sb., vše .rr. zném pozdějšíchpředpisů, vydal ř€ditcl lftqi*ého úřadu
Sťedočeskéhokraje dne 11.8.2014.
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zak. é. 42012004 Sb., ve znění PozdějŠci
předpisů, úduj" o ročnímhospodaření územního celku, tvořícísoučást závěreČnéhOr!Čhr POdle
zikona č.25012000 Sb., ve znétn pozdějšíchpředpisů, a to:
- plnění příjmů a výdajů rozpoětu, včetně peněžníchoperací týkajícíchse rozPoČtových

předmětem přezkoumání jsou dle ust. §

-

prosfiedků,
finančníoperace, týkajícíse tvorby a pouátí peněžních fondů,
naklady a qýnosy podnikatelské činnosti územního celku,
peněžníop"ru.., tyUuji"t se sdružených prostředků vynakládaných na zál<ladé smlouvY

mezi dvěma nebo více uzemními celky, anebo

na

zákJadé smlouvY sjinými

právnickými nebo fyzickými osobami,
_ irnančníÓp.ru"., týkajícíse cizích zdrojů ve smyslu právních předPisŮ o ÚČetnictvÍ,
- hospodařerť u ,ruiaaá,erri s prosředk| poskytnufými z Nrárodního fondu a s dalŠÍmi
pro.tř.dky ze zahr aruéípo slqytnufým i tn zálrladě mezinaro dních smluv,
- vpetováni a vypořádálú finančníchvztahů ke státnímu rozpoČtu, k rozPoČtum laajŮ,
krozpočfum oUci t<iinYm rozpočtům, ke stiátním fondům a k da]ŠÍmosobám,
- naaáaani a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
- nakládání a hospodaření s majetkem sátu, s nímžhospodaří uzemní celek,
PostuPŮ
uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou ÚkonŮ
zadáváni
předpisu,
právního
přezkoumaných orgánem dohledu podle zvlaštdho
- stav pohledávek azávazkfs.a nakládání s nimi,
- ručenízazávazky $ziclcých a právnických osob,
_ zastavování movi!ých a nemovi!ých věcí ve prospěch fietích osob,
- ňzovénivěcných břemen k majetku územního celku,
- účetnictvívedené územnímcelkem.

-

a

a

přezkoumání hospodaření bylo provedeno v,ýběrovým způsobem s ohledem na výzrramnost
jednotlivých skutóčností podl. piedmětu a obsa}ru přezkoumrání. Při Posuzování jednotlivých
právních-ukonů se w"*.rbi ze-:zrĚnt právních předpisů platných ke dni uskuteČněnítohoto
úkonu.
podle ustanovení § 2 odst. 3 zékona é. 42012004 Sb. nebyly předmětem Přezkoumání Údaje,
na které se váahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.
poslední konfiolní úkonbyl učiněn dnem předání zpráw o qýsledku přezkoumánÍ:

16.3.2015.
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A. Přezkoumané písemnosti
Rozpočtový výhled

r

naroky201l -202l
Návrh rozpočtu

.

zveřejněn od 14.12.20 do 30.12.2013
Schválený rozpočeú
. rozpočet na rok 2014 schválený na jednaní zasfupitelstva obce dne 30.12.2013
StanovenízávaznýcbukazaúelůzYweaýmorganizacím
. Mateřské škole Struhařov ze dne t4.1.2014
. Techniclc.ím službrám Struhařov ze dne 4.8.2014
Rozpočtová opatření
. č. 1 schviálené na jednaní zasfupitelstva obce dne 19.3.2014
. é.2 schválené na jednání zastupitelstva obce dne 9.4.2014
. č. 3 schválené na jednání zastupitelstva obce óne23.4.20t4
. ě. 4 schválené na jednaní zastupitelstva obce dne 28.5.20t4
l ě. 5 schvrá]ené na jednání zasfupitelstva obce dne 16.7.2014
. č. 6 schvrálené na jedntání zastupitelstva obce dne24.9.2014
. é.7 schválené na jednaní zastupitelstva obce dne26.11.20l4
, č. 7 (oprava rozpočtovéhoopaření č. 7) schváleno na jednrání zastupitelstva obce dne
3.12.2014
. č. 8 schválené na jedná zastupitelstva obce dne21.1.20l5 (chybně označeno číslem10)

.
.
.
.

ě.612014 schváleno starostkou obce dne 31.8.2014 (v rámci paragrafu)
č. 7 l20l4 schváleno starostkou obce dne 30.9 .2014 (v rámci paragrafu)
ě.812014 schvráleno starostkou obce dne 31.10.2014 (v rámci paragrafu)
č.9l20l4 schváleno starostkou obce dne 30.1 1.2014 (v rámci paragrafu)
Závéreóný úóet
závěrečný účetobce strutrařov za rck 2013 schválený na jednaní zastupitelstva obce
dne 11.6.2014 s vyjádřením "s výhradami"
náwh závěrečného účfuzveřejněn od26.6.2014 do 10.6.2014
Yýl<az pro hodnocení plnění rozpočtu
se§tavený ke dnl 31.7.2014, 31.12.2014 (okamžik sestavení 4.3.2015)

.
.

r

Yýkazzisku aztráty

.

sestavený ke dni 30.6.2014,31,.l2.2aA (okamžik sestavení 43.2015)

Rozvaha

.

sestavená ke dni 30.6.2014,31.12.2014 (okamžik sestavení 4.3.2015)

Příloha rozvahy

.

sestavená ke dni 30.6.2014,31.12.2014 (okamžik sestavení 4.3.20t5)

ÚttovY rozvrh
, platnýpro rok 2014
Kniha došlých faktur
. od 1.1. do 31.12.2014 - dle poťeby
I(niha odeslaných faktur
. od 1.1. do 31.12.2014 - dle potřeby

Faktura

.

faktury došléě. l12,141., 142, l44 - l52, l54 - 162, 164 - 166, 168, l70, l72, 176 - 179,

l82,186, 1,90,l92,199
Bankovní výpis
. k úěfu é. 7424201/0100 vedenému u Komerčníbanky, a.s., od výpisu č. 77 ze dne
2.5.2014 do výpisu č. 116 ze dne 30.6.2014

\

účetnídoklad

.
.
.

opravný doklad ě. 920006
kpokladně, č. 400660 - 400733, č. 410146 - 410203
k základnímu běžnémuúčtu,č. ll0077 - 11011ó

Pokladní kniha (deník)
r stop stav pokladní hotovosti provedený ke dni dílčíhopřezkoumání tJ. 3.9.2014
se zůstatkem ve výši Kč29.268,-, ktelý souhlasí na zůstatek vykazaný

.

v pokladní knize (poslední doklad č. P00000755)

pokladní doklad
. příjmové pokladní doklady od č. P00000660 ze dne 2.6.2014 do č. P00000733 ze dne
30.7.2014
qýdajové pokladní doklady od č. V00000146 ze dne 2.6.2014 do č. V00000203 ze dne
30.7.2014
Inventumí soupis majetku azávazků
Pííkazk provedení inventarizace majetku, závazk'ů a pohledávek ze dne 30.11.2014
lnventariza&i zpráva za tok20l4 ze dne 5.2.2014
Invenfurní soupisy majetku ke dni 31.12.2014
Výpis z katastru nemovitostí ke dni 31.12.2014 (kat. územi é. 757080 Struhařov
uMnichovic LV 10001)
Mzdová agenda
výplatnice za období l - 7l20l4 - uvolněná starostka
rrýplatnice za období8l20l4 - uvolněná starostka (doplacení v rozdílu odměn)
Odměňování členůzastupitelstva
uvolněná starostk4 neuvolněná místostarostka
Zápis z jednánt zastupitelstva obce ze dne 31.10.2014 - vYše stanovených měsíěních
odměn neuvolněnlým členůmzastupitelswa obce (místostarostk4 předsedové výboru)
Smlouvy o díIo
ze óne 28.5.2014 tuavřená se Zhotovitelem Miroslav Kajuk VODA-TOPENI-PLYN,
Sťutrařov na akci "Teplo pro společenskéaktivity - Rekonstrukce vytápění v Požárním
domě Struhařov" v častce Kč 386.201,- vč. DPH
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)
Kupní smlouva o převodu vlasfirictví k nemovitostem ze dne t4.10.2014 (obec kupující)
vzavŤená s Konhefr Struhařov, s.r.o., Praha 9,IČ 264870701 napoíizení pozemkoqých
parcel ě. 632160 (ostatrť plocha), ě. 633ll (orná půda), ě. 632142 (orná půda), č. 639
(ostatní plocha) a é. 789 (ostabí plocha) vše v k.ú. Struhařov za sjednanou kupní cenu
Kč 5.000,00 bez DPH (tj. Kč 6.050,00 včetrrě DPH). Uzaňení smlouvy schváleno
na jednání zastupitelstva dne 22.9.2014.
Kupní smlouva ze dne 10.10.2014 (obec prodávající) vzaýřená s pí A.V. na prodej

.

'l
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.

pozemkové parcely č. l34l81 o výměře 157 í? v k.ú. Struhařov u Mnichovic
za sjednanou kupní cenu Kč 222.155,00. Uzavíent smlouvy schváleno na jednání

zastupitelswa dne 27 .8.2014.
Kupní smlouva ze dne 4.9.2014 (obec prodávající) uzavřená s p. P.F. a pí H.F. na prodej
pozemkové parcely č. l34l71 o výměře 54
v k.ú. Strrrhařov u Mnichovic
za sjednanou kupní cenu Kč 75.060,00. Uzavřeru smlouvy schváleno na jednání
zasfupitelsfu a dne 27 .8.201 4.
Kupní smlouva ze dne 10.10.2014 (obec kupující)uzavŤená s Konhefr Struhařov, s.r.o.,
Praha 9,IČ 26487070I poíizeni veřejného osvětlení na pozemcích č. 632142,633ll,
632160, 64413l vše v k.ú. Sťutrařov u Mnichovic, vodovodu na pozemcích 633160,
633lt, 64413I vše v k.ú. Struhařov u Mnichovic, dešťovékanalizace na pozemcích
632176, 758, 61912, 329, 574, 595127, 632160, 759, 76l, 770, 633ll, 59914 vše

fiř

4

v k.ú. Stru}rařov u Mrrichovic, splaškové kanalizace na pozemcích č. 632160, 63311,
632142,76l, 644131 vše v k.ú. Sťuhařov u Mnichovic a místrúkomunikace včetně
chodníkůna pozemcích č. 632160, 633ll, 632142,761,789, 639, 64413l, 64116 vše
v k.ú. Struhařov u Mnichovic za sjednanou cenu ve v,ýši Kč 1.000,- (zakaždotl stavbu
inžen;ýrské sítě), tj. celkem

.

.

Kč 5.000,00 bez DPH (Kč 6.050,00 věetně DPH). Uzavřeni

smlouvy schváleno na jednrání zastupitelstva dne 22.9.2014.
Směnná smlouva ze dne 19.11.2014 uzavŤená s p. L.L., kterou obec směňuje pozemek
p.ě. t34l16l (orná půda) o výměře 17 ď (odděleno z pozemku ě.134192) zapozemek
p.č. 11/1 část "b" o qýměře 7 Ň ač.1ll2 část "a" o výměře 8 m'vše v k.ú. Strrrhařov
u Mnichovic bez íinančníhovyrovnání. Uzaťení smlouvy schváleno na jednrání
zastupitelstva dne 16.7 .20t 4.
Směnná smlouva ze dne 23.7.2014 uzavíerá s p. J.J., kterou obec směňuje pozemek
p.č. 64618 v k.ú. Struhařov u Mnichovic (oddělen z pozemku č. 64612) za pozemek
p.ě. 64812 v k.ú. Sťulrařov u Mnichovic, kdy tozdíl ve yýměře pozemků bude uhrazen
do rozpočtu obce ve \nýši Kě 4.500,00. Uzaťení smlouvy schviáleno na jednání
zastupitelstva dne

1,6.7

.2014.

Darovacísmlouvy
r Darovací smlouva ě. 612014 lzavíená

r
r

.

jako obdarovmý, předmětem
daru je pozemek p.ě.644/27 _ schváleno na jednání zastupitelstva obce dne28.5.20l4
Darovací smlouva ě.7l20l4vzavřenádne 30.5.2014, obec jako obdarovaný, předmětem
daru je pozemek p.č.61513 _ schváleno na jednání zastupitelstva obce dne 28.5.2014
Darovací smlouva é. l4Dal4 vz,aňená dne 13.12.2014 se Sfredoěeským krajem, Praha
5, IČ 70891095, obec darce, předmětem daru pozemky p.č. 724127 (ostatní plocha)
o qiměře I45 fiť v účetníhodnotě Kč 3.045,00, p.č. 72413 (ostafií plocha) o rrýměře
87 m2 v účetrď hodnotě Kě 626,20 vše v k.ú. Struhařov u Mnichovic - schváleno
dne 2.6.2014, obec

na jednaní zastupitelstva obce dne 30.10.2013.

Darovací smlouva č. t3l20t4 uzaťena dne 20.1t.20l4, obec obdarovartá, :uzavřená
se Středočeským krajem, Praha 5, IČ70891095, předmětem daru pozemky p.é.75612
(ostatní plocha) o výměře 346 Ň v účetníhodnotě Kč 7.266,00, p.č. 75816 (ostatní
plocha) o výměře 4.2lI m2 v účetrúhodnotě Kě 64.007,20, p.č. 78212 (ostatní plocha)
uH" o výměře 237 m'v úěebúhodnotě
o rliměře 19 fi] v úěetníhodnotě Kč 399,00, díl
Kč 4.977,00, díl "Au o rrýměře 51 m2 v účetníhodnotě Kč 1.071,00 - schváleno

jednaní zastupitelstva obce dne 30.10.2013.
Smlouvy nájemní
Nájemní smlouva na pronájem části pozemku p.é. 563135, obec jako nájemce schváleno na jednání zasfupitelstva obce dne 79.2.2014
Zveřejněné záméry o nakládání s majetkem
v k.ú. Struhařov u Mnichovic,
ou prodej pozémkovéparcely t,. {Zq.?l o výměře 157
zveřejněn ve dnech 23.7.2014 - 8.8.2014
na prodej pozemkové parcely č. 134l7t o qýměře 54 fiÝ a parc. é. 1,34l8l o qýměře
l57 fiť v k.ú. Struhařov u Mnichovic, zveřejněn ve dnech 23.7.20t4 - 8.8.2014
na směnu pozemků parc. č. 64812,64618,134116l alll8 v k.ú. Struhařov u Mnichovice,
zveřejněn ve dnech 29.5.2014 - 13.6.2014
na bezúplatny převod pozemků p.ě.75612 (ostatní plocha), p.é. 75816 (ostatní plocha),
p.r:. nilz (oŠtatni plocha) o u.iměře 19 fi*, díl "H" o qýměře 237 Ň, díl "Au o výměře
51 m', zveřejněn ve dnech t.8.2014 - t6.9.20t4.
Smlouvy o přijetí úvěru
Smlouva o úvěru č. 123711415657 uzavřená dne 30.5.2014, výše úvěrovéholimitu ěiní
Kč 3.500.000,00 na částečnéfinancování projektu "Rekonstrukce a modemizace
místníchkomunikací v obci Struhařov" a "Oprava propustku a rozdělovacího objektu
na

.

.
l

r

r
.

íf

\

na Škohímnáměstí, mostek Bejkovk4 komunikace Ke tlřišti a propustku K Průhonu
ve Strulrařově" - schváleno na jednání zastupitelstva obce dne28.5.20t4
Smlouvy a dalŠímateriály k přijatým účelovýmdotacím (nepřezkoumáno, použito

podpůmě)

'

'

'

Dohoda o poskytrrutí dotace z Programu rozvoje venkova ČRze dne 20.5.2014
(poslqrtovatel Státní zemědělslcý intervenčnífond) na reaLizaci projektu "Teplo
pro spoleČenskéaktivity - Rekonstrukce vytápění v Požárním domě Struhařov" v částce
Kč 298.913,00 (z toho Příspěvek Společenství EU Kč 239.130,00) s termínem
předložení Žaaostio proplacení výdajů áo 30.9.20t4. Žádosto proplacení výdajů ze dne
9.7.2014 ve výši Kč 298.913,00 (v celkové výši nákladů projektu Kč 386.201,00).
Oznrámení o schválení platby ze dne t8.9.2014 ve výši Kč 298.913,-.
Smlouva o poskybrutí dotace č. S/006I/RRSC|2014 ze dne 11.6.2014 uzavřená
s Regionální radou regionu soudržrosti SťedníČechy, Ptaha 2, IČ 75082314
na realu;act projektu "Rekonsfirrkce a modenizace místníchkomunikací v obci
Struhařov" v celkové výši Kč 12.704.659,88 (z toho podíl prostředků Ewopského fondu
regionálního rozvoje Kě 12.704.659,88) s termínem ukončeníďo 3l.t2.20l4. |JzavŤení
smlouvy schváleno zastupitelstvem obce dne 23.4.2014.

Roáodnutí o poslcyhutí dotace ze dne 13.11.2014 id. č. EDS 117D914001360

(poskytovatel Ministerstvo pro místnírozvoj) narealizact projektu "Oprava propustku
a rozdělovacího objektu na školním náměstí, mostek Bejkovk4 komunikace Ke Fřišti
a propustku K PrŮhonu ve Struhařově" ve výši Kč 550.702,00 (UZ 17953) s termínem
Předložení dokumentace k ávěrečnémuvyhodnocení projektu do 31.3.2015. Závérečné
vyhodnocení akce a Vyúčtovánía ťrnančnívypořádání prostředků statního rozpočfu
na financovrání akce ze dne 4.2.2015.
Dohody o provedení práce
ze dne 16.|2.2014 (p. J.F.) v rozsa}ru 8 hodin - roznos novin - Stru}rařovské Informace

f

a

3l20l4

ze dne 1.4.20t4 úr. V.B.) - rozlos fakfur stoěné
Smlouvy ostatní
' Smlouva o vedení úěetrrictví ze dne 23.7.2014 uzavŤená s pí D.B. v rozsahu vedení
a zptacov áni účetrrictvíza obec Struhařov.
Dokumentace k veřejným zakázkám
' složka veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Teplo pro společenské
aktivity - Rekonstrrkce vytápění v Požárním domě Struhařov" včeúrěsmlouvy o dílo
se áotovitelem Miroslav Kajuk VODA-TOPENÍ-PLYN
Vnitřní předpis a směrnice
' č.1l20l4 - O systému vnitřní kontroly a koníoly příspěvkových organizací ze dne
t.8.2014, včetně podpisových vzoŇ
. ě.2l2aí4 - Oběh účeúdchdokladů ze dne 1.10.2014
. ě. 3/2014 - O evidenci majetku, pohledávek a závazki ze dne 1 .9 .2014
. č.412014 - K stanovení cen obce Sťuhařov ze dne 1.10.2014
Informace o přijafých opatřeních (zák 42012004 Sb.o 32012001Sb., apod.)

.

ze dne 18.6.2014
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení (nepřezkoumáno, použito podpůrně)

'

ze dne I5.1.20l4, 19.2.2014 (schválení účetnízávérl<y Mateřské školy za rok 2013),
l9.3.20l4, 9.4.2014, 23.4.2014, 21.5.2014, 28.5.2014, 11.6.2014 (schválení úěetrť
závérky obce za rok 2013), t6.7.2014, 27.8.2014, 22.9.2014, 24.9.2014, 31.10.2014
(ustavující), 26.1 l .201 4, 3 .l2.20I 4,
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Výsledky kontrol zíwených organizací
, Záryis z kontroly příspěvkové organizace Mateřská škola Sťulrařov ze dne 2.7.2014 3 zápísy
Zápis z kontroly příspěvkové organizace Technické služby Struhařov ze dne 2.7.2014 ,
3 zápisy
Výsledky externích kontrol
Protokol o kontro\e ě. 22083688 pod čj. SzlFl20l4l0263l78 ze dne 20.8.2014
na projekt "Teplo pro společenské aktivity - Rekonstrukce vytapění v Požárnim domě
Sťuhařov" provedené na místě dne 8.8.2014.

.

.

Nespeciíikován
. zíízovasílistina příspěvkové orgatizace obce Technické služby obce struhařov ze dne
7.2.2014 - schváleno na jednrání zastupitelstva obce dne 15.1.2014

Tabulky íinančníhovypořádání dotací a návratných íinančníchvýpomocí
l ze dne 4.2.2014
V kontrolovaném období obec Struhařov, dle prohlášení starostky obce, neuzaťela smlouvu
pachtovní, smlouw o výpůjčce,ani jinou smlouvu o nabytí a převodu majetku včetně
smlouvy o nakladání s věcnými ptáw, nehospodařila s majetkem stáfu, neručila
svým majetkem za závazky fyzických a právniclcých osob, a to ani v případech taxativně
vy,jmenovaných v § 38 odst. 3 zákona o obcích, nezastavila movitý a nemovitý majetek,
neuzaťela smlouvu o přijetí nebo poskybrutí zápt$čI<y, smlouvu o poslrytrrutí dotace,
smlouvu o převzetí dluhu, o převzetí ručitelskéhozávazku, o přistouperukzávazku a smlouvu
o sdružení, smlouvu o společnosti a poslqrtování majetkových hodnot podle smlouvy
o sdružení,jehož je obec spoleěníkem, nekoupila ani neprodala cenné papky, obligace,
nevydala komunální dluhopisy, nezrušila příspěvkovou organizaci a organizační složku,
nezaložila ani nezrušila právnickou osobuo neuskutečnila majetkové vklady do právnických
osob, neprovozova7ahospodářskou

(podnikatelskou) činnost.
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B. Zjištěníz přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření obce Strutrařov:

Byly zjištěny následující chyby a nedostatlry - porušeny nížeuvedené předpisy:

. čÚs 701-710

ČÚs zor bod

(§ 36 odst. 1

zákona o účetnictví)

5,, nebot':
Obec chybně účtovalao závazcichna podrozvahovém tĚtll973 - Krátkodobé podmíněné
závazky z jiných smluv, neboť účetnímdokladem č.610015 zs dne 10.11.2014 bylo
chybně účtóvtáno o neinvestičních nákladech ZŠtrrtnichovice na stranu MD účfu973,
správně mělo být účtovánona sfianě DaL, čirnždošlo k vskázáni ápomého zŮstatku
na účfu973 ve \nýši Kě 657.500,- v Příloze rozvahy sestavené k31.12.20l4-

.
§

Vyhláškaé.270l2010 Sb., o inventarizaci majetku azávazkůl
3 odst.3, nebot':
Nebylo doloženo seanámení (proškotení) inventarizaění komise s vniťrťmi předpisy
k inventari zaci za rok 20l 4.

§ 7 odst.2o nebot':

Pozemky nebyl při dokladové invenfuře ověřen podle
inventarizačních evidencí (výpis z katastru nemovitostí) např. u pozemkŮ p.é. 364,329,
563140,329,722171, 632142, 653lt, 639,789, 61513, 633lt, 632160 nesouhlasí výměra
Skutečný stav účtu031

-

pozemků vedená v evidenci pozemků (účetústav) s V;ipisem zkatastrunemovitostÍ.
§ 7

odst.2, nebot'l
Skutečný stav nebyl při dokladové inventuře ověřen podle inventaňzaéních evidencí

kúčtum1l2,315,336,346,261,316,337,349,262,3l9,342,373,311,321,341,388,
3l4, 33l, 343, 389. Nebyly doloženy prvotní doklady nebo inventaňzŇru evidence.
K přezkoumaní hospodaření obce byl k těmto účtůmpředložen porlze souhmný soupis
(výstup z účeírictví),
podle kterého nebylo možro ověřit skutečný stav pohledávek
a záv azktt k rozvahovému dni.

§ 8, nebot':

Nebyly vyhotoveny invenfurní soupisy k účtům231, 45l, 40l, 403, 406, 408, 432
ak

.

podrozvahovým účtumé. 902,934 a 973.

Vyhláška č. 4102009 Sb., kterou §€ prováději některá ustanovení zákona
č. 563tt991 Sb., o účetnictví,ve znění pozdějšíchpředpisŮ, pro některó vybrané
účetníjednotlry

§ 15, nebot':

Obec chybně účtovalao oprávkách k dlouhodobému hmotnému majetku, neboť v PřÍloze
rozvahy sestavené k 3I.12.2014 je v části G.2 - Budovy pro služby obyvatelstvu
ve sloupci "Korekce" vykazanzápomý stav ve \.ýši Kč 2.815.825,58.

.

Zákon č. 128/2000 §b.o o obcích, ve znění pozdějšíchpředpisů
§ 84 odst.21 rneboťz
Zastupitelstvo nerozhodlo o úkonu spadajícím do jeho vyltrazené pravomoci. RozpoČet
v závéru roku byl upraven rozpočtoqim opařením č. 8 (chybně oznaěené č. 10)
ve Výkaze pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M se stavem k 31.12.2014.
Zastupitelstvo rozpočtovéopaťení č. 8 schválilo na svém jednarú až dne 21.1.2014, tedy

k Úpravě rozPoČtu
hospodaření bYla
ke
kontole
obce,
ačkoliv
rózpočtovým opafiením na starostku
předložena rozpočtová opatření ě. 612014 až9l20l4 k úpravě rozpočtu v rámci paragrafu,
ichválená staróstkou obce. U těchto rozpočtolých opatřeních nebyla dodrŽena ČÍselná
opožděně. Podofýkáme, že nebylo dohledáno delegování pravomoci

posloupnost (kontinuita).

.

Zákonč.3zDnil0Á Sb., o finančníkontrole, ve znění pozdějšíchpředpisů
§ 25 odst.2, nebot':
Vedoucí orgánu veřejné správy chybně vymezil působnost a postavení zaměstrrancŮ
při stanovení vniťní řídícíkontroly, neboť správcem rozpočtu byla jmenovana ÚČetní
Ób"., kíerá není zaměsítancem obce, ale externí pracovnicí. (S účetníobce pí D.B. bYla
uzaťena Smlouva o vedení účetrictvídne23.7.2014).

C, Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných:
a) při dilčímnřezkoumání
Byly zjištěny následující chyby a nedostatky - porušeny nížeuvedené předpisy:

.

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějšíchpředpisů
§ 79 odst.3, nebot':
Odměna uvolněné starostky byla za dobu čerpanédovolené vyplácena dle PrŮměru
náhrad, správně dle výše citovaného ustanovení nžležiodměna uvolněnému Členovi
zastupitelswa i po dobu dovolené.

NAPRAVENO

V měsíci září (odměna za 8/2014) byl zaúčtovón a vyplacen doplatek odměrry uvolněnému
členovi zastupitelstva obce za dobu čerpánídovolené a za nevyplacertý rozdíl ve uýŠi
odměn nauýšených Nařízenímvlády č. 37/2003 Sb,, v platném znění-

.

Zákon č. 250t2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územníchrozpočtů,ve znění

pozdějších předpisů
§ 4 odst.41 5, nebot':
Při schvalování rozpočtu nebylo uvedeno, zda
přebytkový nebo schodkoqý.

je rozpočet schválen jako vYrovnaný,

NAPRAVENO

Přijetím systémového opatření. Zastupitelstvo obce dne ]7.]2.20]4 schválilo rozPoČet
na rok 2015 jalro přebytkouý.

.

Nařízenívlády č. 37t2003

Sb.o

ve znění pozdějších předpisů

o odměnách za výkon funkce členůmzastupitelstev,

§ 1 odst. 1, nebot':

Nebyla správně stanovena výše měsíčníodměny uvolněného ělena zastupitelstva. Odměna
uvolněné starostky obce nebyla s účinnostíod 1.1.2014 navýšena dle novely Nařízení
vlády č. 3712003 Sb.

NAPRAVENO

září (odměna za 8/2014) byl zaúčtován a vyplacen doplatek odměny uvolněnému
členovi zastupitelstva obce za dobu čerpánídovolené a za newplaceny rozdíl ve uýŠi
odměn nauýšených Nařízenímvlády č, 37/2003 Sb., v platném znění.
V měsíci

9

\

'

Zákon Č.25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územníchrozpočtů,ve znění
pozdějších předpisů
§ 9 odst. 1, nebot':
Obec vyplatila cestovní náhrady (pokladní doklad č. l92 ze dne 23.7.2014) tng. I.L.,
přestoŽe tento není zaměstnancem obce, ale ňizené příspěvkové orgarizace Technické
služby, cestovní náhrady měly tudížposkytnout Technické služby.

NAPRAVENO

NáHady za cestovní náhrady byly vyfalaurovány Technicbým službám Struhařov fafuurou
č. 3400000729 ze dne 15,12.2014, uhrazena dne 29.I2,20]4,

'

VyhláŠka Ó. 41012009 Sb.o kterou se provádějí některá ustanovení zákona é. 56311991
Sb., o účetnictví,ve znění pozdějších předpisůn pro některé vybrané účetníjednotky
14
odst.6, nebot':
§
Na účet028 nebyl zaiĚtovánpoíízený drobný dlouhodobý hmotnY majetek, např. nábytek
(přijata faktura č. 60), nařadí (přijatáfaktura č. 83).

NAPRAVENO

Proúčtovánímopravného účetníhodokladu č. 920039 ze dne 16.10.2014.

.

Zákonč.56311991Sb., o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů

§ 3 odst. 1, nebot':

Na úětu 031 Pozemky nebylo účtovánoo pozemcích získaných na zálkladé darovacích
smluv.

NAPRAVENO

Proúčtovánímopravného účetníhodokladu č. 920037 ze dne 31.I0.20l4.

b) při přezkoumání hospodaření za předchozí roky
Byly zjištěny následující chyby a nedostatlry - porušeny nížeuvedené předpisy:

'

VyhláŠka č. 41012009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 56311991
Sb., o úČetnictví,ve znění pozdějších předpisůn pro některé vybrané účetníjednotlry
§ 15n nebot':
Obec v pruběhu roku 2013 chybně účtovalao pořízení drobného dlouhodobého majetku,
neboť dle předloženéRozvahy k 31.12.2013 je ňejmé, že drobný dlouhodobý hmotný
majetek evidovaný na účtu028 nebyl při pořízeri zcela dooprávkován. Rozvaha
k 31.12.20í3 vykaztýe u účfu028 - Drobný dlouhodobý hmotrrý majetek vykazuje
ve sloupci Netto zůstatek ve qýši Kč 133.004,52.

NAPRAVENO

Proúčtovánímopravného účetníhodokladu č, 920006.

§ 37o nebot':

Obec chybně účtovalao Výnosech z činnosti, neboť ve Yýkazu zisku a ďráty
31.12.2013 je na účtu606 - V;ýnosy z mísíúchpoplatků vykáaan záporný zůstatek
ve qiši 235.746"7I.

k

NAPRAVENO

Přijato systémovénápravné opatření, nedostatek se v roce 2014 neopalalje.
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§ 45, nebot':

V příloze k 31.10.2013 v čtásti C.\ - "Zyýšenístavu transferu ttapoÍÍzeni dlouhodobého
majetku za béžnéúčebíobdobí" je ciybně vykár:án rozdÍI ÚČtu 403 - TransferY
na pořízenídlouhodobého majetku ve výši Kě 6.659.658,10. Tato Částka je tvořena
rozdílem obrafu účtu403 k31.I2.2013. Podofýkáme, že v Časti C.l měl bytvykánanroént

přírůstek úětu 403 o majetek poíízeniztransferu a v ěrásti C.2 - SníŽenístavu transferu na
'porir."i
dlouhodobého majetku ve věcné a časovésouvislosti měly být vYkazénY ÚČetní
oprávky k majetku pořízeného z transferů.

NAPRAVENO

Přijato systémovénápralné opatření, nedostatek se v roce 2014 neopakuje,

§ 45, nebot':

31.10.2013 jsou v části A.5 vykazény zápomé zustatky za SPlaúrézávazkY
pojistného na sociálním zabezpeěeru a příspěvku na státní politiku zaměsfiranosti ve výŠi
kŮ rz.r 16,- aSplatné závazky veřejného zdravotního pojištěníve výši Kč 38.015,-.

V příloze k

NAPRAVENO

přijato systémovénápravné opatření, nedostatek se v roce 2014 neoPakuje-
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D) Závěr

Při

přezkoumiání hospodaření obce Struhařov
č. 42012004 Sb., ve mérupozdějšíchpředpisů

za rok 2014 podle § 2 a § 3

\ t

zái<ona

Byly zjištěny chyby a nedostatlryo které nemají závažnost nedostatkŮ uvedených pod
(§ 10 odst.

.

, ,,,ii:ťřai3,i]'u. oro,rooo

rr.1

obec chybně účtovalao oprávkach k dlouhodobému hmotnému majetku, v pfiloze
rozvahy v časti G.2 ve sloupci "Korekce" vykáaánzápomý stav ve \rýši Kč 2.815.825,58.
vedoucí orgarru veřejné správy chybně vymezil působnost a postavení zaměstnanců
při stanovení vnifuí řídícíkonfioly.
Nebylo doloženo seznámení (proškolení)inventarizaění komise s vniřrťmi předpisy

.
.

k inventarizaci zarok 2014.

.

skutečný stav nebyl při dokladové inventuře ověřen podle ínventaljrzŇntch evidencí
u účtu03l, 1 12,315,336,346,261,316,337,349,262,3l9,342,373,3l1,321,34t,
388,314, 331,343,389.
Nebyly vyhotoveny inventunť soupisy k účtům231, 45l, 40t, 403, 406, 408, 432

.

a k podrozvatrorným účtůmé. 902, 934 a 973

.

.

obec chybně účtovalao závap;cích na podrozvahovém nčtll973 - kratkodobé podmíněné
závazky z jných smluv.

Byly zjištěny nedostatlry spočívajícív:

(§ 10 odst. 3 písm. c) zái<otné. 42012004 Sb.)

C4) porušenípovinností rúzemníhocelku stanovených zvláštními právními předpisy
. zash,lpitelstvo neroáodlo o úkonu spadajícímdo jeho výhrazené pravomoci - Rozpočet
v závéruroku byl schválen až po jeho provedení vevýkaze,tedy opožděně.
Upozornění na rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákonač.420n004 Sb., v platném zněnÍ:
Neuvádí se.
Podfly dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona é.42012004 Sb., v platném znéni:
a)

podíl pohledávek na rozpočtu územního celku

52,36 oÁ

b) podíl závazkttna rozpočtu územního celku
c)

1,4138 oÁ

podíl zastaveirého majetku na celkovém majetku územníhocelku

0100

o/o

Komentář:
Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí0,00 Kč.
Celkový objem dlouhodobých závazkťl činí4.395.038,97,00 Kě, tato částka byla pouŽita pro
qýpoěet podílu závazkřtna rozpočtu územního celku.
Struhařov 16.3.2015
I2
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Podpisy kontroltr:j,

KRAJSKÝ

ÚŘeo

§rŘEDoČEsxÉHo

rnelB

@

Odborkonnoly
l50 2l Pab§ rr Zbersvskó 1l

3:

].1.=e

\íilanovičová

Bc. Jaroslav Petrák

kontrolor

:

- je návrhem zpráw o výsledku přezkoumání hospodaření, přiěemž konečným zněním zpráw
se stává okamžikem manrého uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 3 písm. l) zál<ona
42012004 Sb., k podrání písemnéhostanoviska kontrolorovi pověřenému řízenim
přezkoumaní

č.

ke zjištěním uvedeným v tomto náwhu je možno podat písemnéstanovisko ve lhŮtě
do 15 dnů ode dne předání náwhu zpráw, a to kontrolorovi pověřenému řízenim
-

přezkoumání na adresu: KrajskY uřad Sťedočeskéhokraje, Odbor kontroly, Zborovská 11,
l50 21 Praha 5
tento náwh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje
dílčíhopřezkoumání
_

i

výsledky koneěného

vyhotovuje ve dvou štejnopisech, přiěemž se stejnopis č. 2 předáv á statutárnímu zástupci
přezkoumávaného subjektu a stejnopis č. 1 se nazailádádo příslušnéhospisu územního celku
vedeného Odborem kontroly Iftajského uřadu Středočeského kraje.
_ se

S obsahem zptávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Strutrařov o poětu 14 stran byla
seznámena a stejnopis é.2převza7a, pí Mgr. Dagmar Zajiéková, starostka obce.

Mgr. Dagmar Zajíěková
starostka obce struhařov

dne 16. 3.2015
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Poznámka:
Úzeínni celek je ve smyslu ust. § 13 odst. 1 písm. b) záúrona ě. 42012004 Sb., povinen
přijmout opaťeník nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávé o výsledku
přezkoumrání hospodařeni apodat o tom písemnou informaci příslušnémupřezkoumávajícímu
orgánu - IGajský uřad Středočeského kraje, Odbor korrtroly, Zborovská 11, 150 2l Praba 5,
a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zpravy spolu se závěreěným účtemv orgránech
územního celku.

Úzenni celek je dále ve smysluustanovení § 13 odst. 2zékonaě.420/2004 Sb., povinen

v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhožzákona uvést lhůtu, ve které podá
přísluŠnémupřezkoumávajícímu orgánu písemnou zptávu o plnění přijafých opatření a v této
lhůtě příslušnémupřezkoumávaj ícímuorgánu uvedenou zptávu zaslat.

Nesplněním těchto povinností se územnícelek dopustí správního deliktu podle ustanovení
§ 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona ě. 42012004 Sb. a za to se uložíuzemního celku podle
ustanovení § 14 odst. 2 zékonaě.42012004 Sb. pokuta do výše Kč 50.000,-.

Rozdělovník:
Steinopis

počet wtisků

Předáno

Převzal

1

1x

Krajský uřad
Středočeského kraje

Bc. Marie Milanovičová

2

1x

obec
Struhařov

Mgr. Dagmar Zajičková

l4

