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obec písková Lhota

Závěrečný účetza rok 2020

Návrh závěrečnéhoúčtuza rok 2O2O
sestavený ke dni 31.12,2020
Údaje o organizaci
Název
Ad resa

lč
právníforma

obec písková l-hota
Písková Lhota 40
29431 Krnsko
00509230
Obec
602 146 313

obec@piskovalhota.cz

Doplňující údaje o organizaci

l.
ll.
lll.
lV.
V.
Vl.
Vll.

Vlll.

Rozpočet a rozpočtovézměny

Vyúčtovánífinančníchvztahů ke státnímu rozpočtu
Vyúčtován í fina nčníchVztahů k ostatním rozpočtůmVeřejné úrovně
Příjmy - sumárně
Plnění rozpočtových příjmů dle paragrafů
Výdaje

- sumárně

Plnění rozpočtových uidajů dle paragrafů
Fina ncová ní

Dne 11.12.2019 byl zastupitelstvem obce schválen rozpočet obce jako schodkový se schodkem
6,420,702,-, závazné ukazatele v odvětvovém tříděnídle rozpočtovéskladby ( paragrafy ) - na webových

stránkách obce byl rozpočet zveřejněn 7t,I2,2O79.
V prŮběhu roku nastaly skutečnosti ovlivňujícíplnění rozpočtůpříjmů a výdajů. Rozpočet skončil schodkem ve
výŠi4O2.L21,26 KČ. Během roku byl rozpočet upravován rozpočtovými opatřeními č. 1 ze dne 31,1,.2O2O
(zveřejněno 2.2.2020\,č.2ze dne 31.3.2020 (zveřejněno 1,Z,4.2O2O ), č.3 ze dne 30.4.2020 (zveřejněno

2.5.2O2O|,č.4ze dne 13.5,2O20 (zveřejněno r4.5.2O2O

),

č.5 ze dne 31.5.2020 (zveřejněno 3.6.2020|,

dne 5,6.2020 (zveřejněno 17.6.2020|, č. 7 ze dne 6.7.2O2O (zveřejněno L3,7.2O2O|, č, 8 ze dne 4.8.2O2O
(zveřejněno 15.8.2020), č.9 25.9,ZO20 (zveřejněno I0.9.2O2O|, č. rO z25.9.2020 (zveřejněno 3o.9.21zo\, č. LI
z 2.L0.2O20 (zveře.iněno 2.L0.2O2O1', č. 12 z 15.L0,2O20 (zveřejněno 5.LL2O2O|, č. 13 z 5.11.2020 ( zveřejněno
Č. 6 ze

1,2.t!,7O20|, č. 14 z 26.11,2O20 (zveřejněno 6.72.2O2O|, č. 15 z 30.11.2020 (zveřejněno 6,t2.2O20), č. 16
z 3O.LL.2O20 (zveřejněno 23.L2.202O|, č. L7 ze

7

.L2.2O20 (zveřejněno 23.L2.2O2O\ a č. La z 15.12.2020

(zveřejněno 3L.1,2.2o2o\, která byla schválena zastupitelstvem nebo starostou a vzata na vědomí

zastupitelstvem.
KEo_W 1.11.341
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příjmů a výdajů v plném členěnípodle rozpočtovéskladby jsou uvedeny ve Výkazu pro hodnocení plnění

rozpočtu územních samosprávných celků Fin 2-12M.
tl.

Vyúčtovánifinančnich vztahů ke státnímu rozpočtu

Po§kytov6tél

Použito k

Poskytnuto k 31.í2,

L'z

Pol.

98024

4111

SR

Kompenzacé

98193

4111

sR

VoLBY

-

covlD

celkem

íin.
vypořádání

182500,00

l182500,oo

o,o0

0,00

31000,00

25553,00

5447 oa

0,00

í213500,00

1208053,00

5,147,00

0,00

,|

krajská zastupitelstvá

Vratka při

Vralka v
prúběh! řoku

31.12.

lll. Vyúčtovánifinančníchvztahú k ostatním rozpočtúmveřejné úrovně

Neinvestiěn
4112

Poskytnuto k

Popis

Uz

31.12.
,|60000,00

NeinV.pňi,transíery ze sl,roz

00000

colkem

Použlto k 3,|.l2.

í60000,00

víatka přl fin.
vypořádání

prúběhu roku

160000.00

0,00

0.00

í60000,00

0.00

0,00

lnvestiční transíery (dotace)
Uz

Poskytovatel

Název

Poskytnuto k

Použito k

31.12.

31,12.

prúběhu roktr

Vratka pii íin.

Wpořádánl

00812

4222

středočeský kía]

Výstavba komun Vč, Vo a sp aš, kana]

606000,00

606000,00

000

0,00

00093

4222

středóčeský kra]

sDH,pořízení noVého automobilU

300000,00

0,00

0,00

0.00

906000,00

606000,00

0,00

0.00

c€|kem

lV. PŘíJMY-sUMÁRNĚ
Třida

1
2

3

skutečnost

OAŇOVÉ PŘÍJMY

1l624361,65

Rozpočet schválený
11332924.00

Rozpočet upíavený
1162436,1,65

100,00

NEDANoVE PR|JMY

487295,56

372341,o0

487295,56

í00,00

KAPlTÁLovÉ PŘÍJMY

35,1000,00

12000,00

351000,00

í00,00

2774880.95

160000,00

2774aao,95

100,00

í 5237538,í6

,l00,00

4 PR|JATE TRANSFERY
CELKÉM PRlJMY

15237538,16

11877265,00

TŘíDA 1- DAŇovÉ pŘíJMy
V této části jsou zahrnuty daně, kde správcem je finančníúřad, výnosy ze všech sdílených
danínáležíobci podle zákona č,243|2OOO Sb.

ostatnípoplatky

KEo-W 1.11.341
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této části rozpočtu jsou vybírány přímo na účetobce.
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Obsahem nedaňových příjmů - příjmy z poskytovaných služeb příjmy z pronájmu pozemků,
z pronájmu majetku, přúmy z úroků,přijaté příspěvky a náhrady, ostatnínedaňoVé příjmy.

TŘíDA 3 - KAplTÁt-ovÉ pŘútvtv
V kapitálových příjmech jsou obsaženy:
6171 3111 - příjmy z prodeje pozemků

12.000,__ Kč

6L7L 3L27 - dar občana na zvon do kapličky
2272 372I - dar Škodaauto na bezp. prvky (radary)
3429 3727 - dar nadač. fondu Škodana stezku PL

5.000,_- Kč

84.000,-- Kč
250.000,-- Kč

TŘíDA 4 - PŘilATÉ rRnrusrrnv
41].1- neinvest. přijaté transfery z všeob.pok|. spráVy sR
4112 - neinvest. přijaté transfery ze sR (souhrnný dot.Vztah)

1.208.053,- Kč

- převod ze zrušeného účtuČs na účetKB
4222 - invest. přijaté transfery od krajů

500.827,95 Kč

160.000,- Kč

4134

906.000,_ Kč

V. Plnění rozpočtových příjmůdle paragrafů

PŘíJMY
Paragraf

skutečnost

0000

2122
2212
3314
3319
3429
3612
3613
3722
3723
3725
3745
6171
6310
6330

a potí, činnost

1,1492924,oo

l20 93

4968,00

95,37

13898414,65

%

Rozdíl

100,00

0,00

4738 00

1o0 00

000

18690,00

15000,00

124,60

18690.00

100,00

000

84000,00

15000,00

560,00

84000 00

100,0o

0,00

800,00

1000,00

80,00

800.00

100,0o

0,00

T2800,00

25000,00

51,2o

12800,00

100,00

0,00

252300,00

5000,00

5046,00

252300.00

100,o0

0,00

Bytové hospodářství

61368,0o

61373,00

61368,00

100,00

0,00

Nebytové hospodářslví

18930,00

13000,00

145,62

18930,00

100,00

0,00

sběí a svoz komunálních odpadú

11650 00

13800.00

84,42

1,1650.00

]00,00

0,00

6100,00

1200,00

508,33

6100,00

100,00

0,00

208986,00

160000,00

130,62

100,00

0,00

Péčeo vzhled obcí a veř, zeleň

83000 00

0.00

0,00

83000,00

100 00

0,00

činnostmístnísprálY

33274,0o

26000,00

127,9a

33274.oo

100,00

0,00

41659,56

43000,00

98,88

41629,56

100,00

0,00

500827,95.00

0,00

0,00

500827,95

100,00

0,00

265,00

128,29

100,00

0,00

sběl

a zpíacoVánídruhotných sUíoVin

salnicé

Činnosliknihovnické

osialni záIežnost

ku|tury

ostatní zá]mová činnost a Ékreacó

sběí a svoz třiděných odpadů
využiyání a zieškod ňován

i komu náln ích odpadú

obecné piilmy a výdaF z ínaflčn'choperecí
Převody Vla§iním fondům V rozpočtech

CELKEM PRlJMY

15237538,í6

Vl.
Třída

s
s

Rozpočet
úpravený

4738.00

13898414,65

1019 ostetní zemědělská

Rozpočet

§chváléíý

,l1877

20898€,00

15237538,16

uÍDAJE - SUMÁRNĚ

skuteěnost

Rozpočet §chválený

Rozpočet úpíavený

%

eĚžNÉvÝon.Je

6314735.13

4147367.00

6334735,13

99,68

xlplrÁLovÉ vÝolle

9324924,71

14150000,00

9324924,71

100,00

KEo-W 1.11.341
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CELKEM VYDAJ

,l5639659,84

E

18297367,00

í5659659,84

99,87

Kapitálové výdaje tvoříly :
Územní plán - změna č. 2
119.911,-- Kč
Kanalizace l, Etapa
6.594.300,-_ Kč
ll. Etapa (příprava)
295.000,__ Kč
Sběrná místa a kontejnery (příprava)
80.571,-- Kč
Komunikace na poz. 2261115 (dokončeno)
1.651.063,51 Kč
ZastáVky BUs (přesun) a chodníky (příprava)
7.260,__ Kč
Komunikace na poz, 5'l3/1 (příprava)
12,800,_- Kč

sušák na hadice

130,099,20 Kč

ZVon do kapličky
lnteraklivní stezka

SKUPlNA 1
1014

-

9í,820,-- Kě
342.100,-- Kč

:

přijetí psa do útulku Vč, Veterinár, prohIídky

SKUPlNA 2

:

-

komunikace na poz.22611'15 1,651,063,51 Kč
komunjkace na 513/1 (příprava) 12,800,-- Kč
přesun zastáVek + chodníky (příprava) 7.260,-- Kč
kamerový systém před oÚ + Ve sběrném dvoře

-

39.206,42 Ké
projekt Veř. části kanalizace do poz.22616 a226l115

-

opravy

2292

-

dopravni obslužnost

2321

- PD

2212

-

5635,-- Kč

5.200,-- Kč

- údžbakomunikací

t,746.822,95 Rě

31,293,02 Ké

152.033,17 Kč

k domoV. kanalizač, přípojkám k obec, nemovitostem

15.000,-- Kč

PD k domov, kanal, přípojkám pro občany

1.010,000,-- Kč
z toho prodáno občanům
-985.000,-- Kč
(zbytek bude prodán v příštímroce)
kanalizace l, etapa
6,589.100,-- Kč
kanalizace ll, etapa (příprava)
295.000,-- Kč
údržbatlakovým Vozem stáVající kanaIizace V obci
77

sKUP|NA 3
1

-

:

neinvestiční transfery

- školka

31

1

31

13 - neinvestiční transfery - škola

3314
3319

7.001.308,45 Kč

.208,45 Kč

- místníknihovna,

KEo-W 1.11.341

48.000,__ Kč

Výdaje na DPP, knihy, dar knihovně Mladá Boleslav

- ostatní záležitosti kultury:
nákupy vstupenek do divadla

-

18.000,-- Kč

18,759,-_ Kč

16.843,-_ Kč
strana 4/7
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- představení interaktivnístezky s historickým výkladem
3399

- ostatnízáležitosti kultury, církvía sděl. prostředků:

3419

- ostatnísportovníčinnost -neinvestičnítransfer -

účetza rok 2020

1.000,-- Kč

80.992,10 Kč
60,000,-- Kč

FK Krnsko

3429 - ostatnízájmová činnost a rekreace
3612

-

749,- Ké

3631 - veřeiné osvětlení- údržba

3635

360.769,- Kč

Bytové hospodářství
-

17.843,__ Kč

36.155,41

odběr čEz

263.064,o9

- územníplánování

299.219,50 Kč
119.911,-- Kč

M,--Ké

3639 - daň z nemovitosti 2020
3721 - nebezpečné odpady

16.984,77 Kč

3722 - komunální odpady

1.591.834,19 Kč

3723 - ostatní odpady

856.618,85 Kč

3745 - vzhled obcí - sekání, ostatní údržbazeleně

457.740,66 Kč

3900

- ostatní činnosti související se službami:

SKUP|NA 5
5213
5512

5.000,- Kč

:

7.670,92
- krizová opatření
jednotky
jednotky
JSDHO a
dobrovolných hasičů
- výdaje spo,|ené s činnostízásahové

Kč

198.761,15 Kč
5599

- ostat. záležitosti požár. Techniky

SKUPlNA 6

8.647,87 Kč

:

61].2 - místnízastupitelské orgány
- výda,je na odměny

6115 - výdaje na volby 6171

a lZS

-

zastupitelů

kraj

- činnost místnísprávy - náklady

351.265,-- Kč

25.553,- Kč
na zabezpečení chodu úřadu tvoří tyto položky : nákup

materiálu, tiskopisů, drobného hmotného majetku, náklady na ener6ii, cestovné, služby pošt,
telekomunikací, bankovnípoplatky, platby danía popIatků, nákup softwaru, školení, pojištění,
mzdy zaměstnanců

1.590.531,24 Kč

KEo-W ]..11.341
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631O - služby peněžních ústavů

Závěrečný účetza rok 2020

3.575,06 Kč

- pojištěn í
6330 - převod ze zrušenéhoúčtuČs do

14.383,- Kč

6320

6399

- ostatnífin. opeřace - DPPo

KB

500.827,95 Kč

za obec

80.180,-- Kč

Vll. Plněni rozpočtových výdajů dle paragrafů

VÝDAJE
2212
2292
2321
3111
3113
3314
3319
3399
3419
3429
3612
3631
3635
3639
3721
3722
3723
3745
3900
5213
5512
5599
6112
6115
6171
6310
6320
6330
6399

sihic€

1746822,g5

Dopíevníobslužnosl veř službami
odvádění a čištěníodpadních Vod,,,
i,laleř§ké školy

15203317
7001308,45

200000,00
6500000

18000,00

15000,00
40000 00
20400,00

základniškoly

48000,o0

Činnostiknihovnické
ostatni záležatosti kulluryostah í záležilost kullury, cííkvía sděl. prostředků
ostatn í sportovn í činnost
oslátnl zájmová ónnosl a rekíeace
Bytovéhospodářství
Veřejné osvěilení
Úzeínní plánování
Daň z nemov]to§ti2020
sběr a svož nebezpečných odpadŮ
sbér a svoz kořjunálních odpadŮ
sběr a svoz o§tatních odpádŮ
Péčeo vzhled obci a Veřejnou zeleň
ostatní ěinnosti souVisejícíseslužbami
Kíizová opalření
Požáíníochíana - dobrovolná ěást
o§lain í záležllosti Po a lzs

18759,o0
17843,00
80992,10
60000,00

360769,00

Vo]by do zastupitelslev územních
Činnost místní správy
obecné přílmy a výdaj€ z finančníchoperáci
Pojištěn í lun kčně nespecií;koVané
Přévody vlastnim íondŮm v lozpočtech

107 71

60000,00

120.00
120,00
91,96
29,74

1800o,00

50000.00

16,1,98

80992"l0

60000,00
0,00

100,00

60000,00

48000,00
18759,00

l7843,00

0,00

360769,00

20000,00

3,75

749.0a

299219,50

650000,00

299219.50

119911,00
44 00
16984,77
1591834,19
856618 86
457740,66
5000,00

50000,00

46,03
23s,a2
0,00

44,a0

0,00

169u,77
159l834 19

000

o,oo
755000,00

198761.15
8647,87

560000,00
161000,00
0,00
0.00
1077000.00
0,00

35l265,00

308720,00

25553.00
1590531,24
3575 06
14383 00

0.00
3638507,00
6240,00
30000,00
0.00
10500,00

500827,95

DPPo ža obec

1746a22,s5
152033"l7
7001308,45

67,31
76.o2

749-00

767o,92

zastúpilelstveotcí

80] 80,00

CELKEM VYDAJE

2595000,00

15639659,84

18297367,00

119911,00

21a,84
,l52,97

856618.86

284,31
0,00

437740 66
5000,00
27670.92
198761,,l5
8647,a7

0,00
18,46
0,00
113,78
0,00
43,71

351265,00

47,94

25553,00
1590531,24
3575,06
14383,0o

0,00

500827,95

763,62

80,180,00

5?,29

85,47

15659659,84

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100.00
100,00
100.00
100,00
100,00
100 00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
27 72
100,00
100,00
10o,o0
100,00
10o,00
100,00
100,00
100,0o
100,00

99,87

0,00
0,00
0,00

0.0o
0,00
0,00

0,00
0,00

0.0o
0,00

000
0.00

000
0,00
o,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20000.00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

20000,00

Vlll. FlNANcoVÁNí

Třída

skut€čnost

Rou počet
schválený

Rozpočet
upíavený

./,

Roz.lil

krátkodobé í]nancováni z tuzemska

8115

Změná §tavu klátkodob prostředkŮ na bank.účtech (+/-)

8901

operace z p€něž,účtů org,nemaj.chaí přía Výd.Vlád,sékt

CELKEM FlNANCOVÁNÍ

4467a1.68

642o1a2 00

696

0.00

0,00

402121,68

6420102,00

-44580,00

6,26

68
10685
422121,6a

411436

108,57

_35265,0c

417,22

55265,0c

95,26

20000,00

Správnost hospodařeníObce Písková Lhota za rok 2020 byla prověřena přezkoumáním ve dnech
7.L2.2O2O a7.6,2027 pověřenými pracovníky Krajského úřadu Středočeského kraje. Zpráva o
přezkoumání hospodaření Obce Písková Lhota za rok 202O !e součástí návrhu závěrečnéhoúčtupřijeho
projednávání v zastupitelstvu obce.

KEo-W 1.11.341
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Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Písková Lhota za rok 2020
Závěr

:

Při přezkoumáníhospodařeníobce Písková Lhota za rok 2O2O podle § 2 a § 3 zákona č. 42O/2OO4 Sb., ve
znění pozdějších předpisů:
Byly zjiŠtěny chyby a nedostatky, kteřé nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c)
(§10 odst. 3 písm. b) zákona č. 42Ol2OO4 Sb. \.

-

Obec nedodržela obsahové vymezení vysvětlujícícha doplňujících informací v příloze.
Obec nedodržela postupy účtován í transferů.

Byly zjiŠtěny nedostatky spočívajícív C5) neodstranění nedostatků zjištěných při dílčímpřezkoumání
nebo při přezkoumání za předcházející roky.

-

(§10 odst. 3 písm. c) zákona č. 42o/2OO4 Sb,l

Tyto chyby a nedostatky jsou specifikovány v oddíle C) pod písm. a) a b) Zprávy o qisledku
přezkoumání hospodaření obce.

Osoba odpovědná za správnost údajů

statutární zástupce

Razítko organizace
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Zpráva o qýsledku přezkoumání hospodaření obce

PÍSXOVÁ LHOTA
Ič: 00509230

zarok2020
Přezkoumání hospodařeni obce Pisková Lhota za rok 2O2O bylo zahájeno dne 27.07.2020
doručenímoznámení o zahájení přezkoumáni hospodaření zaslaného přezkoumávajicim
orgánem.

přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

.07.12.2o2o

.

07 _06.2021
na základě zákona č. 42O|2OO4 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samospráltých

celků a dobrovolných svazku obcí, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem

č. 25512012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

přezkoumávané období:

01.01.2020 - 31,12.2020

Přezkoumání proběhlo v sídle obce:

písková Lhota
Pisková Lhota 40
294 31 Kmsko

Přezkoumání rykonaly:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- konholor:

Jana Pýchová (01.06.202l)
Marcela pavlíčková

Zástupci obce:

Ing. Ilana Prskavcová - starostka
Hnna Chlupáčová - účetni

Pověřeni k přezkoumání podle § 5 odst. 1zákorrač.420l2004sb.,§4a§ózákona
č.255120l.2 Sb., vše ve znění pozdějšich předpisů, vydala vedoucí Odboru interního auditu
a kontroly Krajského uřadu Sředočeskéhokraje Meí. Štěpánka Dvořriková Týcová
dne 1.7.2020 pod čj. 088572/2020/KUSK.
Předmětem přezkoumáni jsou dle ust. § 2 ziůK. ě. 42O|2OO4 Sb., ve mění pozdějších
předpisŮ, Údaje o ročnim hospodařeni územního celku, tvoříci součást závěreěného účtupodle
zákona ě. 25012000 Sb., ve znění pozdějšíchpředpisů, a to:
- plnění příjmůa výdajů rozpočtu, včetně peněžrrích operací qý,kajícíchse rozpočtových

-

-

prostředkŮ,
ťrnančníoperace, týkaj íci se tvorby a použiti peněžních fondů,
náklady a l"jnosy podnikatelské čirrnosti uzemního celku,
peněžní operace, týkajíci se sdružených prostředků rynakládaných na základě smlouvy

mezi dvěma nebo více územnímicelky, anebo na základě smlouvy s jinými

právnickými nebo fuzickými osobami,
finančníoperace, qýkajicí se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictvi,
hospodaření a nakládání s pro§tředky posk)..tnutými z Národního fondu a s dalšimi
plostředky ze zahraničíposkytnutými na zrá,Lkladě mezinárodních smluv,
lyúčtovánía vypořádáni finančníchvztahů ke státnimu rozpočtu, k rozpočtůmkrajů,
k rozpočtům obcí k jin;fin rozpočtům, ke sátrím fondům a k dalšim osobám,
nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územníhocelku,
nakládání a hospodaření s majetkem statu, s nimž hospodaŤí územni celek,
zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s v,ýjimkou úkonůa postupů
přezkoumanýclr orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,
stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
ručeni za záva*y §zických a právnických osob,
zastavování movidch a nemovitých věcí ve prospěch ťetíchosob,
zřízoválti věcných břemen k majetku územního celku,
účetnictvívedené územnim celkem,
ověření poměru dluhu územníhocelku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové
roky podle prámího předpisu upralrljicího rozpoětovou odpovědnost.

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovl_im způsobem s ohledem na v}iznamnost
jednotlivých skuteěnosti podle předmětu a obsahu přezkoumání. při posuzování jednotliv,ých
právních úkonůse vychéai ze znění prár.ních předpisů platných ke dni rrskutečněni tohoto
úkonu-

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č.420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumáni údaje,
na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.
posledním kontrolním úkonem ve smyslu ustanovení 12 odst.
§

l

písm. g) kontrolního řádu

učiněným dne O7.06.202l bylo shmutí kontrolních zjištěni, předáni přezkoumaných
dokumentů ástupcům územního celku a prohlášení konřolora pověřeného řízením
přezkorrmání, že kontrola na místě je ukončena.

2

A. Přezkoumané písemnosti
Střednědobý výhled rozpočtu
. na rolry 2020 - 2022 schválený zastupitelstvem obce dne 11.12.2019 zveřejněn dne
11.12.2Ol9, nálrh zveřeiněn od 26.1 1.20l9 do l 1.12.20l9
Návrh rozpočtu
. zveřejněn od26.|1.2OI9 do 11.12.2019
Schválený rozpočet
. zastupitelstvem obce dne 11.12.2019 jako schodkol^ý včetně provedených změn,
schodek bude kryt z přebytků minulých let, závazné ukazatele v odvětvovém tříděni
(paragrafu) rozpočtovéskladby, zveřejněn dne 1|.l2.20I9
Rozpočtová opatření
. ě,2l2O2O schváleno starostkou obce dne 31.3.2020, zveřejněno dne 12.4.2020
. č,412020 schváleno zastupitelstvem obce dne l3.5.2020, zveřejněno dne l4.5.2O20
. ě.912020 schváleno starostkou obce dne 5.9.2020, zveřejněno dne |0.9.2020
, č. I2l2020 schváleno starostkou obce dne t5.10.2020, zveřejněno dne 5.11.2020
. č. 1712020 schvá]eno starostkou obce dne 7.12.2020, zveřejněno dne 23.|2-2020
. č. l8/2020 schváleno starostkou obce dne |5.I2.202O, zveřejněno dne 3LI2.2O20
Závěrečný účet
. za rok 2019, projednán a schválen zastupitelstvem obce spolu se zprávou o l"ýsledku
přezkoumálrí hospodaření dne l3.5.2020 s vy,jádřením "s v,ýhradami", přijata nápravná
opatření, zveřejněn dne l,ó.2020, návrh zveřejněn od27,4.2020 do l3.5.2020
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
. k 31 .3.2O2O ze dne 24.4.202O,3l .5.2O2O ze dne 12.6.202O, 30.9 .2O2O ze dne 9. t 0.2020,
3I.10.2020 ze dne 20.1|.2020,3I.|2.2020 ze dne 3.2,202I
Výkaz zisku a ztráty
. k 3O,9 ,2O2O ze dne 1 6. 10.2020 , 3I .l2.2O2O ze dne |I.2.2O2|
Rozvaha
. k 30.6.2020 ze drc I3.7.2O20, 30.9.2020 ze dne 16.10.202O, 31.1,2.2020 ze dae
II.2.2021
Příloha rozvahy
. k 30.9.2020 ze dne 16.10.2O20,31.|2.2020 ze dne 11.2.2O21
Účtový rozvrh
. platný pro rok 2020

Hlavní kniha
. k31.|2,2020 - dle potřeby
Kniha došlých faktur
. vedena v modulu KEO4 Kniha došlých faktur - od č. 00001/20 ze dne 4.1.2020
do č.0O24O/2O ze dne 28.|2.2O20 - dle potřeby

Kniha odeslaných faktur
. vedena v modulu KEO4 Kniha došlých faktur - od č. 202000l ze dne 29.1.2O20
do č.2O20O32 ze dne 21.I2.2O20 - dle poďeby

Faktura

,

došlá faktura ě. Ool7ll20 ke Smlouvě o dílo číslo189/2O ze dne 13.8.2020, zhotovitel
Ing. Petr Švanda - Envitech, Liberec

Bankovní výpis
. k účtuč.94-39iOl8l/07l0 vedenému u Českénárodni banky - od č. l5 zedne 6.8.2020
do č. 26 ze dne 31.12.2020

. k účtuč. 483194339/0800 vedenému u Českéspořitelny, a. s. - č. 006 za období
1.2.2020 -26.2.2020
. k účtuč. 3342318I/0100 vedenému u Komerčníbanky a. s. - č.9 za období 24,2.20?0

|.3.2020, od ě. 38 za období l4.9.202O - 2092O2O do č. 40 za obdobi 28.9.2020
,4.10.2020, od č. 5l za obdobi 14,12,2020 -20.'12.2020 do č. 53 za období 28.12.2020
- 3.1.2O2l se stavem k 31 .l2.2020
účetnidoklad
. k č. 94-3910181/0710 - od č. CNB20_00015 od transakce č. 1 ze dne 6.8.2020
do č. CNB20-00026 do transakce č.2 ze dne 31.12.2O20
, k č. 483194339/0800 - od č. CS20_00006 transakce č. l až č.6 ze dne 26.2.2020
. k č. 33423181/0100 - č. KB20_00009 od transakce č. 1 ze dne 24,2.2020 do transakce
č. 17 ze dne 28.2.2O20, od č. KB20-00038 od transakce č. l ze dne |6.9.2UO
do č. KB20-00040 do transakce č, 3 ze dne 30.9.2020, od č. KB20-0005l od transakce
č. l ze dne 16.12.2020 do č. KB20-00053 do transakce č. l0 ze dne 3|,12.2020
. k pokladně - od č. 20-00774 ze dne 2.9.2O2O do č. 20-00825 ze dne 30.9,2O20,
od č. 20-00929 ze dne 2.12.202O do č. 20-00988 ze dne 28.12.2020
. předpisy odeslaných faktur - č. 2020001 ze dne 29.1.2020, č. 2020005 ze dne 11.2.2O2O,
ě. 2O2OO30 ze dne 2'7 _|1 ,2O2O
. předpisy došlých faktur - od, č. 00027120 do č. 00033/20, č. 00163120, č. 00170120,
č.00171/20, od č. OOl74l2O do č. 00180/20, č. OOl95l2O, č. 0O229l2O, é. OOl34l2O,
od č. 00l36/20 do ě.00240120
. vnitřní doklad o přeúčtovániqisledku hospodaření - č. ID-20-00025 ze dne 13.5.2O2O

. vniřní doklad o zařazení majetku dle darovací smlouvy ze dne I1.5-2O20
- č. ID-20-00024 ze dne 1.5.2020
. vniřní doklad o zařazení majetku dle darovací smlouvy ze dne 30.11.2020
1

.
.

ze dne 2.12.2O20
opravný doklad č. ID-20-00059 ze dne 30.11.2020
vniřní doklad o přeúčtovánízůstatku pokladny - č. ID-20-00080 ze dne
- č. ID-20_00062

Pokladní kniha (deník)

t
.

3|.12.2020

za obdobi září a prosinec

skonto pokladní hotovosti 7.|2.2020 v 11:25 hodin činíKč 84.068,00, stav souhlasí
se zámamem v pokladni knize, k dokladu č. 20-00936 ze dne 3.12.2O20

pokladní doklad

.

od č. 20-00774 ze dne 2.9.2O20 do č. 20-00825 ze dne 30.9.2O20, od č. 20-00929 ze dne
2.12.2020 do č. 20-00988 ze dne 28,|2,202O

Evidence majetku

. vedena ručně v knihách majetku, dle jednotliv,ých syntetic\ich účtu
Inventurní soupis majetku záruazků
. složka inventarizace za^ rok 2O20 - Plán inventury pro rok 2020 ze dne 4.12.2O20,
Prezenčnílistina a powrzení o instruktáži členůinventarizační komise ze dne7.|2.2O20,
inventumi soupisy k 3I.|2.2020, rlýpisy z katastru nemovitostí se stavem k 31.12,2020
za obec a příslušná k.ú. - namátkově, dle pořeby, Inventarizační zpráva za rok 2O2O
ze dne 3l .1.202l
Mzdová agenda
. odpracované brigádnické hodiny v srpnu 2020, mzdoqý list za období l/2O2O - l2/2O20
ke kontrolované dohodě o provedeni práce

4

Odměňování členůzastupitelstva
. mzdový list za období 1l2O20
místostarosta

-

1212020 neuvolněná starostka

a

neuvolněný,

úč€tnictví o§tatní
. Protokol o schváleni účetnízávěrky obce za rok 2019 ze dne 13.5.2O2O
Smlouvy o dílo
. Smlouva o dílo ze dne 15.6.2020, zhotovitel ENVIPARTNE& s.r.o- Bmo, předmětem
smlouvy je zpracování projektové dokumentace a dalšínezbytné doklady spojené
s podáním žádosti o dotaci a následně realizaci projektu s názvem "Předcházení vzniku
biologicky rozloátelných odpadů v obci Písková Lhota", cena díla ve r"ýši Kč 90,000,00
bez DPH
. Smlouva o dílo číslol89l20 ze dne 13.8.2020, zhotovitel Ing. Petr Švanda- Envitech,
Liberec, předmětem smlouly je lypracování projektové dokumentace ve stupni
společnédokumentace (DUR+DSP) pro postupné vydáni územního rozhodnutí
a stavebního povolení, dále rozpočet stavby a soupis prací, dod,ívek a služeb pro výběr
zhotovitele stavby na akci "Písková Lhota - splašková kanal'izace, 2. etapa", celková
cena za dílo činni Kč 295.000,00 (zhotovitel není plátce DPH)
§mlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)
. Smlouva kupní ze dne l0.1.2020, obec jako prodávající, kupujíci fuzické osoby p. R.M
a pí G.M., předmětem smlour,y je prodej pozemku p.č, 5U4ll4 - ostatní plocha o qiměře
4lm2, k.ú. Písková Lhota (pozemek dělen geom. plánem č. 60I-11412019 z pozemku
p.č. 50al2), L-upujícíhradí náLklady na geometrický plán ve !"1ýši Kč 4.500,00
Darovací smloulry
. Darovací smlouva ze dne 6.1 .2O2O, obdarovaný Včelařsloý spolek pro Mladou Boleslav
a okoli, z. s., Mladá Boleslav, na poskytnutí finančníhodaru ve výši Kč 2.000,00
na podporu čirurosti spolku v roce 202O
. Darovací smlouva ze dr'e 13.1.2020, obdarovaný Knihovna města Mladá Boleslav.
na ťrnančníprosdedky ve v,ýši Kč 2.000,00 pro účelyregionální činnosti v roce 2020
. Darovací smlouva ze dne |1.5,2020, obdarovaná obec, dárce frzická osoba p. J.S.,
předmětem daru jsou pozemky p.č.277 o l"ýměře l31m2, p.ě. 273112 o výméře
1408m2, p.č. 213l1l o výměře l59m2, p.ě. 273138 o l"jměře l54m2, p.č. 273/40
o výměře 195m2 vše orná půda v k.ú. a obci Písková Lhota, souhmná hodnota
darovaných pozemků činníKč 2.400.000,00. Dále dárce daruje stavby umístěné
v darovaných pozemcích a uvedené v čl. 2 smlouly např. vodovodní řady, rozšíření
veřejného osvětlení a veŤejné osvětlení a komunikace věemě zpevněných ploch,
souhrnná hodnota darovaných staveb činníKč t3.550.000,00
. Darovací smlouva ze dne 30.11.2020, obdarovaná obec, dárce Česhý svaz chovatelů,
z.s,, Základní organizace Krnsko - Písková Lhota, předmětem daru jsou pozemky
p.ě. 533142 o qiměře l758m2, p,ě, 533137 o qýměře 3.445m2, p.ě. 533120 o qý,měře
I63m2 vše ostatní plocha v k.ú. a obci Písková Lhota
. Darovací smlouva ze dne 30,1L2020, dárce ŠKODA AUTo a.s. Mladá Boleslav, obec
přijímá peněhí prostředky ve výši Kč 84.000,00 a to za účelemrealizace projektu
"Sociálni bezpečnost v obci Pisková Lhota"

Smlouly o výpůjčce
. Dohoda o beáplatném užívánipozemku ze dne 1.10.2020, vlastník pozemků obec
Písková Lhota, uživatel pozemků VCES a.s. Praha 9, předmětem dohody je užití
pozemků p.č, 501/3 o l"ýměře 386m2, p.č. 50l/8 o qýměře 65m2, p.č. 25616 o výméře
l6l8m2 vše v k,ú. Písková Lhota pro provedení gravitačníkanalizace stoky "A" akce
odkanalizování povodi Jizery B, kanalizace Písková Lhota. Dále pro qyrržitíparkovriní
strojů stavby, jako skladová plocha, doba užívánísjednána na dobu určitou od l . l0.2020
do 31.1.202l
Zveřejněnó záměry o nakládání s majetkem
. ke Smlouvě kupní ze dne 10.1.2020 - dle doložky ve smlouvě od 29.10.2019
do 13.11.20l9
Smlouvy o přijetí úvěru
. Smlouva o úvěru č. 990267 68544 ze dne 7.10.202O lzavíena s Komerčni bankou" a.s,,
investičníúvěr - municipáhi v Kč ve qýši Kč 10.000.000,00 na účel"pořízeni
obchodního podílu ve společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
IČo 46356983", bez zajištěni, poslední splátka k 31.1.2038
Smlouly a dalšímateriály k přijatým účelovýmdotacim
. Rozhodrrutí o poskynrutí dotace ze dne 9.9.2O2O, ič. 0l4D24l000l28, poskytovatel
Ministerstvo vnitra, investičnídotace max. Kč 450.000,00, na akci "Písková Lhota
- Dopravní automobil"
. Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace (den tisku 29.9.2020)
iě. II5D3L4O2I454, poskytovatel Ministerstvo životního prosťedí,investičnídotace
max. Kč 586.245,0O, na akci "Obec Písková Lhota - Sběmá místa a kontejnery"

.

.

Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace (den tisku 23.1,1.2020)
ič. ll5D3l4010657, posk}tovatel Ministerstvo životního prostředí, investičnídotace
pro financoviini v roce 202l max. Kč 1.444.685,50, na akci "Předchrizeni vzniku
biologicky rozložitelných a textilních odpadů v obci Písková Lhota"

Veřejnoprávní smlouva

o

posk}tnutí dotace podle Programu 20|'7

-

2020

pro poskytování dotací z rozpočtu Sředočeského kraje ze Sředočeského Fondu obnoly

venkova v rámci Tematického zadání Obnova venkova Oblast podpory Dopravní
infrastruktura ev.č. smlour,y posk),tovatele S-6393ňDP/2020 ze dne 14.10.2020
na akci "Výstavba komunikace včenrě VO a splaškové komunikace" ev.č. akce
FOV/OBV/0398 53/2020, investičnídotace v maximální v,ýši Kč 606.000,00
. Veřejnoprávní smlouva o poskl"tnutí dotace podle Programu 2O2O pro poskytování
dotací z rozpočtu Sředočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných
hasičůa složek Izs v rámci Tematického zadání kofinancováni účelol"ýchinvestičních
dotací v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí na rok 2020 - Pořizeni nového
dopravního automobilu, Oblast podpory Pořízení nového dopravního automobilu
ev.č. smlour.y poskytovatele S-423o/oBřu2020 ze dne 3.11.2o2o na akci "Nol"ý
doprawi automobil pro SDH Písková Lhota" ev.č. akce HAS/DOP/O39994/2020
investičnídotace v maximální qiši Kč 300,000,00
- nepřezkoumáváno, použito podpůrně
Smlouly a dalšímateriály k poskytnutým účelovýmdotacím
. Veřejnoprál,ní smlouva ze dne 6.L2020, příjemce SDH Pisková Lhota, předmětem
smlouly je poskytnutí příspěvku pro rok 2020 ve vý,ši Kč 50.000,00 na zajištěnípokryti
qidajů - běžnéprovozrri náklady, přímé podpory sportu a aktivit mládeže
. Veřejnoprávní smlouva ze drc 27,L2020, příjemce FK Kmsko, předmětem smlouvy
je pos§.tnutí přispěvku pro rok 2020 ve qiši Kč 60.000,00 na zajištění pokrytí v,ýdajů
- běžnéprovozní náklady subjektu, přímépodpory sportu mládeže, revitalizace
sportovních ploch
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Dohody o provedení práce
. ze dne 1.1.2020 uzavřená s p. R.Š.na období od 1.1.2020 do 31.12.2O20 v rozsahu
do 300hod. - sekání trály a údržbaveř. prostranství v části obce Zámostí
Smlour7 ostatní
. Smlouva o poskytnuti nadačníhopříspěvku "Grantoqý, program ŠrooeSTROMKY"
Smlouva ev. ě. 2202O786 ze dne 23.10.2O20, poskyovatel Nadace rozvoje občanské
společnosti Praha 5, ná"ev projektu "Stromky pro občany PískovéLhoty", nadační
příspěvek ve výši Kč 50.000,00, realizace projektu 3.2.2020 - 30.1 l ,2020
, Dodatek č.l smlouvy č. VRI/OST/2OI 5 l22lD1 o spolupráci při realizaci stavby ze dne
27,5.2020, zhotovitel stavby Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s., regionální
projekt "OdkanalizováLrú obcí v povodí Jizery" ucelená část "Pisková Lhota, v.ýstavba
kanalizace". Dodatkem se mění termín realízace stavby, termín kolaudace a uvedení
do provozu, termín splátek podílu obce
Dokumentace k veřejným zakázkám
. veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Pisková Lhota - splašková kanalizace,
7. etapa" - emailenr osloveni tři dodavatelé dne 7,7,2020, doručena j edna nabídka,
zastupitelstvo obce schválilo dne 7 .8.2020 l"ýběr nabidky - lng. Petr Švanda - Envitech,
Liberec, postupováno dle Směmice č. 3l2o'l9 o zadáyáni veřejných zakrázek malého
rozsahu článek III. bod 2
Informace o přijatých opatřeních (zák. 42012004 Sb., 320/2001 Sb., apod.)
, dopisem ze dne I0.7.2O20 čj. 096258/2020IKUSK
Zápisy z jednáni zastupitelstva včetně u§nesení
. ze dne ||.12.20|9 (l"ýhled a rozpočet), 26.2.2020, 13.5.2020 (závěrečný úěet, účetni
závěrka), 12.8.2020,25.11.2020,21.12.2020 - nepřezkoumáváno, použito podpurně

V kontrolovaném období obec Písková Lhota, dle prohlášení starostky obce, neuzavŤela
smloultr směnnou, nájemní, pachtovní, smloulrr o qiprose, o nabytí, převodu nebo o ziizení
práva stavby k pozemku ve svém vlastnicwí, ani jinou smloulu o nabytí a převodu majetku
včetně smlouly o nakládání s věcnými prály, nehospodařila s majetkem státu, neručila srým
majetkem za závazky fizzic}rých a právnických osob, a to ani v případech taxativně
vyjmenovaných v § 38 odst. 3 zákona o obcích, nezastavila movi§ý a nemoviqý majetek,
neuzaťela smloulrr o přijetí a poskyfuutí zápůjčky,smlouw o převzetí dluhu, o převzetí
ručitelského závazku, o přistoupeni k ávazkl a smlouvu o sdružení,smloulu o společnosti
a poskytování majetkoqich hodnot podle smlouly o sdružení, jehož je obec společnikem,
nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace, nelrydala komunální dluhopisy, nezřidila
ani nezrušila příspěvkovou organizaci a organizačni složku, nezaložila ani neznršila
právrrickou osobu, neuskutečnila majetkové vklady do právnických osob, neprovozovala
hospodriřskou (podnikatelskou) činnost, uskutečnila pouze veřejné zakázky malého rozsahu.

B. Zjištění z přezkoumání
Při přezkourniní hospodařeni obce Písková Lhota:

Byly zjištěny následující chyby a nedostatky - porušeny nížeuvedené předpisyl
._

.

ČÚs č. 701 -

710 (§ 36 odst. 1 zákona o účetnictví)

CUS č. 703, nebot':
Obec nedodržela postupy účtovánítransfeni, neboť neúčtovala o skutečnosti,
která je natolik určitá a }^ýznaínná dle Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace
na akci "Obec Pisková Lhota - Sběrná místa a kontejnery" a dále dle Registrace akce
a roáodnuti o poskytnutí dotace na akci "Předchráaeni vzniku biologicky rozložitelných
a textilních odpadů v obci Písková Lhota", prosďednictvím účtu915 - Ostatní krátkodobé
podmíněné pohledávky z transferu nebo 955 - Ostatní dlouhodobé podrniněné pohled,ívky
z transferu a účtu999 - Vyrovnávaci účetk podrozvahovým účtu

.

Yyhláška č,4l0l20D9 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/199l
Sb., o účetnictvi,ve znění pozdějšíchpředpisů, pro některé lrybrané účetnijednotky,
ve znění pozdějších předpisů

§ 45, nebot':

Obec nedodržela obsahové lymezení lysvětlujícich a doplňujících informací ve výkazu
PříIoha sestavené ke dni 31.12.2020, neboť nelykrizala doplňujícíinformace k položkám
rozvahy "C.1" - Zvyšeústavu transferů na pořizení dlouhodobého majetku za běžné
účetniobdobí a "C.2" - Sniženístaru transferů na pořizení dlouhodobého majetku
ve věcné a časovésouvislosti

C. PInění opatření k odstranění nedostatků zjištěných:
a) pfi dílčimořezkoumání
Byly zjištěny následujíci chyby a nedostatky - porušeny nížeuvedené předpisy:

čÚs č. 70r -

710 (§ 36 otlst. 1zákona o
CUS č. 701 bod 6.2. a ó.4., neboť:
._

,

účetnicho

ze dle 11.5.2020
dokladem č. ID-20.00024 ze dne l1.5.2020, namísto správně dne 9.6.2020, kdy byl podán
návrh na zápis do katastru nemovitostí.
Obec účtovalao nabytí nemovitých věcí dle Darovací smlouvy

NAPRAVENO

Přijetím systémového nápravného opatření, jehož účinnostbyla ověřena v připadě
Darovaci smlouvy ze dne 30.]].2020, dárce Česlql svaz chovatelů, z.s., Základní
organizace Krnsko - Písková Lhota. Zařazení pozemků bylo účtováno dokladem
č. ID-20-00062 ze dne 2.12.2020 ke dni podání návrhu na vklad práva do katastru
nemovitosti.
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ČÚs r. zo: bod 5.3., nebot':
Obec nedodržela postupy účtov.inív případě přijetí dotace na náklady související
s konánim voleb do zastupitelstev územních samosprávných celků (§ 6l15). Obec přijala
dne 9.9 -2O20 zálohu s povinností rlpořádání ve qýši Kč 31-000,00. Dle qíkazu Rozvaha

sestaveného ke dni 30.9.2020 nebylo účtovánona iěet 374 - Krátkodobé přijaté zálohy

na tansfery.

NAPRAVENO

()pravným dokladem č. ID-20-00059 ze dne 30.1 ].2020.

.

Zákon č. 42012004 Sb., o přezkoumáváni hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějšíchpředpisů
§ 13 odst. 1 pism. b), nebot':
Nebyla podána pisemná informace přezkoumávajicímu orgánu o přijetí opatření k nápravě
chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o r{,sledku přezkoumání hospodaření do 15 dnů
od projednáni závěrečnéhoúčtu,ale opožděně. Závěrečný účetobce za rok 2O19
projednalo zastupitelstvo obce 13.5.2020, informace o přijatých opaťeních k nápravě
chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o liisledku přezkoumání hospodaření byla
zaslána i doručena přezkoumávajícímu orgánu I0.7 .2020.

NENAPRAVENO

Bude předmětem přezkoumání roku 2021 po schválení závěrečného účtuza rok 2020
a přijetí případných nápravných opatřeni.

.

Zákon č.56/1991 Sb., o účetnictví,ve znění pozdějšíchpředpisů

§7odst. la2,nebot':
Ve l^ýkaze Rozvaha sestaveného ke dni 30.9.2020 ze drc 16.10.2O20 je vykázán zůstatek
účtu261 Pokladna ve qiši Kč 87.584,00, ve Výkazu pro hodnocení FIN 2-12M ke dni
30.9.2020 ze dne

9. 10.2020

je na položce 5182 - ZáIoby vlasnrí pokladně vykázána částka

Kč 86.584,00, ale zůstatek pokladny dle pokladní knihy ke dni 30.9.2020 činil
Kč 87.584,00. Lze tedy konstatovat, že obec nezajistila prukamost při nakládlíní
s finančni hotovosti.

NAPRAVENO

Příjmorym pokladním dokladem č. 20-00953 ze dne 14.]2.2020, kíerym byl opraven
(doúčtována rozpočtová skladba) příjmory pokladní doklad č. 20-00350 ze dne 12.2.2020.

b) při přezkoumání hospodaření za nředchozí
Byly zjištěny následujicí chyby a nedostatky

-

rokv

porušeny nížeuvedené předpisy:

.

(§ 36 odst. 1 zákona o účetnictví)
. ČÚs č,701 -7lo
CUS č. 701 bod 6.2. a 6.3., nebot':
Obec neúčtovala k okamžiku uskutečnění účetríhopřípadu. O přeúčtováníhospodářského
1isledku obec účtovalaúčetnímdokladem č. 20006 dne 26.6.2019. Učetni závěrka
za rok 2018 byla zastupitelstvem obce schválena dne 5.6.2019.

NAPRAVENO

Účtováním k okamžiku uskutečněni účetníhopřípadtt Účemí závěrku za rok 20]9
schválilo zastupítelstvo obce dne 13.5.2020, přeúčtovánívýsledku htlspodaření účetnhn
dokladem č. ID-20-00025 ze dne ]3.5.2020.
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.

Vyhláška ě, Z7Ol2OlO Sb., o inventarizaci majetku a závazki, ve znění pozdějších
předpisŮ

§ 7 odst. 2, nebot':

Skutečný stav nebyl při dokladové inventuře ověřen podle inventarizačnich evidencí
k účtuč. 03l a č.40l.

NENAPRAVENO

Chyba byla napravena u účtůč. 03] a č. 40].

Při inventuře roku 2020 hově naslala

.

u ťtčtůč. 073, č. 081, č. 082, č. 089.

Vyhláška ě,4l0l2OO9 Sb., kterou se provádějí některá u§tanovení zákona č. 5ó3/1991
Sb., o účetnictví,ve znění pozdějšíchpředpisů, pro některé lybrané účetníjednotky,
ve zněni pozdějších předpisů

§ 45, nebot':

Obec nedodržela obsahové vymezení vysvětlujících a doplňujicích informaci v příloze,
neboť ve qíkazu Příloha sestaveného ke dni 31.12.20l9 neuvedla v oddíle B.1. doplňující
informaci o provedeném vkladu práva do katastnr nemovitostí u pozemku p.č.5O4l2
v k.ú. Písková Lhota,

NAPRAVENO

Přijetím systémové nápravné opatření, jehož účinnostbyla ověřena v případě Darovací
smlouly ze dne 30.1 1,2020, dárce Česlq, svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Krnsko
- Písková Lhota kdy návrh na vklad práva do ]atastru nemoviíostí byl podán dne
2.12.2020 a vklad proveden 1].1.2021. Doplňující informace byla popsána ve uýkanl
Příloha sestaveného ke dni 3 ]. ] 2.2020 v oddíle B1.

.

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřej ných zakázelg ve znění pozdějšíchpředpisů
§ 2l9 odst. 1, nebot':
Obec jako zadayatel neuveřejnila na profilu zadavate|e smlouvu uzavřenou na veřejnou
zakázku včetně všech jejíclr změn a dodatků v souladu se zákonem. Jedná se o Smlouvtt
o dílo uzaťenou dne l4.1I.20l9 na akci "Přístupová komunikace k pozenka 226l'tl5
včetně VO a splašková kanalizace", zhotovitel H-INTES, s.r.o. Mladá Boleslav, cena díla
Kč 1.651.063,5l včetně DPH

NAPRAVENO

Smlouva o dílo dodatečně zveřejněna dne 28.4,2020. Obec přijala systémové nápravné
opaíření, jehož účinnostbude ověřena v dalšímúčetnímobdobí.

l0

D) Závěr
Při přezkoumriní hospodaření obce Písková Lhota za rok 2020 podle § 2 a § 3

zrákona

č. 42012004 Sb., ve znění pozdějšíchpředpisů

Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených
pod pismenem c):

(§ l0 odst. 3 písm. b) zákona č. 42012004 Sb.)

.
.

Obec nedodržela obsahové vymezeni vysvětlujících a doplňujících informaci v příloze.
Obec nedodržela postupy účtovánítransferu.

Byly zjištěny nedostatky spočívajícív:

(§I0 odst. 3 písm. c) zákona ě. 42012004 Sb.)

C5) neodstranění nedostatků zjištěných při dilčim přezkoumáni nebo při přezkoumáni
za předcházející roky.
. Tyto chyby a nedostatky jsou specifrkovány v oddíle C) pod písm. a) a b).
Upozornění na riáka dle § l0 odst 4 pism. a) zákona č.42012O04 Sb., v platném zněni:
Neuvádí se.
Podily dle § l0 odst 4 písm. b) zákona ó.42012O04 Sb., v platném znění:

celku
b) podil závazků na rozpočfu územniho celku
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního

celku

0,18

o/o

0,61

o/o

0,0O oÁ

Ery!éi:

Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí0,00 Kč.
Celkoqý objem dlouhodobých závazků činí0,00 Kč.

Výrok dle § 10 odst. 4 písm. c) zákona č. 42012004 Sb., v platném znění:

.

Dluh uzemního celku nepřekročil 60% pruměru jeho příjmůza poslední 4 rozpočtové roky.

Písková Lhota
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Podpisy kontroloru:

Jana Pýchová

kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Marcela pavlíčková
kontrolorka

Tato zpráva o rrýsledku ořezkoumání:
- je návrhem zprály o riýsledku přezkoumáni hospodaření, přičemžkonečným zněním zprávy
se stiivá okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona
č. 42012004 Sb., k podání písemnéhostanoviska kontrolorovi pověřenému řízenim
přezkoumriní

ke zjištěnim uvedeným v tomto náwhu je možno podat pisernné stanovisko ve lhůtě
do 15 dnů ode dn€ předrilri náwhu zprávy, a to kontrolorovi pověřenému řízením
-

přezkoumáni na adresu: Krajsloý úřad Sťedočeskéhokaje, Odbor intemího auditu a kontroly,
Zborovská 1 1, 150 2l Praha 5

náwh zptávy o v.ýsledku přezkoumání hospodaření obsahuje
dílčíhopřezkoumání
- tento

i l"ýsledky

konečného

- se lyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se stejnopis č. 2 předává statutárnímu zástupci
přezkoumávaného subjektu a stejnopis č. l se zakládá do příslušnéhospisu územníhocelku
vedeného Odborem interního auditu a kontroly Krajského uřadu Sředočeského kraje.

S obsahem zptálry o vlýsledku přezkoumáni hospodaření obce Písková Lhota o počtu 13 stran

byla seznárnena a stejnopis ě. 2 píevzala, pí Ing. Hana Prskavcová, staíostka obce.
Dále starostka obce převzala v elektronické podobě nepodepsanou zpráw o l"ýsledku

přezkoumriní hospodaření obce Písková Lhota ve strojově čitelnémformátu PDF pro naplnění
ustanovení § 4 zákona č. 99/20l9 Sb.

Ing. Hana Prskavcová
starostka obce písková Lhota

drc
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07 .O6.2021

Poučení:

Územni celek je ve smyslu ust. § 13 odst. l písm. b) zíkona č. 42Ol20O4 Sb., povinen
přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o qý,sledku

přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci příslušnémupřezkoumávajicímu
oIgánu - Krajský uřad Sředočeského kraje, Odbor interního auditu a kontroly, Zborovská l1,
150 21 Praha 5, a to nejpozději do 15 dnů po projednr|rí této zpr&^y spolu se závěrečnly'm
účtemv orgánech írzemníhocelku.

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zikona č, 42OI2OO4 Sb., povinen
v informacich podle ustanoveni § 13 odst. l písm. b) téhožzákona uvést lhůtu, ve které podá
příslušnémupřezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávtt o plnění přij atých opaťení a v této
lhůtě přislušnému přezkoumávajicímu orgánu uvedenou 4rálu zaslat.

Nesplněním těchto povinnosti se územni celek dopustí přestupku podle ustanovení
§ 14 odst. l písm. b) a c) zákona č. 42Ol2O04 Sb. a za to se uložíúzemního celku podle
ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 42O|2OO4 Sb. pokuta do qiše Kč 50.000,-.

Jana Pýchová
Ing. Hana Prskavcová

Upozorněni:

.

pokladna - Doporučujeme, aby obec zltáůila použivání rozpočtovanépokladny.
Dle r"ýkazu Rozvaha sestaveného ke dni 31.12.2020 lykazuje účet26l - Pokladna,
zůstatek ve.4ýši Kč 55.2ó5,00, neboť zůstatek pokladní hotovosti ke dni 31,12.2020 byl
účetněpřeveden na položku 890l. Dle metodiky k nerozpočtované pokladně, kterou
obec použivá, má účet26l - Pokladna vykazovat zůstatek nuloqý. Podotýkáme, že obec
neprovozuje hospodářskou činnost-
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