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Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

šnrĚlovIcE
Ičz 00473464

za rok20l9
Přezkoumání hospodaření obce Šetějovice za rok 2019 bylo zahájeno dne 16.01.2020
doručenímozntímení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím
orgánem.

přezkoumání se uskutečnilo dne:
24.02.2020
na základě zékona ě. 42012004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územníchsamosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
ě.25512012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

.

Přezkoumávané

období:

Přezkoumání proběhlo v sídle obce:

01.01.2019 - 31.12.2019

Šetějovice
Šetějovice8
257 68 Dolní Kralovice

Přezkoumání vykonala:

- kontrolor pověřený řízenim přezkoumání:

Ing. Helena Francová

Zástupci obce:

Milan Jelínek - starosta

Ing. Jaroslav Novotný - účetní

Pověření kpřezkoumání podle § 5 odst. l zákona č. 42012004 Sb., § 4 a § 6 zakona
č.25512012 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů, vydala vedoucí Odboru interního auditu
a kontroly Krajského úřadu Středočeskéhokraje Mgr. Štěpanta Dvořáková Týcová
dne 19.7.2019 pod čj. 096538/2019/KUSK.

Předmětem přezkoumání jsou dle ust. § 2 zák. č. 42012004 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, údaje o ročnímhospodaření územníhocelku, tvořící součást závěrečnéhoúčtupodle
zákona č. 25012000 Sb., ve znéni pozdějšíchpředpisů, a to:
- plnění příjmů a výdajů rozpočtu, věetně peněžníchoperací týkajícíchse rozpočtových
prostředků,
- finančníoperace, týkajícíse tvorby apoužitípeněžníchfondů,
- náklady a výnosy podnikatelské ěinnosti územníhocelku,
- peněžníoperace, týkajicí se sdružených prostředků vynakládaných na základé smlour,y

mezi dvěma nebo více územnímicelky, anebo na základě smlouvy sjinými

-

-

-

právnickými nebo fyzickými osobami,
finančníoperace, týkajicí se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími
prostředky ze zal. aričíposkytnutými na základě mezinárodních smluv,
r,yúČtovánía vypořádání f,rnančníchvztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtůmkrajů,
k rozpočtům obcí 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 územnícelek,
zadávéni a uskuteěňovárrí veřejných zakánek, s qýjimkou úkonůa postupů
přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,
stav pohledávek azávazktt a nakládání s nimi,
ručenízazávazky fyzických a právnických osob,
zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
zřizovžní věcných břemen k majetku územníhocelku,
účetnictvívedené územnímcelkem,
ověření poměru dluhu územníhocelku k pruměru jeho příjmů za poslední 4 rozpoětové
roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno qiběrov}m způsobem s ohledem na qýznamnost
jednotliqfch skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých
právních ÚkonŮ se vychází ze zněni právních předpisů platných ke dni uskutečněnítohoto
úkonu.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 42012004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje,
na které se vztahuje povinnost mlěenlivosti podle daňového řádu.
Posledním kontrolním úkonem ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 písm. g) kontrolního řádu
učiněným dne 24.02.2020 bylo shmutí kontrolních zjištění, předání přezkoumaných
dokumentŮ zástupcům územníhocelku a prohlášení kontrolora pověřeného řizením
přezkoumání, že kontrola na místě je ukončena.
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A, Přezkoumané písemnosti

Střednědobý výhled rozpočtu
' návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 20l8 - 202l, zveřejněný od 1 l .I2.20I7 -

r

dosud
střednědobý výhled rozpočtu na rok 2018
29 .I2.20I7, zveřej něn elektronicky 24.2.2018

- 202I,

schválený zastupitelstvem obce

Návrh rozpočtu

.

Návrh rozpočtu na rok 2019, zveřejněn v termínu 28.1I.2018 - 28.12.2018
Schválený rozpočet
na rok 2019 schválený zastupitelstvem obce dne 28.12.2018 jako vyrovnaný, zveřejněn
elektronicky 27 .I .2019
Rozpočtová opatření
č. 1 schválené zastupitelstvem obce dne 4.2.2019
ě.2 schválené zastupitelstvem obce dne2.5.2019
č. 3 schválené zastupitelstvem obce dne26.9,2019
ě. 4 schválené zastupitelstvem obce dne 2.7.2019
rozpočtová opatření byla zveřejněna v souladu se zákonem ě.25012000 Sb. v platném
znéní
Závérečnýúčet
za rok 2018 projednrán a schválen zastupitelstvem obce dne 2.5.2019 s vyjádřením
"s výhradou", zveřejněn elektronicky 3.5.20 1 9
návrh závěrečného účtuzarok2018, zveřejněn v termínu 13.3.2019 - 2.5.2019
Yý|<az pro hodnocení plnění rozpočtu
k 31.12.2019 ze dne 18.2.2020
Yý|<azzisku aztráty
k 3l .I2.20I9 ze dne 17.2.2020

t
.
.
.
.
'

'
.
.

Rozvaha

.

k

.I2.20I9 ze dne 17.2.2020
Příloha rozvahy
k 31 .I2.20I9 ze dne I7.2.2020
ÚrtovY rozvrh
platný pro účetníobdobí 2019
31

.
.

Hlavní kniha

.

analytická předvaha za obdobi l2l20l9 ze dne 24.2.2020

Kniha došlých faktur

.

k 3I.12.2019

Faktura

.
.

dodavatelské fakturyč. - 2050 -2159
odběratelské faktury č.3l20l9 - 10l20I9

Bankovní výpis
. č.: 5,6,10, ll, 12, Il2020 běžnéhoúčtuKB a.s. ě. 3I520I2IlC1r00
r č.: t9 - 34 dotaěního účtuČNn č.94-5410l2tl07I0
. č.: 5,9 - 12 běžnéhoúčtuČS a.s. č.3l520l2389i0800
účetnidoklad
l ě.: 4011,4012, 4032 - 4042, 4065, 4067,4069
Pokladní kniha (deník)
. za období 05,09 - I2l20l9
pokladní doklad
r č.: 45 - 63,116 - I74

Inventurní soupis majetku a záv azkit
. složka "Inventarizace majetku a závazkik 3I.12.2019"
Mzdová agenda
. rekapitulace mezd za období 01,02,09 - I2l20I9
Odměňování členůzastupitelstva
l Stanovení měsíčníchodměn neuvolněných členůzastupitelstva obce ze dne 6.1 1 .2018
. měsíčníodměny zastupitelů zaobdobí za období 0I,02,09 - l2l20l9
. mzdové listy zastupitel:ů za20l9
účetnictvíostatní
' Protokol o schválení účetnízávérky obce sestavené k 31.12.2018, schválená
zastupitelstvem obce dne 2.5.2019
Smlouvy o dílo
' Kupní smlouva ze dne 16.5.2019 na nákup traktoru ZETOR, prodávající Zemtechnika,
spol. s r.o. Roztoky u Prahy, kupní cena477.950,- Kč včetně DPH
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)
' §upní smlouva ze dne 28.2.2019 na nákup pozemků p.č. 614, 622,623lI,62312 v k.ú.
Šetějovice, kupujícíobec Šetějovice, prodávající ýzická osoba
Darovací smlouvy
' Darovací smlouva na poskýnutí ťrnančníhodaru ve výši 5.000,- Kě z rozpočtu obce,
obdarovaný Spolek rodičůa přátel školy Dolní Kralovice
Dohody o provedení práce
. ze dne 30.I2.20l8 na vedení účetnictví
. ze dne 30. l 0.20l 8 na práce v lese (období I .1 .2019 - 3l .12.2020)
. ze dne 30.3.2019 na práce v lese (období I.4.2019 - 3I.12.2019)
Dokumentace k veřejným zakázkám
' zakázka malého rozsahu na nákup traktoru ZETOR - proveden marketingový pruzkum,
nákup schválen zastupitelstvem obce 2.5.2019
Informace o přijatých opatřeních (zák 42012004 Sb., 32012001Sb., apod.)
l Nápravná opatření ze dne 7.5.2019
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
' konaného ve dnech: 28.12.2018, 4.2.2019, 2.5.2019, 2.7.2019, 269.2019, |t.I2.20I9 nepřezkoumáváno, použito podpůrně

V kontrolovaném období obec Šetějovice, dle prohlášení starosty obce, neuzavřela smlouvu

směnnou, darovací, nájemní, pachtovní, smlouvu o výpůjčce,výprose, o nabytí, převodu nebo
o zřízeni práva stavby k pozemku ve svém vlastnictví, ani jinou smlouvu o nabytí a převodu

majetku včetně smlouvy o nakládaní 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 zékona o obcích, nezastavila movitý a nemovitý
majetek, neuzavřela smlouvu o přijetí a poskytnutí úvěru nebo zápůjčky, smlouvu
o poskytnutí dotace, smlouvu o převzetí dluhu, o převzetí ručitelskéhozávazku, o přistoupení
kzávazku 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 orgarizaČní složku, nezaložila ani nezrušila právnickou osobu, neuskuteěnila majetkové
vklady do právnických osob, neprovozovala hospodařskou (podnikatelskou) činnost,
uskuteěnila pouze veřejné zakánky malého rozsahu.
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B, Zjištěníz přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření obce Šetějovice:

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných:

při přezkoumání hospodaření za předchozí rokv
Byly zjištěny následující chyby a nedostatky

-

porušeny nížeuvedené předpisy:

.

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví,ve znění pozdějšíchpředpisů
§ 30 odst. l a 4, nebot':
Skutečnéstavy majetku a závazktt územníhocelku nebyly zjištěny. Jedná se o závazky
na účtech33l, 336, 337 a 342.

NAPRAVENO

Nedostatek se neopakuje, byla provedena dokladová inventura k 31.12,2019.

.

Zákon č.12812000 Sb., o obcích, ve znění pozdějšíchpředpisů
§ 72 odst. 2,neboťz
Zastupitelstvo obce nestanovilo na ustavujícím zasedání 6.1 1.2018 datum, od kterého dne
bude poskytována odměna neuvolněným zastupitelům.

NAPRAVENO

Stanoveno zastupitelstvem obce

2. 5.

20 ] 9.

D) Závěr

Při přezkoumaní hospodaření obce Šetějovice za rok 2019 podle § 2 a §
č. 42012004 Sb., ve zněni pozdějšíchpředpisů

3

zákona

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.

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

celku

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního

23,30 oÁ

celku

b) podíl závazkttna rozpočtu územního

l9rl7

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního

celku

Yo

0,00 oÁ

Komentář:
Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí0,00 Kě.
Celkový objem dlouhodobýchzávazků ěiní 0,00 Kč.

Výrok dle

'

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

KRAJSKÝ

ÚŘao

srŘEoočrsKÉIloKRAJE

odbor interníhtl auditu a

Šetějovice 24.02.2020

150

2l

c)

korrtr<rlv

Praha 5, Zborovská

ll

]

e,i,l

Podpisy kontroloru:

Ing. Helena Francová

kontrolor pověřený řizením přezkoumání
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Tato zpráva o vÝsledku přezkoumání:
- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumiání hospodaření, přičemžkonečným zněním zprávy
se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. l písm. d) zákona
č. 42012004 Sb., k podaní písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řizenim
přezkoumání

ke zjištěnímuvedeným v tomto náwhu je možno podat písemnéstanovisko ve lhůtě
do 15 dnů ode dne předání návrhu zprávy, a to kontrolorovi pověřenému řizenim
-

přezkoumiání na adresu: IGajský úřad Středočeského kraje, Odbor intemího auditu a kontroly,
Zborovská 11, l50 2IPraha5

- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se stejnopis é.2 předává statuttírnímuzástupci
přezkoumávaného subjektu a stejnopis ě. 1 se zakládá do příslušnéhospisu územního celku
vedeného Odborem interního auditu a kontroly Krajského uřadu Středočeského kraje.
S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Šetějoviceo počtu 7 stran
byl seznámen a stejnopis ě. 2 převzal, pan Milan Jelínek, starosta obce.

Milan Jelínek
starosta obce Šetějovice

oBEc ŠETĚlOv lcE
257

68DolníKrclovice"",řá{((,Zt1
.-- ,/dne24.02.2020

Rozdělovník:
steinopis

počet rrýtisků

Předáno

Převzal

l

1x

Itajský úřad
Středoěeského kraje

Ing. Helena Francová

2

1x

Obec
Šetějovice

Milan Jelínek

