Kraisky" U‘r'ad Sti’edoEeskéhu kraje
ODBDR INTERNIHD AUDITU A KDNTHGLY

Zborovská
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Stejnopis č.
é.
Stejnopis

Svn: SZ_080895/2019/KUSK
SpZn:
Čj.:
001641/2020/KUSK
Cj.:

Zpráva
Zprava o0 výsledku
vysledku přezkoumání
pf‘ezkoumani hospodaření
hospodaf‘eni obce

PSÁŘE
PSARE
IČ:
16: 00508489

za rok 2019
Pfezkouméni hospodaření
hospodafeni obce Psáře
Pséfe za rok 2019 bylo
bylo zahájeno
zahéjeno dne
dne 30. 7. 2019 doručením
doruéenim
Přezkoumání
oznámení
přezkoumání hospodaření
přezkoumávajícím orgánem.
oznémeni o
0 zahájení
zahéjeni pfezkouméni
hospodafeni zaslaného
zaslaného pfezkoumévajicim
orgénem.

Přezkoumání
Pfezkoumani se
se uskutečnilo
uskuteénilo ve
ve dnech:
dnech:
. 9. 9. 2019
. 27.04.2020
na
přezkoumávání hospodaření
na základě
zékladé zákona
zékona č.
53. 420/2004
420/2004 Sb.,
8b., o
0 pfezkoumévéni
hospodafeni územních
ﬁzemnich samosprávných
samospréwnych
celkﬁ aa dobrovolných
dobrovolnych svazků
svazkﬁ obcí,
obci, ve
V6 znění
znéni pozdéjéich
pfedpisﬁ aa v
V souladu
souladu se
se zákonem
zékonem
celků
pozdějších předpisů
č.
é. 255/2012
255/2012 Sb.,
Sb., o
0 kontrole
kontrole (kontrolní
(kontrolni řád).
fad).
Přezkoumávané
Pf‘ezkoumavané období:
obdobi:

1. 1. 2019 - 31. 12. 2019

Přezkoumání
Pfezkoumani proběhlo
probéhlo v sídle
sidle obce:

Psáře
Psaf'e
Pséfe 19
19
Psáře
258 01
01 Vlašim
Vlaéim

Přezkoumání
Pf'ezkoumani vykonali:
vykonali:
- kontrolor
kontrolor pověřený
povéfeny řízením
fizenim pfezkouméni:
přezkoumání:
- kontroloři:
kontrolofi:

Bc. Jaroslav
Jaroslav Petrák
Petrak
Bc.
Bc.
Bc. Jana
Jana Jechová
Jechova (dne 27.4.2019)
Bc. Marie
Marie Milanovičová
Milanoviéova
Bc.
Bc. Petr
Petr Venclovský
Venclovski7

Zástupci
Zéstupci obce:

Bc.
Bc. Petra
Petra Kadlečková
Kadleékova -— starostka
Jana
Jana Kofroňová
Kofroﬁova -— hlavní
hlavni účetní
ﬁéetni

Pověření
přezkoumání podle
Povéfeni k
kpfezkouméni
podle §§ 55 odst.
odst. 11 zákona
zékona č.
é. 420/2004
420/2004 Sb.,
8b., §§ 4
4 a3 §§ 6
6 zákona
zékona
é. 255/2012
255/2012 Sb.,
Sb., vše
V§€ ve
ve znění
znéni pozdéjéich
vydala vedoucí
vedouci Odboru
Odboru interního
interniho auditu
auditu
č.
pozdějších pfedpisﬁ,
předpisů, vydala
aa kontroly
úřadu Středočeského
kontroly Krajského
Krajského ﬁfadu
Stf‘edoéeského kraje
kraje Mgr.
Mgr. Štěpánka
gtépénka Dvořáková
Dvofékové Týcová
Tycové
19.7.2019 pod
pod č.j.
é.j. 096538/2019/KUSK.
096538/2019/KUSK.
dne 19.7.2019
Pf'edmétem přezkoumání
pi‘ezkouméni jsou
dle ust.
zék. č.
é. 420/2004
420/2004 Sb.,
8b., ve
ve znění
znéni pozdějších
pozdéjéich
Předmětem
jsou dle
ust. §§ 22 zák.
předpisů,
podle
pfedpisﬁ, údaje
ﬁdaje o
o ročním
roénim hospodaření
hospodafeni územního
ﬁzemniho celku,
celku, tvořící
tvofici součást
souéést závěrečného
zévéreéného účtu
ﬁétu podle
zékona č.
é. 250/2000
250/2000 Sb.,
Sb., ve
V6 znění
znéni pozdějších
pozdéjéich pfedpisﬁ,
to:
zákona
předpisů, aa to:
- plnění
příjmů aa výdajů
peněžních operací
plnéni pfijmﬁ
Vydajﬁ rozpočtu,
rozpoétu, včetně
Véetné penéinich
operaci týkajících
tjlkajicich se
se rozpočtových
rozpoétOVSIch
prostfedkﬁ,
prostředků,
- finanční
peněžních fondů,
ﬁnanéni operace,
operace, týkající
tSIkajici se
se tvorby
tvorby aa použití
pouiiti penéinich
fondﬁ,
néklady aa výnosy
VSInosy podnikatelské
éinnosti územního
ﬁzemniho celku,
celku,
- náklady
podnikatelské činnosti
- peněžní
prostředků vynakládaných
penéini operace,
operace, týkající
tykajici se
se sdružených
sdruienYch prostfedkﬁ
vynaklédanych na
na základě
zékladé smlouvy
smlouvy
mezi dvěma
dVéma nebo
nebo více
Vice ﬁzemnimi
celky, anebo
anebo na
na základě
zékladé smlouvy
smlouvy ss jinYmi
mezi
územními celky,
jinými
právnickými
prévnickymi nebo
nebo fyzickými
fyzickymi osobami,
osobami,
ﬁnanéni operace,
operace, týkající
tSIkajici se
se cizích
cizich zdrojů
zdrojﬁ ve
V6 smyslu
smyslu prévnich
pfedpisﬁ o
o účetnictví,
ﬁéetnictvi,
- finanční
právních předpisů
- hospodaření
poskytnutými zz Nérodniho
Národního fondu
hospodafeni aa nakládání
naklédéni ss prostředky
prostfedky poskytnutSImi
fondu aa ss dalšími
daléimi
prostfedky ze
ze zahraničí
zahraniéi poskytnutými
poskytnutSImi na
na základě
zékladé mezinárodních
mezinérodnich smluv,
smluV,
prostředky
- vyúčtování
vyﬁétovéni aa vypořádání
vypofédéni finančních
ﬁnanénich vztahů
vztahﬁ ke
ke státnímu
stétnimu rozpočtu,
rozpoétu, k
k rozpočtům
rozpoétﬁm krajů,
krajﬁ,
rozpoétﬁm obcí
obci k
k jinym
rozpoétﬁm, ke
ke státním
stétnim fondům
fondﬁm aa k
k dalším
daléim osobám,
osobém,
k rozpočtům
jiným rozpočtům,
- nakládání
územního celku,
naklédéni aa hospodaření
hospodafeni ss majetkem ve
ve vlastnictví
Vlastnictvi ﬁzemniho
celku,
naklédéni aa hospodaření
hospodafeni ss majetkem
majetkem státu,
stétu, ss nímž
nimi hospodaří
hospodafi ﬁzemni
celek,
- nakládání
územní celek,
- zadávání
úkonů aa postupﬁ
postupů
zadévéni aa uskutečňování
uskuteéﬁovéni veřejných
vefejnjwh zakázek,
zakézek, ss výjimkou
VSIjimkou ﬁkonﬁ
pfezkoumanjwh orgánem
orgénem dohledu
dohledu podle
zvléétniho právního
prévniho předpisu,
pfedpisu,
přezkoumaných
podle zvláštního
- stav
pohledávek aa závazků
staV pohledévek
zévazkﬁ aa nakládání
naklédéni ss nimi,
ruéeni za
za závazky
zévazky fyzických
fyzickych aa právnických
prévnickSICh osob,
osob,
- ručení
- zastavování
prospěch třetích
zastaVOVéni movitých
movitSIch aa nemovitých
nemovitSIch věcí
Véci ve
ve prospéch
tfetich osob,
osob,
zfizovéni věcných
Vécnjmh břemen
bfemen k
k majetku
maj etku územního
ﬁzemniho celku,
celku,
- zřizování
- účetnictví
vedené územním
ﬁéetnictvi vedené
ﬁzemnim celkem,
celkem,
ovéfeni poméru
dluhu územního
ﬁzemniho celku
celku k
k průměru
prﬁméru jeho
za posledni
rozpoétové
- ověření
poměru dluhu
jeho pfijmﬁ
příjmů za
poslední 44 rozpočtové
roky
podle právního
upravujícího rozpočtovou
roky podle
prévniho předpisu
pfedpisu upravujiciho
rozpoétovou odpovědnost.
odpovédnost.

Přezkoumání
provedeno výběrovým
Pfezkouméni hospodaření
hospodafeni bylo
bylo provedeno
VybérOVSIm způsobem
zpﬁsobem ss ohledem
ohledem na
na významnost
Vyznamnost
jednotliVSIch
skuteénosti podle
podle předmětu
pf‘edmétu aa obsahu
obsahu pfezkouméni.
Pfi posuzovéni
jednotlivých skutečností
přezkoumání. Při
posuzování jednotlivych
jednotlivých
právních
úkonů se
platných ke
uskutečnění tohoto
prévnich ﬁkonﬁ
se vychází
vychézi ze
ze znění
znéni právních
prévnich předpisů
pfedpisﬁ platnYch
ke dni
dni uskuteénéni
tohoto
úkonu.
ﬁkonu.
Podle
ustanovení §§ 22 odst.
údaje,
Podle ustanoveni
odst. 3
3 zákona
zékona č.
é. 420/2004
420/2004 Sb.
Sb. nebyly
nebyly předmětem
pfedmétem přezkoumání
pfezkouméni ﬁdaje,
na které
které se
se vztahuje
vztahuje pOVinnost
mléenlivosti podle
daﬁového řádu.
fédu.
na
povinnost mlčenlivosti
podle daňového
Poslednim kontrolním
kontrolnim ﬁkonem
V6 smyslu
smyslu ustanoveni
12 odst.
odst. 11 písm.
pism. g)
g) kontrolního
kontrolniho řádu
fédu
Posledním
úkonem ve
ustanovení §§ 12
učiněným
předání pfezkoumanych
přezkoumaných
uéinénym dne
dne 27. 4. 2020 bylo
bylo shrnutí
shrnuti kontrolních
kontrolnich zjištění,
zjiéténi, pfedéni
dokumentﬁ zástupcům
zéstupcﬁm územního
ﬁzemniho celku
celku aa prohlééeni
kontrolora povéfeného
fizenim
dokumentů
prohlášení kontrolora
pověřeného řízením
přezkoumání,
pfezkouméni, že
26 kontrola
kontrola na
na místě
misté je ukončena.
ukonéena.
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A. Přezkoumané
A.
Pr'ezkoumané písemnosti
pisemnosti

O<

l

O<

O<

O<

O<

Střednědobý
Stf'ednédoby výhled
vyhled rozpočtu
rozpoétu
I na
ma roky 2018 - 2020
2020 schválený
schVéleny zastupitelstvem
zastupitelstvem obce
obce dne
dne 28.11.2017,
28.11.2017, zveřejněn
zvefejnén dne
dne
28.11.2017
Návrh
Névrh rozpočtu
rozpoétu
zvefejnén ve dnech 6.11.2018 - 2.1.2019
I zveřejněn
Schválený
Schva’tleni7 rozpočet
rozpoéet
na rok
rok 2018
2018 projednán
projednén aa schválen
schvélen zastupitelstvem
zastupitelstvem obce
obce dne
dne 11.12.2018
11.12.2018 jako
schodkovy,
I na
jako schodkový,
závazné
zévazné ukazatele
ukazatele - odvětvové
odvétvové členění
élenéni rozpočtové
rozpoétové skladby
skladby (paragrafy),
(paragrafy), zveřejněn
zvefejnén dne
dne
2.1.2019
Rozpočtová
Rozpoétové opatření
opatf'eni
schvalovéna zastupitelstvem
zastupitelstvem obce:
obce:
I schvalována
 č.. 11 dne
dne 29.1.2019,
29.1.2019, zveřejněno
zvefejnéno dne
dne 29.1.2019
29.1.2019
dne 26.3.2019,
26.3.2019, zveřejněno
zvefejnéno dne
dne 26.3.2019
26.3.2019
 č.. 22 dne
 č.. 33 dne
dne 2.7.2019,
2.7.2019, zveřejněno
zvefejnéno dne
dne 10.7.2019
10.7.2019
dne 27.8.2019,
27.8.2019, zveřejněno
zvefejnéno dne
dne 27.8.2019
27.8.2019
 č.. 44 dne
 č.. 66 dne
dne 17.12.2019,
17.12.2019, zveřejněno
zvefejnéno dne
dne 17.1.2020
17.1.2020
Zévéreény účet
liéet
Závěrečný
I za
za rok
rok 2018
2018 projednán
projednén aa schválen
schvélen zastupitelstvem
zastupitelstvem obce
obce dne
dne 22.5.2019
22.5.2019 spolu
spolu se
se zprávou
zprévou
VSIsledku přezkoumání
pfezkouméni obce
obce za
za rok
rok 2018
2018 ss vyjádřením
vyjédfenim "bez
”bez výhrad",
Vyhrad", nápravná
népravné
oo výsledku
opatření
opatfeni přijata,
pfijata, zveřejněn
zvefejnén dne
dne 4.6.2019
4.6.2019
névrh zveřejněn
zvefejnén dne
dne 7.5.2019
7.5.2019 - dosud
I návrh
Výkaz
Vykaz pro
pro hodnocení
hodnoceni plnění
plnéni rozpočtu
rozpoétu
ke dni
dni 31.8.2019
31.8.2019 (odeslán
(odeslén 5.9.2019),
5.9.2019), 31.12.2019
31.12.2019 (odeslán
(odeslén 25.1.2020)
25.1.2020)
I ke
Výkaz
Vykaz zisku
zisku a
a ztráty
ztréty
ke dni
dni 31.8.2019
31.8.2019 (odeslán
(odeslén 5.9.2019),
5.9.2019), 31.12.2019
31.12.2019 (odeslán
(odeslén 1.2.2020)
1.2.2020)
I ke
Rozvaha
ke dni
dni 31.8.2019
31.8.2019 (odeslána
(odesléna 5.9.2019),
5.9.2019), 31.12.2019
31.12.2019 (odeslána
(odesléna 1.2.2020)
1.2.2020)
I ke
Příloha
Pf'ﬂoha rozvahy
rozvahy
ke dni
dni 31.8.2019
31.8.2019 (odeslána
(odesléna 5.9.2019),
5.9.2019), 31.12.2019
31.12.2019 (odeslána
(odesléna 1.2.2020)
1.2.2020)
I ke
Účtový
Uétovy rozvrh
rozvrh
roce 2019
2019
I platny
platný vV roce
Hlavní
Hlavni kniha
kniha
za období
obdobi 12/2019
12/2019 (elektronicky
(elektronicky - dle
dle potfeby)
I za
potřeby)
Kniha
Kniha došlých
do§lych faktur
faktur
tabulkéch programu
Excel, pof.
6. 11 až
a2 č.
6. 90
90
I vedena vV tabulkách
programu Excel,
poř. č.
Faktura
vydané č.
6. 190106
190106
I vydané
I došlé
doélé č.
6. 59
59 - 84,
84, 128
128 až
a2 č.
6. 142
142
Bankovni výpis
vypis
Bankovní
I kk ﬁétu
účtu č.
6. 3471662389/0800,
34716623 89/0800, Česká
Ceské spořitelna,
spofitelna, a.s.,
a.s., č.
6. 001
001 za
za období
obdobi 1.1.2019
1.1.2019 30.8.2019 až
a2 č.
6. 002
002 za
za období
obdobi 1.7.2019
1.7.2019 - 5.12.2019
30.8.2019
I kk účtu
ﬁétu č.
é. 94-11714121/0710,
94-11714121/0710, Česká
Ceské národní
nérodni banka,
banka, č.
6. 15
15 ze
26 dne
dne 11.7.2019
11.7.2019 až
a2 č.
6. 18
18
26 dne
dne 30.8.2019,
30.8.2019, č.
6. 27
27 ze
26 dne
dne 3.12.2019
3.12.2019 až
a2 č.
6. 29
29 ze
ze dne
dne 31.12.2019
31.12.2019
ze
I kk účtu
ﬁétu č.
é. 33227121/0100,
33227121/0100, Komerční
Komeréni banka,
banka, a.s.,
a.s., č.
6. 81
81 ze
26 dne
dne 1.7.2019
1.7.2019 až
a2 č.
(3. 103
103 ze
26 dne
due
31.8.2019,é.142
ze dne
dne 4.12.2019
4.12.2019 až
32 č.
(2. 152
152 ze
26 dne
dne 31.12.2019
31.12.2019
31.8.2019,
č. 142 ze
Účetní
Uéetni doklad
doklad
I kk účtu
ﬁétu 3471662389/0800
3471662389/0800 - č.
6. 50001
50001 až
32 č.
6. 50002
50002
I kk účtu
ﬁétu č.
é. 94-11714121/0710
94-11714121/0710 - č.
6. 40015
40015 až
32 č.
6. 40018,
40018, č.
6. 40027
40027 až
a2 č.
6. 40029
40029
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I
I
I
I

kk účtu
ﬁétu č.
é. 33227121/0100
33227121/0100 - č.
6. 10212
10212 až
32 č.
6. 10277,
10277, č.
6. 10393
10393 až
a2 č.
6. 10431
10431
pfedpisy
faktur došlých
doélych - č.
c. 00059
00059 až
a2 č.
6. 00084,
00084, č.
6. 00128
00128 až
a2 č.
6. 00142
00142
předpisy faktur
předpisy mezd
pfedpisy
mezd - č.
6. 30007
30007 až
a2 č.
6. 30008
30008
6. 01071
01071 až
a2 č.
6. 01079,
01079, č.
c. 01098
01098 až
a2 č.
6. 01102
01102 (příjmy),
(pfijmy), č.
c. 09050
09050 až
a2 č.
6. 09078,
09078,
kk pokladné
pokladně - č.
č.
c. 09117
09117 až
a2 č.
6. 09123
09123 (výdaje)
(Vydaje)
Pokladni kniha
kniha (deník)
(denik)
Pokladní
I za
prosinec 2019
za období
obdobi červen
éerven - červenec
éervenec aa prosinec
2019
skonto pokladni
hotovosti nebylo
nebylo provedeno
provedeno zz důvodu
dﬁvodu nepřítomnosti
nepfitomnosti pokladni
I skonto
pokladní hotovosti
pokladní
Pokladní
Pokladni doklad
doklad
Vydajové - č.
6. 9050
9050 ze
ze dne
dne 4.6.2019
4.6.2019 až
a2 č.
6. 9078
9078 ze
26 dne
dne 28.6.2019,
28.6.2019, č.
(“3. 9107
9107 ze
26 dne
dne
I výdajové
3.12.2019
3.12.2019 až
a2 č.
6. 9123
9123 ze
26 dne
dne 17.12.2019
17.12.2019
6. 1071
1071 ze
26 dne
dne 28.6.2019
28.6.2019 až
a2 č.
6. 1079
1079 ze
26 dne
dne 23.7.2019,
23.7.2019, č.
c. 1098
1098 ze
26 dne
dne
I pfijmové
příjmové - č.
3.12.2019
3.12.2019 až
a2 č.
6. 1102
1102 ze
26 dne
dne 17.12.2019
17.12.2019
Evidence
Evidence poplatků
poplatkﬁ
I vedena
programu Excel
poplatek za
vedena v
V tabulkách
tabulkéch programu
Excel (poplatek
(poplatek ze
ze psů,
psﬁ, poplatek
za komunální
komunélni odpad)
odpad)
maj etku
Evidence majetku
I vedena vV modulu majetku
maj etku programu Fenix
Inventurni soupis
soupis majetku
maj etku aa závazků
zévazkﬁ
Inventurní
I složka
proškolení členů
sloika inventarizace
inventarizace obce
obce r.
r. 2019:
2019: Plán
Plain inventur
inventur ze
ze dne
dne 7.12.2019,
7.12.2019, proékoleni
élenﬁ
inventarizaéni komise
komise ze
ze dne
dne 7.12.2019,
7.12.2019, Inventarizační
Inventarizaéni zpráva
zpréva obce
obce r.
r. 2019
2019 ze
26 dne
dne
inventarizační
14.1.2020,
k 31.12.2019
14.1.2020, inventurní
inventurni soupisy
soupisy k
31.12.2019
Mzdové agenda
agenda
Mzdová
I výplatnice
práce
Vyplatnice mezd
mezd za
za období
obdobi 2,
2, 7,
7, 8/2019
8/2019 ke
ke kontrolovaným
kontrolovanym dohodám
dohodém o
o provedení
provedeni préce
Odměňování
Odméﬁovéni členů
clenﬁ zastupitelstva
zastupitelstva
I výplatnice
Vyplatnice mezd
mezd za
za období
obdobi 7,
7, 8/2019
8/2019 (neuvolněná
(neuvolnéné starostka,
starostka, neuvolněný
neuvolnény místostarosta)
mistostarosta)
Účetnictví
Uéetnictvi ostatní
0statn1'
I Protokol
Protokol o
o schválení
schvéleni účetní
uéetni závěrky
zévérky obce
obce za
za rok
rok 2018,
2018, zveřejněn
zvefejnén dne
dne 22.5.2019
22.5.2019
Smlouvy
Smlouvy o
0 dílo
dilo
I ze
uzavřená se
26 dne
dne 1.3.2019
1.3.2019 uzavfené
se zhotovitelem
zhotovitelem - Vít
Vit Slavík
SlaVik -— Pokrývačství,
Pokryvaéstvi, klempířství,
klempifstVi,
Vlastéjovice, v
V částce
ééstce Kč
Kc 332.852,332.852,- včetně
Véetné DPH
DPH na
na projekt
projekt "rekonstrukce
"rekonstrukce střechy
stfechy Vlastějovice,
Obecní
Obecni budova
budova č.
6. 20
20 Psáře".
Pséfe".
I

26 dne
dne 26.8.2019
26.8.2019 uzavfené
se zhotovitelem
zhotovitelem - Stavby
Stab Cubit, s.r.o., Praha 5 na realizaci
ze
uzavřená se
díla
dﬂa "Rekonstrukce
"Rekonstrukce vodovodního
V0d0V0dniho řadu
fadu v
V obci
obci Psáře
Pséfe - 2.etapa"
2.etapa" v
V ceně
cené díla
dﬂa
Ké 2.460.073,40
2.460.073,40 bez
bez DPH
DPH (tj.
(tj. Kč
Kc“: 2.976.688,81
2.976.688,81 vč.
Vé. DPH).
DPH). Smlouva
Smlouva zveřejněna
zvefejnéna
Kč
na profilu
proﬁlu zadavatele dne 29.8.2019.
Smlouvy
Smlouvy o
0 převodu
pf‘evodu majetku
majetku (koupě,
(koupé, prodej,
prodej, směna,
sména, převod)
pPevod)
Kupni smlouva
smlouva ze
ze dne
dne 14.10.2019
14.10.2019 uzavřená
uzavfené ss kupujícím
kupujicim -— fyzické
fyzické osoby,
osoby, předmět
pfedmét
I Kupní
smlouvy - prodej
prodej pozemků
p.č. 501/7
pozemkﬁ p13.
501/7 aa 543/4
543/4 vše
Vée v
V k.ú.
k.1'1. Psáře.
Pséfe. Prodej
Prodej pozemků
pozemkﬁ schválen
schvélen
zastupitelstvem obce dne 2.7.2019.
Smlouvy
Smlouvy o
0 věcných
vécnych břemenech
bf'emenech
Dohoda o
0 zrušení
zruéeni věcného
Vécného břemene
bfemene k
k pozemku
pozemku č.
é. 505/2
505/2 ze
ze dne
dne 22.8.2019
22.8.2019
I Dohoda
Smlouvy
a
další
materiály
k
poskytnutým
účelovým
dotacím
Smlouvy a dal§i materiély k poskytnutym ﬁcelovym dotacim
Vefejnoprévni smlouva
smlouva oo poskytnutí
poskytnuti dotace
dotace ze
ze dne
dne 10.6.2019
10.6.2019 uzavřená
uzaené
I Veřejnoprávní
ss Římskokatolickou
Rimskokatolickou farností
farnosti Divišov
Diviéov v
V částce
ééstce Kč
Ké 50.000,50.000,- na
na "opravu
”Opravu střechy
stfechy zvonice
zvonice
kostela Nejsvětější trojice ve Psářích" s termínem čerpání do 31.12.2019. Poskytnutí
dotace
dotace schváleno
schvéleno zastupitelstvem
zastupitelstvem obce
obce dne
dne 19.2.2019.
19.2.2019. Žádost
Zédost oo poskytnutí
poskytnuti dotace
dotace
19.2.2019.
ze dne 19.2.2019.
Dohody
Dohody o
0 provedení
provedeni práce
préce
26 dne 2.1.2019 - p.
M.K. v
V rozsahu
rozsahu 25
25 hodin
hodin měsíčně
mésiéné (asistent
(asistent starostky
starostky obce)
obce)
I ze
p. M.K.
I ze
pí J.K.
26 dne 2.1.2019 - pi
J.K. v
V rozsahu
rozsahu 25
25 hodin
hodin měsíčně
mésiéné (účetní
(néetni práce)
préce)
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I ze
pí M.S.
26 dne 2.1.2019 - pi
M.S. v
V rozsahu
rozsahu 300
300 hodin
hodin (úklid
(ﬁklid obce
obce aa údržba
ﬁdriba veřejné
vefejné zeleně)
zelené)
Dokumentace k veřejným
zakázkám
vef'ejnym zakézkém
I složka
sloika veřejné
vefejné zakázky
zakézky malého
malého rozsahu
rozsahu "Oprava
"Oprava střechy
stfechy budovy
budovy čp.
6p. 20
20 v
V obci
obci Psáře",
Pséfe",
zejména výzva
Vyzva k
k podéni
nabidek (osloveni
(osloveni 33 dodavatelé),
dodavatelé), zpráva
zpréva zz výběrového
VYbérOVého zařízení
zafizeni
zejména
podání nabídek
ze
Nabídková cena
ze dne
dne 26.2.2019
26.2.2019 (výběr
(Vybér zhotovitele).
zhotovitele). Nabidkové
cena souhlasí
souhlasi sS cenou
cenou smluvní
smluvni
(SOD ze
ze dne
dne 1.3.2019)
1.3.2019) Obec
Obec při
pfi zadávání
zadévéni veřejné
vefejné zakázky
zakézky postupovala
dle vnitřního
vnitfniho
(SOD
postupovala dle
předpisu č.
pfedpisu
é. 1/2016
1/2016 "Směrnice
"Smérnice k
k veřejným
vefejnjml zakázkám
zakézkém malého
malého rozsahu".
rozsahu".
Informace o
o přijatých
pf'ijatych opatřeních
opatf'enich (zák.
(zék. 420/2004
420/2004 Sb.,
Sb., 320/2001
320/2001 Sb., apod.)
Informace
I ze
26 dne 22.5.2019
Zápisy
Zépisy zz jjednání
ednéni zastupitelstva
zastupitelstva včetně
Véetné usnesení
usneseni
I ze
26 dne
dne 11.12.2018
11.12.2018 (rozpočet
(rozpoéet 2019),
2019), 22.1.,
22.1., 29.1.,
29.1., 19.2.,
19.2., 26.3.,
26.3., 22.5.
22.5. (účetní
(uéetni závěrka,
zévérka,
zévéreény účet
uéet obce
obce r.
r. 2018),
2018), 2.7.,
2.7., 27.8.,
27.8., 22.10.,
22.10., 19.11.,
19.11., 17.12.2019
17.12.2019 —
podpﬁrné
závěrečný
– pouiito
použito podpůrně
Vkontrolovaném
obdobi obec Psáře,
Pséfe, dle
dle prohlééeni
neuzavf‘ela smlouvu
V
kontrolovaném období
prohlášení starostky obce, neuzavřela
směnnou,
sménnou, darovací,
darovaci, nájemní,
néjemni, pachtovní,
pachtovni, smlouvu
smlouvu o
0 výpůjčce,
VSIpﬁjéce, výprose,
Vyprose, o
0 nabytí,
nabyti, převodu
pfevodu nebo
nebo
zfizeni préva
stavby k
k pozemku
V6 svém
svém vlastnictví,
Vlastnictvi, ani
ani jinou
smlouvu o
0 nabytí
nabyti aa převodu
pfevodu
o0 zřízení
práva stavby
pozemku ve
jinou smlouvu
majetku, nehospodařila
nehospodafila s majetkem
majetkem státu,
stétu, neručila
neruéila svým
SVym majetkem
majetkem za
za závazky
zévazky fyzických
fyzickych
osob, aa to
to ani
ani v
V případech
pfipadech taxativně
taxativné vyjmenovaných
vyjmenovanych v
V §§ 38
38 odst.
odst. 3
3 zákona
zékona
aa prévnickSIch
právnických osob,
o0 obcích,
poskytnutí
obcich, nezastavila
nezastaVila movitý
movity aa nemovitý
nemovity majetek,
majetek, neuzavřela
neuzavfela smlouvu
smlouvu o
o přijetí
pfijeti aa poskytnuti
ﬁVéru nebo
nebo zápůjčky,
zépﬁjéky, smlouvu
smlouvu o
o pfevzeti
dluhu, o
0 převzetí
pfevzeti ručitelského
ruéitelského závazku,
zévazku,
úvěru
převzetí dluhu,
o0 pfistoupeni
přistoupení kkzévazku
závazku aa smlouvu
smlouvu oo sdružení,
sdruieni, smlouvu
smlouvu o
o společnosti
spoleénosti aa poskytování
poskytovéni
majetkovych hodnot
hodnot podle
smlouvy o
0 sdružení,
sdruieni, jehoi
spoleénikem, nekoupila
nekoupila
majetkových
podle smlouvy
jehož je
je obec společníkem,
ani neprodala cenné
papíry, obligace,
cenné papiry,
obligace, nevydala
nevydala komunální
komunélni dluhopisy,
dluhopisy, nezřídila
nezfidila ani
ani nezrušila
nezruéila
pfispévkovou organizaci
organizaci aa organizační
organizaéni složku,
sloiku, nezaložila
nezaloiila ani
ani nezrušila
nezruéila prévnickou
osobu,
příspěvkovou
právnickou osobu,
neuskutečnila
právnických osob,
neuskuteénila majetkové
majetkové vklady
Vklady do
do prévnickych
osob, neprovozovala
neprovozovala hospodářskou
hospodéfskou
(podnikatelskou) činnost,
éinnost, uskutečnila
uskuteénila pouze veřejné
vef‘ejné zakázky
zakézky malého
malého rozsahu.
rozsahu.
(podnikatelskou)

5

B.
přezkoumání
B. Zjištění
Zjis'tém’ z
z pr'ezkouméni
Pfi přezkoumání
pfezkouméni hospodaření
hospodafeni obce Psáře:
Pséf‘e:
Při
zji§tény následující
nésledujici chyby
chyby aa nedostatky
nedostatky —
p0ru§eny níže
niie uvedené
uvedené předpisy:
pf'edpisy:
Byly zjištěny
– porušeny

'

Vyhláška
Vyhlééka č.
é. 410/2009
410/2009 Sb.,
Sb., kterou
kterou se
se provádějí
provédéji některá
nékteré ustanovení
ustanoveni zákona
zékona č.
é. 563/1991
563/1991
Sb.,
jednotky,
Sb., o
0 účetnictví,
I'léetnictvi, ve
ve znění
znéni pozdějších
pozdéj§ich předpisů,
pf'edpisﬁ, pro
pro některé
nékteré vybrané
vybrané účetní
I'léetni jednotky,
ve znění
znéni pozdějších
pozdéj§ich předpisů
pl‘edpisﬁ
ve
§§ 32
32 aa §
§ 36,
36, neboť:
nebot’:
Obec chybně
chybné účtovala
ﬁétovala o
0 předpisu
pfedpisu daně
dané zz pfijmﬁ
za rok
rok 2019,
2019, neboť
nebot’ účetním
ﬁéetnim dokladem
dokladem
Obec
příjmů za
č.
předpis daně
příjmů ve
6. 90024
90024 ze
ze dne
dne 31.12.2019
31.12.2019 byl
by] zaúčtován
zaﬁétovén pfedpis
dané zz pfijmﬁ
V6 výši
Vyéi Kč
Ké 60.800,60.800,nesprévné (obráceně)
(obrécené) aa to
to na
ma straně
strané MD
MD účtu
ﬁétu 341
341 souvztažně
souvztainé k
k účtu
ﬁétu č.
6. 591
591 na
na straně
strané Dal.
Dal.
nesprávně
Chybným
příjmu
Chybnym zaúčtováním
zaﬁétovénim došlo
doélo k
k nesprávnému
nesprévnému vykázání
vykézéni závazku
zévazku aa daně
dané zz pfijmu
V6 výkazech
Vykazech se
se stavem
stavem k
k 31.12.2019
31.12.2019 aa to
to v
V Rozvaze
Rozvaze (na
(na ﬁétu
341 jako
ve
účtu 341
jako pohledéVka)
pohledávka)
aa ve
V6 Výkazu
Vykazu zisku
zisku aa ztráty
ztréty (záporný
(zéporny stav
staV účtu
ﬁétu 591).
591).

C. Plnění
Plnéni opatření
opatfem’ k
k odstranění
odstraném’ nedostatků
nedostatkL": zjištěných:
zjis'ténYch:
pi‘i dílčím
diléim přezkoumání
pi‘ezkoumzini
a) při
Byly
– porušeny
Byly zjištěny
zji§tény následující
nésledujici chyby
chyby aa nedostatky
nedostatky —
p0ru§eny níže
niie uvedené
uvedené předpisy:
pf'edpisy:
'

Vyhláška
Vyhlééka č.
é. 410/2009
410/2009 Sb.,
Sb., kterou
kterou se
se provádějí
provédéji některá
nékteré ustanovení
ustanoveni zákona
zékona č.
é. 563/1991
563/1991
Sb.,
jednotky,
Sb., o
0 účetnictví,
I'léetnictvi, ve
ve znění
znéni pozdějších
pozdéj§ich předpisů,
pf'edpisﬁ, pro
pro některé
nékteré vybrané
vybrané účetní
liéetni jednotky,
ve znění
znéni pozdějších
pozdéj§ich předpisů
pl‘edpisﬁ
ve
§§ 32,
32, neboť:
nebot’:
Obec chybně
chybné ﬁétovala
krétkodobych závazcích
zéwazcich na
na ﬁétu
321 - Dodavatelé
Dodavatelé aa ﬁétu
378 Obec
účtovala oo krátkodobých
účtu 321
účtu 378
Ostatní
krátkodobé závazky,
účetní
Ostatni krétkodobé
zévazky, neboť
nebot’ v
V Rozvaze
Rozvaze k
k 31.8.2019
31.8.2019 ve
V6 sloupci
sloupci za
za běžné
béiné ﬁéetni
obdobi jsou
zéporné zůstatky
zﬁstatky aa to
to na
ma účtu
ﬁétu 321
321 ve
V6 výši
Vyéi 0,60
0,60 aa na
na účtu
ﬁétu 378
378 ve
V6 výši
Vyéi
období
jsou vykézény
vykázány záporné
Kč
Ké 9.842,-.
9.842,—.
NAPRAVENO
Proúčtováním opravného
ze dne
Prouétovdm'm
Opravného účetního
Liéetnl'ho dokladu
dokladu č.
5. 90005
90005 26
dne 9.9.2019.
9.9.2019.
' ČÚS
– 710
60$ č.
6. 701
701 —
710 (§
(§ 36
36 odst.
odst. 11 zákona
zékona o
o účetnictví)
I'léetnictvi)
ČÚS
(20$ č.
6. 701 bod 6.2. a 6.3., neboť:
nebot’:
Obec neúčtovala
neﬁétovala k
k okamžiku
okamiiku vzniku
vzniku účetního
ﬁéetniho pfipadu
(vzniku pohledávky)
pohledévky) za
za poplatek
Obec
případu (vzniku
poplatek
ze
psů aa poplatek
poplatek za
úhrady poplatku.
poplatku.
ze psﬁ
za komunální
komunélni odpad,
odpad, ale
ale opožděně
opoidéné až
212 v
V okamžik
okamiik ﬁhrady
NAPRAVENO
Přijato systémové
systémové opatření
spočívající vv účtování
předpisu poplar/(£2
poplatků ke
Pfijato
opatfenz' spoéz’vajz’cz’
Liétovcim' pfedpisu
ke dni
dm' vzniku
vzm'ku
Liéetm'ho pfl'padu.
Uéinnost opatření
opan’em' byla
byla ověřena
ovéfena pfedloéem’m
Liéetm'ch dokladů
dakladii č.
6. 3002
3002
účetního
případu. Účinnost
předložením účetních
aa 3003
ze dne
zaúčtovány pfedpl'sy
předpisy pohleddvek
pohledávek za
za komunální
3003 26
dne 2.1.2020,
2.1.2020, kterým
kterjﬁm byly
byly zabiétovdny
komundlm' odpad
odpad
na rok
rok 2020.
2020.
aa poplatku
poplatku ze
ze pSL‘Z
psů na

'

Zákon
Zékon č.
é. 250/2000
250/2000 Sb.,
Sb., o
0 rozpočtových
rozpoétovych pravidlech
pravidlech územních
lizemnich rozpočtů,
rozpoétﬁ, ve
ve znění
znéni
pozdějších
pozdéj§ich předpisů
pf'edpisﬁ
§§ 44 odst.
odst. 4,
4, 5,
5, neboť:
nebot’:
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo obce
obce při
pfi schvalování
schvalovéni rozpočtu
rozpoétu na
na rok
rok 2019
2019 dne
due 2.1.2019
2.1.2019 v
V zápisech
zépisech
ze
je krytý
ze zasedání
zasedéni zastupitelstva
zastupitelstva obce
obce neuvedlo,
neuvedlo, čím
éim je
kryty schválený
schVéleny schodek
schodek rozpočtu.
rozpoétu.
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Dle
předloženého rozpočtu
je schodek
Dle pfedloieného
rozpoétu je
schodek ve
V6 výši
vyéi Kč
Ké 3.537.500,3.537.500,- kryt
kryt zůstatkem
zﬁstatkem finančních
ﬁnanénich
prostfedkﬁ z2 let
let minulých
minuISIch (pol.
(p01. 8115).
8115).
prostředků
NAPRAVENO
Pfijato
opatfem' spočívající
spoéz’vajz’cz' ve schvd/em’
rozpoétu obce
obce na
na rok
rok 2020
2020 v souladu
Přijato systémové
systémové opatření
schválení rozpočtu
se zcikonem.
zákonem. Účinnost
předložením zdpisu
zápisu ze
ze zaseddm’
zasedání
se
Uéinnost opatření
opan’em' byla
byla ověřena
ovéfena pfedloiem’m
zastupitelstva obce
01966 26
rozpoéet schvdlen
uvedem'm
ze dne 17.12.2019 - rozpočet
schválen jako
jako schodkovy,
schodkový, Ss uvedením
způsobu krytí
schodku aa zdvaznych
závazných ukazatelů.
zpﬁsobu
krytl' schodku
ukazatelii.

pi‘i přezkoumání
pi‘ezkoumzini hospodaření
hospodaf'eni za
za předchozí
ni‘edchozi roky
rokv
b) při
Byly
Byly zjištěny
zji§tény následující
nésledujici chyby
chyby aa nedostatky
nedostatky - porušeny
poruéeny níže
niie uvedené
uvedené předpisy:
pf'edpisy:
'

Vyhláška
Vyhlzi§ka č.
é. 270/2010
270/2010 Sb.,
Sb., o0 inventarizaci
inventarizaci majetku
majetku aa závazků,
zévazkﬁ, ve
ve znění
znéni pozdějších
pozdéjéich
předpisů
pf'edpisﬁ
§§ 77 odst.
odst. 2,
2, neboť:
nebot’:
Skutečný
Skuteény stav
staV účtu
ﬁétu 031
031 - Pozemky
Pozemky se
se stavem
stavem k
k 31.12.2018
31.12.2018 nebyl
nebyl při
pfi dokladové
dokladové inventuře
inventufe
ovéfen podle
inventarizaénich evidencí,
evidenci, neboť
nebot’ Výpis
Vypis zz katastru
katastru nemovitostí
nemovitosti za
za katastrální
katastrélni
ověřen
podle inventarizačních
území obce
prokazoval stav
ﬁzemi
obce Psáře
Pséfe LV
LV 10001
10001 prokazoval
staV až
a2 ke
ke dni
dni 11.1.2019
11.1.2019 aa za
za katastrální
katastrélni území
ﬁzemi
obce Zdebuzeves
Zdebuzeves LV
LV 219
219 nebyl
nebyl doložen.
doloien.
obce
NAPRAVENO
Skuteény stav
06t 031
031 - Pozemky
by! ověřen
ovéfen provedem’m
Skutečný
stav účtu
Pozemky byl
provedením inventarizace se stavem
kk31.12.2019.
31.12.2019.
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D) Závěr
Za’vér
Pfi pfezkouméni
hospodafeni obce Psáře
Pséfe za rok 2019 podle
zékona
Při
přezkoumání hospodaření
podle §§ 22 aa §§ 33 zákona
č.
předpisů
é. 420/2004
420/2004 Sb.,
Sb., ve
ve znění
znéni pozdějších
pozdéjéich pfedpisﬁ

Byly zjištěny
zji§tény chyby
chyby aa nedostatky,
nedostatky, které
které nemají
nemaji závažnost
zévainost nedostatků
nedostatkﬁ uvedených
uvedenych
Byly
pod
pod písmenem
pismenem c):
c):
(§ 10
10 odst.
odst. 3
3 pism.
b) zákona
zékona č.
é. 420/2004
420/2004 Sb.)
Sb.)
(§
písm. b)

I

Obec chybně
chybné účtovala
ﬁétovala o
o předpisu
pfedpisu daně
dané zz pfijmﬁ
za rok
rok 2019.
2019.
Obec
příjmů za

Upozornéni na
na rizika
rizika dle
dle §§ 10
10 odst.
odst. 4
4 písm.
pism. a)
a) zákona
zékona č.
é. 420/2004
420/2004 Sb.,
Sb., v
v platném
platném znění:
znéni:
Upozornění
Neuvádí
Neuvédi se.
se.

Podíly
Podily dle
dle §§ 10
10 odst.
odst. 4
4 písm.
pism. b)
b) zákona
zékona č.
é. 420/2004
420/2004 Sb., v platném
platném znění:
znéni:
a) podﬂ
na rozpočtu
rozpoétu územního
ﬁzemniho celku
celku
a)
podíl pohledévek
pohledávek na

1,75 %

b)
podíl závazků
b) podﬂ
zévazkﬁ na
na rozpočtu
rozpoétu územního
ﬁzemniho celku
celku

0,27 %

c) podﬂ
zastaveného majetku
maj etku na
na celkovém
celkovém majetku
maj etku ﬁzemniho
celku
c)
podíl zastaveného
územního celku

0,00 %

Komenta'u":
Komentář:
Celkový
Celkovy objem
obj em dlouhodobých
dlouhodobych pohledávek
pohledévek činí
éini 0,00 Kč.
K6.
Celkovy objem
objem dlouhodobých
dlouhodobSICh závazků
zévazkﬁ činí
éini 11
11 000,00 Kč.
K6.
Celkový

Výrok
Vyrok dle
dle §§ 10
10 odst.
odst. 4
4 písm.
pism. c)
c) zákona
zékona č.
é. 420/2004
420/2004 Sb.,
Sb., v
v platném
platném znění:
znéni:
Dluh ﬁzemniho
celku nepřekročil
nepfekroéil 60%
60% průměru
prﬁméru jjeho
eho příjmů
pfijmﬁ za
za poslední
posledni 4
4 rozpočtové
rozpoétové roky.
roky.
I Dluh
územního celku
Pséfe 27. 4. 2020
Psáře
Podpisy kontrolorů:
kontrolorﬁ:
Podpisy

Bc. Jaroslav
JaroslaV Petrák
Petrék
Bc.

.......................................................
……………………………………………....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Bc.
BC. Marie
Marie Milanovičová
Milanoviéové

........................................................................
kontrolorka

Bc.
BC. Petr
Petr Venclovský
Venclovsky

........................................................................
kontrolor
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Tato
Tato zpráva
zpréva o
o výsledku
VVsledku přezkoumání:
prezkouméni:
névrhem zprávy
zprévy o
o výsledku
Vysledku přezkoumání
prezkouméni hospodaření,
hospodareni, přičemž
priéemi konečným
koneénym zněním
znenim zprávy
zprévy
- je
je návrhem
se
uplynutí lhůty
se stává
stéVé okamžikem
okamiikem marného
marneho uplynuti
lhﬁty stanovené
stanovene v
V §§ 6
6 odst.
odst. 11 písm.
pism. d) zákona
zékona
c. 420/2004
420/2004 Sb.,
Sb., k
kpodéni
pisemneho stanoviska
stanoviska kontrolorovi
kontrolorovi pověřenému
povérenému řízením
fizenim
č.
podání písemného
přezkoumání
prezkouméni
- ke
uvedeným vV tomto
je možno
podat písemné
ke zjištěním
zjiétenim uvedenym
tomto návrhu
névrhu je
moino podat
pisemné stanovisko
stanovisko ve
ve lhůtě
lhﬁte
do 15
15 dnů
dn1°1 ode
ode dne
dne předání
predéni návrhu
névrhu zprávy,
zprévy, aa to
to kontrolorovi
kontrolorovi poverenému
rizenim
do
pověřenému řízením
přezkoumání
prezkouméni na
na adresu:
adresu: Krajský
Krajsky úřad
ﬁrad Středočeského
Stredoéeského kraje,
kraje, Odbor
Odbor interního
interniho auditu
auditu aa kontroly,
Zborovské 11,
11, 150
150 21
21 Praha
Praha 5
5
Zborovská
tento návrh
névrh zprávy
zprévy o
o výsledku
Vysledku prezkouméni
hospodareni obsahuje
obsahuje ii výsledky
Vysledky konečného
koneéného
- tento
přezkoumání hospodaření
dílčího
diléiho přezkoumání
prezkouméni

- se
předává statutárnímu
se vyhotovuje
vyhotovuje ve
ve dvou
dvou stejnopisech,
stejnopisech, přičemž
priéemi se
se stejnopis
stejnopis č.
e. 2
2 predévé
statutérnimu zástupci
zéstupci
prezkoumévaného subjektu
subjektu aa stejnopis
stejnopis č.
6. 11 se
se zakládá
zaklédé do
do prisluéného
spisu ﬁzemniho
celku
přezkoumávaného
příslušného spisu
územního celku
vedeného
úřadu Středočeského
vedeného Odborem
Odborem interního
interniho auditu
auditu aa kontroly
kontroly Krajského
Krajskeho ﬁradu
Stredoéeského kraje.
S obsahem
obsahern zprávy
zprévy o
o výsledku
Vysledku přezkoumání
prezkouméni hospodaření
hospodareni obce Psáře
Psére oo počtu
poétu 10
10 stran
seznémena a stejnopis
stejnopis č.
e. 2
2 převzala,
prevzala, pi
BC. Petra
Petra Kadlečková,
Kadleékové, starostka obce. Dále
Déle
byla seznámena
pí Bc.
starostka obce prevzala
převzala vV elektronické
podobě nepodepsanou
přezkoumání
elektronicke podobé
nepodepsanou zprávu
zprévu oo výsledku
Vysledku prezkouméni
hospodareni obce Psáře
Psére ve
ve strojově
strojove čitelném
éitelnem formátu
formétu PDF pro
pro naplnění
naplneni ustanoveni
zékona
hospodaření
ustanovení §§ 44 zákona
č.
6. 99/2019
99/2019 Sb.

Bc. Petra
Petra Kadlečková
Kadleékové
Bc.
starostka obce Psáře
Psére

……….…………………………………
.................................................
dne 27. 4. 2020

Poučení:
Pouéeni:
Uzemni celek
celek je
ve smyslu
smyslu ust.
ust. §§ 13
13 odst.
odst. 11 písm.
pism. b)
b) zákona
zékona č.
é. 420/2004
420/2004 Sb.,
Sb., povinen
povinen
Územní
je ve
přijmout
uvedených vV této
prijmout opatření
opatreni k
k nápravě
népraVe chyb
chyb aa nedostatků
nedostatkﬁ uvedenych
této zprávě
zpréVé o
o výsledku
Vysledku
přezkoumání
příslušnému přezkoumávajícímu
prezkouméni hospodaření
hospodareni aa podat
podat o0 tom
tom písemnou
pisemnou informaci
informaci prisluénému
prezkouméwajicimu
orgénu —
Kraj sky úřad
ﬁrad Středočeského
Stredoéeského kraje,
kraje, Odbor
Odbor interního
interniho auditu
auditu aa kontroly,
kontroly, Zborovská
Zborovské 11,
11,
orgánu
– Krajský
150
po projednéni
projednání této
150 21
21 Praha 5,
5, aa to
to nejpozději
nejpozdeji do
do 15
15 dnů
dnﬁ po
te'to zprávy
zprévy spolu
spolu se
se závěrečným
zévéreénym
ﬁétem v
V orgánech
orgénech územního
ﬁzemniho celku.
celku.
účtem
Uzemni celek
celek je
déle ve
ve smyslu
smyslu ustanoveni
13 odst.
odst. 2
2 zákona
zékona č.
53. 420/2004
420/2004 Sb.,
Sb., povinen
povinen
Územní
je dále
ustanovení §§ 13
vV informacích
písm. b)
informacich podle
podle ustanovení
ustanoveni §§ 13
13 odst.
odst. 11 pism.
b) téhož
téhoi zákona
zékona uvést
uVést lhůtu,
lhﬁtu, ve
ve které
ktere podá
podé
prisluénému prezkoumévajicimu
orgénu pisernnou
zprévu o
o plneni
opatreni aa v
V této
teto
příslušnému
přezkoumávajícímu orgánu
písemnou zprávu
plnění prijatych
přijatých opatření
lhůtě
příslušnému přezkoumávajícímu
lhﬁte prisluéne'mu
prezkoumévajicimu orgánu
orgénu uvedenou
uvedenou zprávu
zprévu zaslat.
zaslat.

Nesplněním těchto
územní celek
ustanovení
Nesplnenim
techto povinností
povinnosti se
se ﬁzemni
celek dopustí
dopusti přestupku
prestupku podle
podle ustanoveni
14 odst.
odst. 11 pism.
b) aa c)
c) zákona
zékona č.
é. 420/2004
420/2004 Sb.
Sb. aa za
za to
to se
se uloží
uloii územního
lizemniho celku
celku podle
§§ 14
písm. b)
podle
ustanovení
ustanoveni §§ 14
14 odst.
odst. 2
2 zákona
zékona č.
é. 420/2004
420/2004 Sb. pokuta do
do výše
Vyée Kč
K6 50.000,-.
50.000,-.
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Rozdělovník:
Rozdélovnik:
Stejnopis

Počet
Poéet výtisků
vytiskﬁ

Předáno
Pf‘edéno

Převzal
Pf'evzal

11

11 x

Bc.
Bc. Jaroslav
JaroslaV Petrák
Petrék

2

11 x

Krajský
kraje
Kraj sky úřad
ﬁfad Středočeského
Stfedoéeského kraje
obec
obec Psáře
Pséfe

BC. Petra
Petra Kadlečková
Kadleékové
Bc.

Upozornění:
Upozornéni:
 Doložka
podmiňuje-li zákon
platnost
Doloika podle
podle zákona
zékona oo obcích
obcich - Upozorňujeme,
Upozorﬁujeme, že
26 podmiﬁuje—li
zékon platnost
prévniho
obce předchozím
pfedchozim zveřejněním
zvefejnénim záměru
zéméru (např.
(napf. prodat,
sménit, darovat,
darovat,
právního ﬁkonu
úkonu obce
prodat, směnit,
propachtovat, poskytnout
poskytnout jako
jako výprosu,
poskytnout jako
jako výpůjčku
propachtovat,
Vyprosu, pronajmout
pronajmout nebo
nebo poskytnout
Vypﬁjéku
na dobu
dobu delší
del§i než
mi 30
30 dní
dni nemovitý
nemovity majetek),
maj etek), schválením
schvélenim nebo
nebo souhlasem zastupitelstva
na
obce,
úkon doložkou,
obce, opatři
opatfi se
se listina
listina osvědčující
osvédéujici tento
tento právní
prévni ﬁkon
doloikou, kterou
kterou bude
bude potvrzeno,
potvrzeno,
Ze tyto
tyto podminky
sou splněny.
splnény.
že
podmínky jjsou
 Vyčlenění
Vyélenéni rozpočtových
rozpoétovych prostředků
prostf'edkﬁ na
na řešení
Pe§eni krizových
krizovych situací
situaci - Upozorňujeme
Upozorﬁujeme
na povinnost
stanovenou v
V §§ 25
25 zákona
zékona č.
é. 240/2000
240/2000 Sb.,
Sb., o
0 krizovém
krizovém řízení
fizeni vyčlenit
vyélenit
na
povinnost stanovenou
finanční
prostředky potřebné
ﬁnanéni prostfedky
potfebné k
k zajištění
zajiéténi přípravy
pfipravy na
na krizové
krizové situace
situace (účelová
(ﬁéelové rezerva
rezerva
ﬁnanénich prostfedkﬁ
na řešení
feéeni krizových
krizovych situací
situaci aa odstraňování
odstraﬁovéni jejich
nésledkﬁ)
finančních
prostředků na
jejich následků)
na
na §§ 5213
5213 - Krizová
Krizové opatření,
opatfeni, položka
poloika 5903
5903 - Rezerva
Rezerva na
na krizová
krizové opatření.
opatfeni.
 Výkaz
– úplnost
jeho vyplnění
Vykaz Příloha
Pf'ﬂoha —
ﬁplnost jeho
vyplnéni - Výkaz
Vykaz Příloha
Pfiloha se
se skládá
sklédé zz textových
textovych
aa číselných
jednotka musí
éiselnych částí.
éésti. Účetní
Uéetni jednotka
musi zkontrolovat
zkontrolovat správné
sprévné načtení
naéteni účetních
ﬁéetnich dat
dat
éiselnych částí
éésti aa zároveň
zéroveﬁ musí
musi doplnit
doplnit nebo
nebo aktualizovat
aktualizovat komentáře
komentéfe do
do textových
textovych částí
éésti
číselných
vV souladu
ust. §§ 77 odst.
účetnictví, vV platném
platném znění,
souladu ss ust.
odst. 4,
4, 5
5 zákona
zékona č.
é. 563/1991
563/1991 Sb.,
8b., o
0 ﬂéetnictvi,
znéni,
(zejména částí
éésti A.1.
A.1. - A.3.),
A.3.), které
které mají
maji sloužit
slouiit konečným
koneénym uživatelům
uiivatelﬁm (např.
(napf‘. samosprávě,
samosprévé,
(zejména
MF
jsou uréeny
určeny jako
jako doplňující
MF ČR
(VER aa pod.).
pod.). Textové
Textové části
éésti jsou
doplﬁujici zdroj
zdroj informací,
informaci, které
které nelze
nelze
pfimo
nalézt ve
V6 výkazech
Vykazech Rozvaha
Rozvaha aa Výkaz
Vykaz zisku
zisku aa ztráty.
ztréty.
přímo nalézt
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