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Stejnopis č. Ó

SZ 088Ir4l2016lKUSK

002028l20I7/I(USK

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

PSAŘE
Ič: 00508489

za rok2016
Přezkoumání hospodaření obce Pséňe za rck 2016 bylo zahájeno dne 26. 7. 2016 doručením
oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslalého přezkoumávalícim orgánem,

přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
. 3,4,2017
. 3. l0.2016

na základě zékona ě, 42012004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územníchsamosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
č.255l20I2 Sb,, o kontrole (kontrolní řád).

přezkoumávané období:

l. 1.2016

Přezkoumání proběhlo v sídle obce:

Psáře

- 31.

í2.2016

Psáře 19
258 01 Vlašim

Přezkoumání lykonali:
Jana Hurtíková
Marie Milanovičová (dne 3.I0.2016)
Jaroslav Petrák
Petr Venclovský (dne 3. I0.2016)

- kontrolor pověřený Ťízenímpřezkoumání:
- kontroloři:

Bc.
Bc.
Bc.
Bc.

Zástupci obce:

Bc. Petra Kadlečková - starostka
Jana kofroňová - hlavní účetní

i

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 úřadu Středočeského kraje Vtgr. ŠtOpánka Dvořéková Týcová dne 25.7.2016,
pod čj. I03459120I6/KUSK.

Předmětem přezkoumání jsou dle ust. § 2 zák. ě, 42012004 Sb., ve zněni pozdějších
předpisů, údaje o ročnímhospodaření územníhocelku, tvořícísoučást závěrečnéhoúčtupodle
zákona č. 25012000 Sb., ve znénípozdějšíchpředpisů, a to:
- plnění příjmůa výdajů rozpočtu, včetně peněžníchoperací týkajícíchse rozpočtových
prostředků,
- f,rnanění operace, týkajicí se tvorby apollžiti peněžních fondů,
- náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- peněžni operace, týkajícíse sdružených prostředků vynakládaných nazákladě smlouvy

mezi dvěma nebo více územnímicelky, anebo na základě smlou.,ry sjinými

-

-

právnickými nebo fyzickými osobami,
finančníoperace, týkajícíse cizích zdrojtl ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými zNárodního fondu a s dalšími
prostředky ze zahraniěí poskltnutými na základě mezinárodních smluv,
vyúčtovánía vypořádání finančníchvztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtůmkrajů,
k rozpočtůmobcí k jiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalšímosobám,
nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímžhospodaří územnícelek,
zadávání a uskutečňováníveřejných zakázek, s výjimkou úkonůa postupů
přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštníhoprávního předpisu,
stav pohledávek azávazk,ianakládání s nimi,
ručeníza závazky fyzických a právnických osob,
zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
zřizování věcných břemen k majetku územníhocelku,
účetnictvívedené územnímcelkem.

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost
jednotliv,ých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzováníjednotliých
právních úkonůse vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečněnítohoto
úkonu.
Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona ě, 42012004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje,
na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.
Poslední kontrolní úkon byl učiněn dnem předaní zprávy o výsledku přezkoumáni:3. 4.2017
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A, Přezko

u

mané písem nosti

Rozpočtový výhled

r

na

rck20l6

Návrh rozpočtu

.

zveřejněn ve dnech25.IL20I5 - 28,12.2015

Schválený rozpočet
. roku 2016 projednán a schválen na jednání zastupitelstva obce dne 28.12.2015 jako
schodkový, schodek rozpočtu krýý přebl,tkem hospodařeni z minulých let, závazné
ukazatele - paragrafové znéní
Rozpočtová opatření
. č. 1 schváleno zastupitelstvem obce dne21,3.2016
. č.2 schváleno zastupitelstvem obce dne27 .6.2016

.
.
.

č. 3 schváleno starostkou obce dne 10.10.2016

č.4 schváleno zastupitelstvem obce dne 14.1I.2016
č. 5 schváleno zastupitelstvem obce dne21.12.2016

Závérečnýúčet

, roku
.

2015 projednan

a

schválen na jednání zastupitelstva obce dne 2.5.2016

ez ýhrad ", nápr avná op atření přij ata.
Návrh závěrečného úětu zveřejněn ve dnech 26.3.2016 - 2.5.2016
s vyj ádření

m

"

b

Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

.
.

k30.9.2016 (datum tisku 2.10.2016)
k 3I.12.2016 (datum odeslání I0.I.2017)

Yýkazzisku aztráty

.
.

k 30.9.2016 (okamžik sestaveni 2.I0,2016)

k 3 I.12.2016 (okamžik sestavení 21,I.2017)
Rozvaha
. k 30.9.2016 (okamžik sestavení 2.I0.2016)
. k 3I.12.2016 (okamžik sestavení 2I.I.2017)
Příloha rozvahy
. k 30.9.2016 (okamžik sestavení 2,I0.2016)
. k 3I.12.2016 (okamžik sestavení 2LI.20I7)
ÚrtovY rozvrh
. roku 2016
Kniha došlých faktur
. vedena v PC v tabulkách programu Excel, evidence a úhrady r. 2016, Poř. č. 1 - 1 19
(dle potřeby)

Faktura

.

faktury došléč. 78 - 85, 108, 1 10 - 1 14

Bankovní vYpis
. k účtuč, 94-Ií7I4I2II0710 vedenému u Ceské národní banky, výpis ě. 13 ze dne
15.7.2016 ažč,I8ze dne30.9.2016, č.24 ze dne 12.12.2016 až č.26 ze dne 30.12.2016
. k účtuč. 33227121/0100 vedenému u Komerčníbanky, a.s., výpis č. II3 ze ďne
18.8.2016 až č. 132 ze dne 30.9.2016, č. 161 ze dne 2.12,2016 až ě. I77 ze dne
3LI2.2016
účetnídoklad
. k účtuč,94-II7I4I2I|O7 10 - úěetnídoklady č.40013 až č. 40018,40024 až Č.40026
. _kúčtuč.33227121/0100 - úěetnídoklady č. 10263 ažč.10311, č. 10390 ažč.10437
. k pokladně - účetnídoklady č, 1067 až č, 1084, č. 1,095 až ě. 1099 (PřrjmY), Č. 9069
až č.9093, ě.9I2I - 9139 (výdaje)

Pokladní kniha (deník)

f
.

za období 7- 912016,1212016
stop stav pokladní hotovosti nebyl proveden z důvodu nepřítomnosti pokladní

pokladní doklad

.

příjmové pokladní doklady č. 1067 ze dne 4.7.2016 až ě.1084 ze dne I2.9.2016, č. 1095
ze dne 2.12,2016 až č. 1099 ze dne 28.12.2016
. výdajové pokladní doklady č.9069 ze dne 4.7.2016 ažč.9093ze ďne30.9.2016,č.9I2I
ze dne I.12.2016 až ě, 9139 ze dne 30.12.2016
Evidence majetku
. vedena v PC v progfamu Fenix k3LI2.20I6
Inventurní soupis majetku a závazků
. Inventarizační zpráva obce Psáře zarok2016 ze dne 18.1 .2017
' Zápis o proškoleník inventarizacimajeíku ze dne 12j,22016
. Plán inventur na rok 2016 ze dne 16.12.2016
. Inventurní soupis účtůk 3I.12.2016
. Inventutní soupisy majetku, pohledávek a závazkik 3I.12.2016
Odměňování členůzastupitelstva
. Přehled mezd za období bŤezen - duben 2016 (v}še stanovených měsíčníchodměn
neuvolněná starostka, místostarosta obce a předsedové výboru)
účetnictvíostatní
. Protokol o schválení účetnízávěrky obce Psaře za rok 2015 ze dne 1 .6.2016, účetní
závěrka schválena zastupitelstvem obce dne 2.5.2016,

Smlouly

o dílo
dne 20.6.2016, zhotovitel BES s,r.o., Benešov, na realizaci projektu "Obnova
povrchu a odvodnění místních komunikací v obci Psáře, místníčást Dubovka" v ceně
díla Kč 548.687,73 bez DPH (tj.Kč 663.912,23 vč. DPH) s termínem dokonČení
a píedánídíla do 30.11.2016. Smlouva o dílo zveřejněna na profilu zadavatele dne

. ze

4.7.2016.
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)
. kupní smlouva se smlouvou o věcném břemenu a dohodou o vzdání se práva domáhat
s. .ráh.udy a škody ze dne 30.IL20I6 (obec prodávající)uzavíená s pí A.Ř. na prodej
parcely č. 505/1 díl "a" o výměře 487 m2, který byl přisloučen do p,č. 50512, vše
v k.ú. Psáře,

Smlouly nájemní

f

ze dne 1.2,2016 (obec pronajímatel) uzavřená s Reditelstvím silnic a dálnic CR, státní
příspěvková organizace na pronájem pozemku KN 511 (ostatní plocha) o výměře
445 m2 v k.ú. Psáře v ceně ročníhonájemného Kč 2.255,-.
Zveřejněné záméry o nakládání s majetkem
. ironajmout pózemek p.č. 511 o výměře 445 m2 (ostatní plocha) v k.ú. Psaře, zveřejněn
ve dnech ILI.2016 -25.L20I6
. prodat pozemek č, 505/1 díl "a" o výměře 487 m2 v k.ú, Psáře, zveřejněn ve dnech
18.10.2016 - 8.11.2016
Smlouvy a dalšímateriály k přijafým účeloqýmdotacím (nepřezkoumáno, pouŽito
podpůrně)
. Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 9.8.2016, poskytovatel Ministerstvo pro místní
rozvoj, id. č. 117D815005304 na realizaci projektu "Obnova povrchu a odvodnění
místníchkomunikací v obci Psáře, místníčást Dubovka" v částce Kč 331.900,(UZ I7O27) s termínem předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce
do 30.6.2017,
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z rozpoětu
Poskl'tovatele
Středočeského kraje na vodohospodářskou infrastrukturu ev. č. smlouvy
S-15691/0Žptzorc ze dne 3.1L2OI6 na realizaci projektu "Rekonstrukce vodovodního
přivaděče Psáře" v maximální výši Kč 2.000.000,- (investiění), Přijetí dotace schváleno
zastupitelstvem obce Psáře dne 2L9,20I6,
Dohody o provedení práce
. ze dne 27.6.2016 - p. J.K, v rozsahu 20 hodin (údržbaobecních cest, údržbazeleně
na obecních pozemcích)
. Ze dne 2.5.2016 - pí M,R. v rozsahu 8 hodin (úklid obecních pozemků)
. ze dne 2.5.2016 - pí A,H. v rozsahu 40 hodin (úprava obecních ploch a obecní zeleně mulěování a výsadba)
Dokumentace k veřej ným zaká'zkám
. spis veřejné zakázky malého rozsahu "obnova povrchu a odvodnění místních
komunikací v obci Psaře, místníčást Dubovka" zejména: Prováděcí dopis (výzva
k podání nabídky), Přehled doručených a pŤtjatých nabídek, Protokol o otevírání obálek
s nabídkami, Protokol o jednání hodnotící komise a protokol o posouzení kvalifikace,
Zprávao posouzení a hodnocení nabídek, Rozhodnuti zadavatele o výběru nejvhodnějŠÍ
,rábídky, oznámeni o výběru nejvhodnější nabídky, Zápis z jednáni zastupitelstva
ze dne 27.6.2016 - výběr zhotovitele a uzavŤení Smlouvy o dílo, Při výběru veřejné
zakazky bylo postupováno v souladu s ust. § 6, zákonač. 13712006 Sb., o veřejných
zakázkách,, v platném znéní.Nabídková cena je shodná s cenou uvedenou ve Smlouvě
o dílo ze dne20.6.2016.
Vnitřní předpis a směrnice
. č,112016 o postupech při zadávání veřejné zakázky ze dne21.12,2016
Informace o přijatých opatřeních (zák. 42012004 sb., 32012001Sb., apod.)
. doručena přezkoum ávajícímu orgánu dne 3 .3.2015 pod čj. 050206/2016/I(USK
Zápisy z jednánízastupitelstva včetně usnesení (nepřezkoumáno, pouŽito podpŮrně)
l 28.I2.2OI5 (rozpočet r, 2016), 25.L, 15.2,, 2I.3., 2,5., (účetnízávěrka obce r, 2015,
závěrečný účetobce r. 20 I 5), 27 .6., 5 .9 ., 2L9 ., I 4.I L, 27,I2.20I 6
.

veřejnoprávní smlouva

o

poskytnutí individuální účelovédotace

V kontrolovaném období obec Psáře, dle prohlášení starostky obce, neuzavřela smlouvu
směnrrou, darovací, pachtovní, smlouvu o ýpůjčce,ani jinou smlouvu o nabltí a Převodu
majetku, 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 Ób.í.h, nezastavlla movitý a nemovitý majetek, neuzavíela smlouvu o přijetí a poskýnutí
úvěru nebo zápůjčky,smlouvu o poskýnutí dotace, smlouvu o pŤevzetí dluhu, o převzetí
ručitelskéhozávazkl, o přistoupeníkzávazku a smlouvu o sdruŽení, smlouvu o spoleČnosti
a posky.tování majetkových hodnot podle smlouvy o sdružení, jehožje obec spoleČníkem,
nekoupila ani neprodala cenné papiry, obligace, nevydala komunální dluhopisy, nezíidila
ani nézrušilapříspěvkovou organizaci a organizačnísložku, nezaložtla ani nezrušila
právnickou osobu, neuskutečnila majetkové vklady do právnických osob, neprovozovala
hospodářskou (podnikatelskou) činnost, uskutečnila pouze veřejné zakáaky malého rozsahu
(§12 odst. 3 zák. č. 13712006 Sb.).

B. Zjištěníz přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření obce Psáře:

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných:
a) při dílčímpřezkoumání
Byly zjiŠtěny následující chyby a nedostatky - poruš eny nížeuvedené předpisy:

.

Zákon č. 12812000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
77
odst. 2, nebot':
§

Zastupitelstvo obce dne 2I.3,2016 stanovilo chybně měsíčníodměnu neuvolněným
členůmzastupitelstva obce s účinnostíod L3.20t6 tj, zpětně.

NAPRAVENO

Dle předloženého přehledu mezd obce Psáře za období 10/2016 byly neuvolněným členům
zastupitelstva obce poníženyměsíčníodměny o částku chybně vyplacených odměn
v období 3/20]6.

,

Zákon č.32012001Sb., o finančníkontrole, ve znění pozdějšíchpředpisů
26
odst. 1 písm. b), nebot':
§
Uvnitř orgánu veřejné správy nebyla zajlštěna pŤedběžná řídícíkontrola plánovaných
a připravovaných operací vedoucím zaměstnancem organizačníhoútvaru odpovědným
za správl rozpoČtu orgánu veřejné správy nebo jiným zaměstnancem pověřeným k tomu
vedoucím tohoto orgánujako správcem rozpočtu, neboť dle Výkazu pro hodnocení plnění
rozPoČtu FIN 2-12 M k 30.9.2016 je zřejmé, že rozpočet nebyl upraven rozpočtovým
oPatřením na straně výdajů u § 2212 pol. 5139 (rozpočtováno Kč 5.000,-, skutečnost
KČI7.678,70), § 2212 pol.5169 (rozpočtováno Kč 4.500,-, skutečnost Kč 17.568,-),
§ 2333 pol, 5169 (rozpočtováno Kč 30.000,-, skutečnost Kč 35.520,-), § 6320 pot.5163
(rozpoČtováno Kč 10.000,-, skutečnost Kč I7.632,-), § 3639 pol.6121 (rozpočtováno
KČ 0,-, skutečnost Kč 4.493,-), tím došlo k uskutečnění(čerpání) výdajů rozpočtu před
jejich schválením,

NAPRAVENO

Provedením rozpočtového opatření č. 4 a 5, chyba se koncem roku neopakuje.

'

Zákon Č. 42012004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů
§ 13 odst. 1 písm. b), nebot':
Nebyla podána písemná informace přezkoumávajícímu orgánu o přijetí opatření k nápravě
chyb a nedostatkŮ uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření do 15 dnů
od projednání závěrečného účtu,nebot' informace o přijatých opatřeních byla doručena
přezkoumávajícímu orgánu dne 3.3,2016 pod čj.050206l2016lKUSK, ale závěrečný úóet
obce Psáře zarok2015 byl projednán a schválen na jednání zastupitelstva obce až dne
2,5.2016.

NAPRAVENO

Zastupitelstvem obce dne ]4.II.20l6 přijato systémové opatření, spočívající
v dodržování
stanovených termínů.

b) při přezkoumání hospodaření za předchozí roky
Byly zjištěny následující chyby a nedostatky

'

- porušeny

nže uvedené předpisy:

VyhláŠka č. 27012010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších
předpisů

§ 7 odst. 2, nebot':

Skutečný stav nebyl při dokladové inventuře ověřen podle inventarizačních evidencí,
nebot' nebyly vyhotoveny inventurní soupisy se stavem k3I.12.2015 k účtům78,8I,82
a 88.

NAPRAVENO

Provedením řódné inventarizace majetku se stavem k 31.12.2016,
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D) Závěr

Při

přezkoumání hospodaření obce Psaře

č.42012004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

za rok 2016 podle § 2 a § 3

zákona

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím
přezkoumání, které jž byly napraveny.
(§ 10 odst. 3 písm, a) zákonač,42012004 Sb.)
Upozornění na rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 42012004 Sb., v platném znéní:
Neuvádí se.

Podíly dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 42012004 Sb., v platném znéní:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku

1,93 oÁ

b) podíl závazkina rozpoětu územního celku

0,22 oÁ

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

0,00 7o

Komentář:

Celkoý objem dlouhodobých pohledávek činí0,00 Kč,

Celkový objem dlouhodobýchzávazků činí29 000,00 Kč.

Psáře 3. 1.2017

KRAJSKÝ ťIŘAD
§TřčDočE§rÉno KRAíE

Podpisy kontrolorů:

Odbor kontroiy
l50 2l Frrha 5, Zbmovgkó l

Bc. Jana Hurtíková

44/

l

kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Bc. Jaroslav Petrák
kontrolor
Tato zpráva o výsledku přezkoumání:
- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemžkonečným zněním zprávy
se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zíkona
č. 42aD004 Sb., k podání písemnéhostanoviska kontrolorovi pověřenému řízením
přezkoumání
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ke zjištěnímuvedeným v tomto návrhu je možno podat písemnéstanovisko ve lhůtě
do 15 dnů ode dne předání návrhu zprávy, a to kontrolorovi pověřenému Ťízenim
přezkoumání na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kontroly, Zborovská II,
-

I50 2I Praha

5

- tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje
dílčíhopřezkoumání

- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se stejnopis

i

výsledky konečného

č.2 předává statutárnímu zástupci

přezkoumávaného subjektu a stejnopis č. 1 se zakládá do příslušnéhospisu územního celku
vedeného Odborem kontroly Krajského uřadu Středočeského kraje.
S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Psaře o počtu 9 stran byla
seznámena a stejnopis ě.2 pŤevzala, pí Bc. Petra Kadlečková, starostka obce,

OBEC PSÁŘE
Psáře 19, 258 01 Vlašim

Ičo:00508{89 -l-

Bc. Petra Kadlečková
starostka obce psáře
dne 3. 4.2017

Poznámka:
Územni celek je ve smyslu ust. § 13 odst. 1 písm, b) zákona č. 42Ol20O4 Sb., povinen
přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci příslušnémupřezkoumávajícímu
orgánu - Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kontroly, Zborovská 11, 150 2I Praha 5,
atonejpozdějido 15dnůpoprojednánítétozprávy spoluse závěrečnýmúčtemvorgánech
územníhocelku.
Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákonač.42Ol20O4 Sb,, povinen
v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhožzákona uvést lhůtu, ve které podá
příslušnémupřezkoumávajícimu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této
lhůtě příslušnémupřezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu 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 uložíúzemního celku podle
ustanovení § 14 odst. 2 zákonač. 42012004 Sb. pokuta do výše Kč 50,000,-.
Rozdělovník:
steinonis

počet vÝtisků

Předáno

Píevzal

1

1x

Kraiský uřad Středočeského kraie

Bc. Jana Hurtíková

1x

obec psáře

Bc. Petra Kadlečková

2
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