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Zpráva

Stejnopis č. 2.

IKUSK

o výsledku přezkoumání hospodaření obce

PÍSXOVÁ LHOTA
Ič: 00509230

Za rok2020
Přezkoumiiní hospodaření obce Písková Lhola za rok 2020 bylo zahájeno dne 27.07.2020
doručenímoznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím
orgánem.

přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

.07.12.2020

.

07.06.202|
na ziiLkladě zákona č. 42012004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí, ve zněni pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

přezkoumávané období:

01.01.2020 - 31.12.2020

Přezkoumání proběhlo v sídle obce:

písková Lhota
Písková Lhota 40
294 31 Kmsko

Přezkoumání lykonaly:

- kontrolor pověřený řízenim přezkoumárú:
- kontrolor:

Jana Pýchová (07.06.202l)
Marcela pavlíčková

Zástupci obce:

Ing. Hana Prskavcová - starostka
Hana Chlupáčová - účetní

Pověření kpřezkoumání podle § 5 odst. 1 zákona č. 42012004 Sb., § 4 a § 6 zákona
č.255l2OI2 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů, vydala vedouci Odboru intemího auditu
a kontroly Krajského úřadu Středočeskéhokraje Mgr. Štěpánka Dvořáková Týcová
dne 1,7.2020 pod ěj. 088572/2020iKUSK.

Předmětem přezkoumání jsou dle ust. § 2 zák. č. 420/2004 Sb,, ve znění pozdějších
předpisů, údaje o ročnímhospodaření územního celku, tvořící součást závěrečného účtupodle
zákona č. 25012000 Sb., ve znění pozdějšíchpředpisů, a to:
- plnění příjmůa v,ýdajů rozpočtu, včetně peněžníchoperaci týkajícíchse rozpočtových
prostředků,
- finančníoperace, qýkajícíse tvorby a použitípeněžrích fondů,
- náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- peněžníoperace, týkajícíse sdružených prostředků rynaftládaných na základé smlouvy

mezi dvěma nebo více územnímicelky, anebo na zál,Jadé smlouvy s jinými

-

-

právnickými nebo fuzickými osobami,
finančni operace, týkajícíse cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
hospodaření a nakládání s prostředky poskytnuqými z Národního fondu a s dalšími
prostředky ze zahraničíposkytnutými na základě mezinilrodnich smluv,
vyúčtovánía vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtůmkrajů,
k rozpočtům obcí k jiným rozpočtum, ke státním fondům a k dalšímosobám,
nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územníhocelku,
nakládárrí a hospodaření s majetkem státu, s nímžhospodaří územnícelek,
zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonůa postupů
přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštníhoprávního předpisu,
stav pohledávek a závazkit a nakládání s nimi,
ručeníza závazky Szických a právnických osob,
zastavování moviqfch a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
zíízovžnivěcných břemen k majetku územního celku,
účetnictvívedené územnímcelkem,
ověření poměru dluhu územníhocelku k průměru jeho přijmů za poslední 4 rozpočtové
roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběroqim způsobem s ohledem na qíznamnost
jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých
právních úkonůse vycházi ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečněnítohoto
úkonu.
Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 42012004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje,
na které se vztahuje povirrnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

l

písm. g) kontrolního řádu
uěiněným dne 07.06.202l bylo shmutí kontrolních zjištění,předání přezkoumaných
dokumentů zástupcům územního celku a prohlášení kontrolora pověřeného řízením
přezkoumání, že kontrola na místě je ukoněena.
Posledním kontrolním úkonem ve smyslu ustanovení § 12 odst,
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A. Přezkoumané písemnosti
Střednědobý výh|ed rozpočtu
na roky 2020 - 2022 schválený zastupitelstvem obce dne 11,12.2019 zveřejněn dne
11.12.2019, návrh zveřejněn od,26,11.20|9 do 11'12.2019
Návrh rozpočtu
zveřejněn od26.11.2019 do 11.12.2019
Schválený rozpočet
zastupitelstvem obce dne 11.12.2019 jako schodkový včetně provedených změn,
schodek bude kryt z přebytků minulých let, závazné ukazatele v odvětvovém ťídění
fuaragrafu) rozpočtovéskladby, zveřejněn dne IL12,2019
Rozpočtová opatření
č.212020 schváeno starostkou obce dne 3I.3.2020, zveřejněno dne 12.4.2020
č.412020 schváleno zastupitelstvem obce dne 13.5.2020, zveřejněno dne 14.5-2O20
č,9/2020 schváleno starostkou obce dne 5.9.2020, zveřejněno dne 10.9.2020
č. 1212020 schváleno starostkou obce dne 15.10.2020,zveřejněnodne5.11.2020
é. 17 /2020 schváleno starostkou obce dne 7,12.2020, zveŤejněno dne 23.12.2020
č, 1812020 schváleno starostkou obce dne 15.12.2020, zveřejněno dne 31.12.2020
Závěrečný úěet
za rok 2019, projednan a schválen zastupitelstvem obce spolu se zprávou o výsledku
přezkoumání hospodaření dne 13.5,2020 s vyjádřením "s výhradami", přijata nápravná
opatření, zveřejněn dne 1.6.2020, návrh zveřejněn od 27.4.2020 do 13.5.2020
Výkaz pro hodnocení plnění rozpoětu
k 31 .3.2020 ze dne 24.4.2020,3L5,2020 ze dne 12.6.2020,30.9.2020 ze dne 9.10-2020,
31.10.2020 ze dne 20.11.2020,31.12.2020 ze dne 3.2.202I

.
.

r
.
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.
.
.
.
.

Výkaz zisku a ztráty
. k30.92020 ze dne 16.10.2020,3I.12.2020 ze dne 11.2.202I
Rozvaha
. k 30.6.2020 ze dne 73.7.2020,30.9.2020 ze dne 16.|0.2020,31.12.2020 ze dne
|1.2.202l
Příloha rozvahy
. k 30.9.2020 ze dne 16.10.2020,31,12,2020 ze drc 11.2,2021
Učtowý rozvrh

.

platný pro rok 2020

Hlavní kniha
. k3L12.2020 - dle potřeby
Kniha došlých faktur
. vedena v modulu KEO4 Kniha došlých faktur
do č. 00240/2O ze dne 28.12.2020 - dle potřeby

- od č. 00001/20 ze

dne 4.1.2020

Kniha odeslaných faktur
. vedena v modulu KEO4 Ifuiha došlých faktur - od č. 2020001 ze dne 29.1.2020
do č.2020032 ze dne 21.12.2020 - dle potřeby

Faktura

r

došlá faktura č. 00171120 ke Smlouvě o dílo čís1oI89l20 ze dne 13.8.2020, áotovitel
Ing. Petr Švanda - Envitech, Liberec

Bankovní wýpis
r k úětu ě. 94-3910i81/0710 vedenému u Českénárodní banky - od č. 15 ze dne 6.8.2020
do ě.26 ze dne 3L12,2020
r k účtuč. 48319433910800 vedenému u Českéspořitelny, a. §. - ě. 006 za obdobi
1.2.2020 -26.2-2020
t k účtuč,33423í81/0100 vedenému u Komerčníbanky a. s. - č,9 za období 24.2.2020
- 1-3.2020, od č. 38 za období 14.9.2020 - 20.9,2020 do č. 40 za období 28.9.2020
- 4.10.2020, od č.51 za období 14.12.2020 - 20.12.2020 do č. 53 za období 28.122020
- 3.1.2021 se stavem k 3I.12,2020
účetnídoklad
. k č. 94-3910181/0710 - od č. CNB20-00015 od transakce č. 1 ze dne 6.8.2020
do č. CNB20-00026 do transakce ě.2 ze dne 31.12.2020
r k č.483194339/0800 - od ě. CS20-00006 transakce č. 1 ažě.6 ze dne26.2.2020
. k č,33423181/0100 - č. KB20-00009 od transakce č. 1 ze dne 24,2.2020 do transakce
č. 17 ze dne 28.2.2020, od č. KB20-00038 od transakce č. I ze dne 76.9,2020
do č. KB20-00040 do transakce č. 3 ze dne 30.9.2020, od č. I(B20-0005l od transakce
č, 1 ze dne 16.1,2.2020 do č. KB20-00053 do transakce č, 10 ze dne 3í,12,2020
. k pokladně - od č. 20-00774 ze dne 2.9.2020 do ě. 20-00825 ze dne 30.9.2020,
od č. 20-00929 ze dne 2.72,2020 do č. 20-00988 ze dne 28.|2.2020
. předpisy odeslaných faktur - ě. 2020001 ze dne 29.1.2020, č.2020005 ze dne 1\.2.2020,
č. 2020030 ze dne2'7.11.2020
. předpisy došlých faktur - od č.00027120 do č. 00033/20, č. 00163/20, č.00170120,
č.00171120, oď č.0017420 do č. 00180/20, č,00195120, č,00229120, č, 00134120,
od č. 00136/20 do ó. 00240120

. vnitřní doklad o přeúčtováni výsledku hospodaření - č. ID-20-00025 ze dne |3.5.2020
. vnitřní doklad o zaiazeni majetku dle darovací smlouvy ze dne 11.5.2020
- č. ID-20_00024 ze dne 11,5.2020
. vniťnídoklad o zaíazeni majetku dle darovaci smlouly ze dne 30.11.2020
- č. ID-20-00062 ze dne 2.12.2020
. oprawý doklad - č.ID-20-00059 ze dne 30,\I.2020
. vniřni doklad o přeúčtovánízůstatku pokladny - č. ID-20-00080 ze dne 3I.12.2020

Pok|adní kniha (deník)
. za období září a prosinec
. skonto pokladní hotovosti 7 .1,2.2020 v 1 1 :25 hodin ěiní Kč 84.068,00, stav souhlasí
se záznamem v pokladní knize, k dokladu ě. 20-00936 ze dne 3,12.2020
pokladní doklad
. od č. 20-00774 ze dne 2.9.202O do č. 20-00825 ze dne 30.9.2O20, od é. 20-0O929 ze dne
2.12.2020 do č. 20-00988 ze drc 28,|2.2020
Evidence majetku
. vedena ručně v knihách majetku, dle jednotliv,ých syntetických účtů
Inventurni soupis majetku a závazků
r složka inventarizace za rok 2020 - Plán inventury pro rok 2020 zs dne 4.12.2020,
Prezenčnílistina a potvrzení o instruktáži členůinventarizačníkomise ze dne 7.12.2020,
inventumí soupisy k 31,12.2020,l}pisy z katastíu nemovitostí se stavem k 31.12,2020
za obec a příslušná k.ú. - namátkově, dle potřeby, Inventarizační zpráva za rok 2020
ze dne 31.1.202I
Mzdová agenda
. odpracované brigádnické hodiny v srpnu 2020, mzdoqy' list za období 1/2020 - 12/2020
ke kontrolované dohodě o provedení práce
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Odměňování členůzastupite|stva
. mzdový list za období 112020
místostarosta

-

\212020 netlvolněná starostka

a

neuvolněný

účetnictvíostatní
. Protokol o schválení účetnízávěrky obce za rok 2019 ze dne !3.5,2020
Smlouly o dílo
. Smlouva o dílo ze dne 15.6.2020, áotovitel ENVIPARTNER, s.r.o. Brno, předmětem
smloulry je zpracování projektové dokumentace a dalšínezbytné doklady spojené
s podáním žádosti o dotaci a následně rea|izaci projektu s názvem "Předcházení vzniku
biologicky rozložitelných odpadů v obci Písková Lhota", cena díla ve l"ýši Kč 90.000,00
bez DPH
. Smlouva o dilo ěíslo 189l2O ze dne 13.8.2020, zhotovitel Ing. Petr Švanda- Envitech,
Liberec, předmětem smlouvy je lrypracování projektové dokumentace ve stupni
společnédokumentace (DUR+DSP) pro postupné r,ydání územního rozhodnutí
a stavebního povolení, dáe rozpočet stavby a soupis prací, dodávek a služeb pro výběr
zhotovitele stavby na akci "Písková Lhota - splašková kanalizace, 2. etapa", celková
cena za dílo činníKč 295.000,00 (áotovitel není plátce DPH)
Smlouly o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)
. Smlouva kupni ze dne 10.1.2020, obec jako prodávajicí, kupujícífrzické osoby p. R.M
a pí G.M,, předmětem smlouvy je prodej pozemku p.ě. 504/14 - ostatní plocha o ýměře
41m2, k.ú. Písková Lhota (pozemek dělen geom. plánem č. 601-11412019 z pozemku
p.č.504/2), kupujícíhradí náklady na geometrický plán ve výši Kč 4.500,00
Darovací smlouvy
. Darovací smlouva ze dne 6.1.2020, obdarovaný Včelařslcý spolek pro Mladou Boleslav
a okolí, z. s., Mladá Boleslav, na poskytnutí ťrnančníhodaru ve \^ýši Kč 2.000,00
na podporu činnosti spolku v roce 2020
. Darovací smlouva ze dne 13.1.2020, obdarovaný Knihovna města Mladá Boleslav,
na finančníprostředky ve výši Kč 2.000,00 pro účelyregionální čirrnosti v roce 2020
. Darovací smlouva ze dne 11.5.2020, obdarovaná oboc, dárce fuzická osoba p, J.S.,
předmětem daru jsou pozemky p.č. 277 o výměře 137m2, p.č. 273112 o ryměíe
1408m2, p,č. 213111 o l"ýměře 159m2, p.č. 213/38 o výměře 154m2, p.č. 273140
o výměře i 95m2 vše omá půda v k.rl, a obci Písková Lhota, souhrnná 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 veřejné osvětlení a komunikace včetně Zpevněných ploch,
souhrnná hodnota darovaných staveb činníKč 13.550.000,00
Darovací smlouva ze dne 30.11.2020, obdarovaná obec, diirce Český svaz chovatelů,
z.s., Základn:, organizace Krnsko - Písková Lhota, předmětem daru jsou pozemky
p.č.533142 o výměře 1"7 58m2, p.č.533/37 o v.ýměře 3.445m2, p.č. 533/20 o výměře
163m2 vše ostatní plocha v k.ú. a obci Písková Lhota
. Darovací smlouva ze dne 30.11.2020, dérce ŠrOOeAUTO a.s. Mladá Boleslav, obec
přijímá peněžníprostředky ve výši Kč 84.000,00 a to za účelemrea|izace plojektu
"Sociální bezpečnost v obci Písková Lhota"

Smlouvy o výpůjčce
. Dohoda o bezúplatném užívánípozemku ze dne 1.10.2020, vlastník pozemků obec
Písková Lhota, uživatel pozemků VCES a.s. Praha 9, předmětem dohody je užití
pozemků p.ě. 501/3 o qýměře 386m2, p.č. 501/8 o 1,lýměře 65m2, p.č,25616 o v,ýměře
16l8m2 vše v k.ú. Písková Lhota pro provedení gravitačníkanalizace stoky "A" akce
odkanalizovtiní povodí Jizery B, kanalizace Písková Lhota. Dále pro lryužitíparkování
strojů stavby, jako skladová plocha, doba užíviánísjednána na dobu urěitou od 1 .10.2020
do 31.1.2021

Zveřejněné 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
Smlourry o přijetí úvěru
Smlouva o úvěru č. 99026768544 ze dne 7.10.2020 uzavřena s Komerění bankou, a,s,,
investiění úvěr - municipální v Kč ve výši Kč 10.000.000,00 na účel"pořízení
obchodního podílu ve společnosti Vodovody a kanal|zace Mladá Boleslav, a.s.
IČo 46356983", bez zajištění, posledni splátka k 31.1.2038
Smlouvy a dalšímateriály k přijafým účelovýmdotacím
Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze drc 9.9,2020, ič. 014D241000128, poskytovatel
Ministerstvo vnitra, investični dotace max. Kč 450.000,00, na akci "Písková Lhota
- Dopravní automobil"
poskltnutí dotace (den tisku 29.9.2020)
Registrace akce
roáodnutí
ič. 115D314021454, poskytovatel Ministerstvo životního prostředí, investičnídotace
max. Kč 586.245,00, na akci "Obec Písková Lhota - Sběmá místa a kontejnery"
poskytnutí dotace (den tisku 23.11.2020)
Registrace akce
rozhodnuti
ič. 115D314010657, poskytovatel Ministerstvo životního prostředí, investičnídotace
pro financování v roce 2021 max. Kč 1.444.685,50, na akci "Předchazení vzniku
biologicky rozložitelných a textilních odpadů v obci Pisková Lhota"
poskytnutí dotace podle Programu 201'7
Veřejnoprávní smlouva
2020
pro poskytovátrí dotaci z rozpočtu Středoěeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy
venkova v rámci Tematického zadání Obnova venkova Oblast podpory Dopravni
infrastruktura ev.č. smlouly poskytovatele S-6393/ŘDP/2020 ze dne 14.10,2020
na akci "Výstavba komunikace včetně VO a splaškové komunikace" ev.č. akce
FOV/OBV/O398 53/2020, investičnídotace v maximálni \"ýši Kč 606.000,00
Veřejnoprávní smlouva o posk}tnutí dotace podle Programu 2020 pro poskytování
dotaci z rozpočtu Středočeského Wďle ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných
hasičůa složek IZS v rrfunci Tematického zadání Kofinancování účelovýchinvestičních
dotací v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí na rok 2020 - Pořízenínového
dopravniho automobilu, Oblast podpory Pořízení nového dopravního automobilu
ev.č. smlouvy poskytovatcle S-4230/OBŘ/202O ze dne 3.11.2020 na akci "Noqý
dopravní automobil pro SDH Písková Lhota" ev.č. akce HAS/DOP 103999412020,
investičnídotace v maximálni \.]íšiKě 300.000,00
- nepřezkoumáváLrro, použito podpůmě
Smloulry a dalšímateriály k poskytnufým účelovýmdotacím
Veřejnoprávní smlouva ze dne 6.1.2020, příjemce SDH Písková Lhota, předmětem
smlouly je poskytnutí příspěvku pro rok 2020 ve výši Kě 50.000,00 na zajištěnípokryti
výdajů - běžné provozní náklady, přímé podpory sportu a aktivit mládeže
Veřejnoprávní smlouva ze dne 27.1.2020, příjemce FK Kmsko, předmětem smlouly
je poskytnutí příspěvku pro rok 2020 ve qiši Kč 60.000,00 na zajištění pokrytí výdajů
- béžnéprovozní 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 .I2.2O20 v rozsahu
do 300hod. - sekání trávy a údržbaveř. prostranství v části obce Zámostí
Smlouvy ostatní
l Smlouva o poskytnuti nadačníhopříspěvku ''Grantol"ý program ŠrooeSTROMKY"
Smlouva ev. č. 22020786 ze dne 23.10.2020, poskytovatel Nadace rozvoje občanské
společnosti Praha 5, název projektu "Stromky pro oběany Piskové Lhoty", nadaění
příspěvek ve výši Kč 50.000,00, realizace projektu 3.2.2020 - 30.11.2020
. Dodatek č.1 smlour,y č. VRI/OST/2015|22|D1 o spolupráci při realizaci stavby ze dne
27.5-2O2O, zhotovitel stavby Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s., regionální
projekt "Odkanalizování obcí v povodí Jizery" ucelená ěást "Pisková Lhota, wýstavba
kanalizace". Dodatkem se měni termín realizace stavby, termín kolaudace a uvedení
do provozu, termín splátek podílu obce
Dokumentace k veřejným zakázkám
. veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Písková Lhota - splašková kanalizace,
2. etapa" - emailem osloveni tři dodavatelé dne 7.'l .2020, doručena jedna nabídka,
zastupitelstvo obce schválilo drc 7.8.2020 výběr nabidky - Ing. Petr Švanda - Envitech,
Liberec, postupováno dle Směrnice č. 312019 o zadáváni veřejných zakázek malého
rozsahu článek III. bod 2

Informace o přijatých opatřenich kák- 42012004 Slr.,320/2001 Sb., apod.)
. dopisem ze dne l0.7.2020 ěj, 096258/2020/KUSK
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
. ze dne 1\,12.2019 (wýhled a rozpočet), 26.2.2020, 13.5.2020 (závěrečný účet,účetní
závěrka), 12,8.2020,25.1|.2020,21.12,2020 - nepřezkoumáváno, použito podpůmě

V kontrolovaném období obec Písková Lhota, dle prohlášení starostky obce, neuzavřela
smlouvu směmou, nájemní, pachtovní, smlouvu o výprose, o nabytí, převodu nebo o zřizení
práva stavby k pozemku ve svém vlastnictví, ani jinou smlouvu o nabytí a převodu majetku
včetně srnloulT o nakládárrí s věcnými prály, nehospodařila s majetkem státu, neručila svým
majetkem za závazky fuzických a právnických osob, a to ani v případech taxativně
vyjmenovaných v § 38 odst. 3 zákona o obcích, nezastavila movitý a nemovitý majetek,
neuzavřela smlouvu o přijetí a poskytnutí zápůjčky,smlouvu o převzetí dluhu, o převzetí
ruěitelského závazku, o přistoupení k závazkl a smloulu o sdružení,smlouw o společnosti
a poskytováLrú majetkoqých hodnot podle smlour,y o sdružení, jehož je obec společníkem,
nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace, nevydala komunální dluhopisy, nedidila
ani nezrušila příspěvkovou orgalizaci a organizačni složku, nezaložila ani nezrušila
právnickou osobu, neuskuteěnila majetkové vklady do právnických osob, neprovozovala
hospodářskou (podnikatelskou) činnost, uskuteěnila pouze veřejné zakázky malého rozsahu.

B. Zjištěníz přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření obce Písková Lhota:

Byly zjištěny následující chyby a nedostatky - porušeny niže uvedené předpisy:

.

ČÚs č. 701 - 710 (§ 3ó odst. l zákona o účetnictví)
ČÚs č. 703, nebot':
Obec nedodržela postupy účtovánítransferů, neboť neúčtovala o skutečnosti,
která je natolik určitá a významná dle Registrace akce a rozhodnuti o poskytnutí dotace

na akci "Obec Písková Lhota - Sběmá místa a kontejnery" a dále dle Registrace akce
a roáodnutí o poskTtnutí dotace na akci "Předcházení vzniku biologicky rozložitelných
a textilních odpadů v obci Písková Lhota", prostřednictvím účtu915 - Ostatni krátkodobé
podmíněné pohl edávky z transfěru nebo 955 - Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky
z transferů a účtu999 - Vyrovnávací účetk podrozvahovým účtů

.

Vyhláška č.41012009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991
Sb,, o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů, pro některé lybrané účetníjednotky,
ve zněni pozdějších předpisů

§ 45, nebot':

Obec nedodržela obsahové vymezení vysvětlujících a doplňujícíchinformací ve výkaas
Přiloha sestavené ke dni 3I.|2.2020, neboť nevykazala doplňujícíinformace k položkám
rozvahy "C.1" - Zvýšeni stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za béžné
účetníobdobí a "C.2" - Sníženistavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku
ve věcné a časovésouvislosti

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných:
a)
Byly zjištěny následující chyby

a nedostatky

- porušeny nížeuvedené předpisy:

.

ČÚs č. 701 - 710 (§ 36 odst. 1 zákona o účetnictví)
.
CUS č. 701 bod 6.2. a ó.4., nebot':
Obec účtovalao nabytí nemovitých věcí dle Darovací smlouvy ze dne 11.5.2020
dokladem č. ID-20.00024 ze dne 11.5.2020, namísto správně dne 9.6.2020, kdy byl podán
návrh na zápis do katastru nemovitostí.

NAPRAVENO

Přijetím systémového nópravného opatření, jehož účinnostbyla ověřerul v případě
Darovací smlouvy ze dne 30.]].2020, dárce Česlq svaz chovatelů, z,s., ZákJadní
organizace Krnsko - Písková Lhota. Zařazení pozemků bylo účtovánodokladem
č, ID-20-00062 ze dne 2.]2.2020 ke dni podání návrhu na vklad práva do katastru
nemovitostí.
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ČÚs e. zos bod

5.3., nebot':

Obec nedodržela postupy úětování v případě přijetí dotace na náklady související
s konáním voleb do zastupitelstev územníchsamosprávných celků (§ 6115). Obec přijala
dne 9.9.2020 zii{ohu s povinnosti vypoiád.íní ve r!ši Kč 3 1 .000,00. Dle l"ýkazu Rozvaha
sestaveného ke dni 30.9.2020 nebylo účtovánona účet374 - Krátkodobé přijaté zálohy
na transfery.

NAPRAVENO

Opravným dokladem č, ID-20-00059 ze dne 30.1 1 .2020.

l

Zákon č. 420l2OO4 Sb., o přezkoumáváni hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějšíchpředpisů
§ 13 odst. 1 písm. b), nebot':
Nebyla podána písemná informace přezkoumávajícímu orgánu o přijeti opatření k nápravě
chyb a nedostatků uvedených ve zprávé o výsledku přezkoumání hospodaření do 15 dnů
od projedntírrí ávěrečnéhoúčtu,ale opožděně, Závéreěný účetobce za rok 20l'9
projednalo zastupitelstvo obce 13.5.2020, informace o přijat}ch opatřeních k nápravě
chyb a nedostatků uvedených ve zprávé o výsledku přezkoumání hospodaření byla
zaslála t doručena přezkoumávajícímu orgánu 10.7.2020.

NENAPRAVENO

Bude předmětem přezkoumání roku 202] po schvólení závěrečného účtuza rok 2020
přijetí případných nápravných opatření.

a

l

Zákon č. 563/199l Sb., o účetnictví,ve znění pozdějšíchpředpisů

1a2,nebot':
Ve ýkaze Rozvaha sestaveného ke dni 30.9.2020 ze dne 16.10.2020 1e vykžuin zůstatek
účfu261 Pokladna ve výši Kč 87.584,00, ve Výkazu pro hodnocení FIN 2-12M ke dni

§ 7 odst.

30.9.2020 ze dne 9.I0.2020 je na položce 5182 - Zálohy vlastní pokladně vyki2ána 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 průkaznost při nakládani
s

finančníhotovostí,

NAPRAVENO

Příjmovým pokladním dokladem č. 20-00953 ze dne 11.12.2020, kterým byl opraven
(doúčtovánarozpočtová skladba) příjmový pokladní doklad č. 20-00350 ze dne 12.2.2020.

b)

Byly zjištěny následující chyby a nedostatky - porušeny nížeuvedené předpisy:

.. ČÚs é.7ot - 7l0 (§ 36 odst. 1 zákona o účetnictví)
.
CUS č. 701 bod 6.2. a 6.3., nebot':

Obec neúčtovala k okamžiku uskutečnění účetníhopřípadu. O přeúčtováníhospodařského
výsledku obec účtovalaúěetním dokladem č. 20006 dne 26.6.2019. Učetnízávěrka
za rok 2018 byla zastupitelstvem obce schválena dne 5.6.2019.

NAPRAVENO

Účtovóním k okamžiku uskutečnění tičetníhopřípadu. Úč"trí ,áuěrku za rok 2019
schválilo zastupitelstvo obce dne 13.5.2020, přeúčtovánívýsledku hospodaření účetním
dokladem č, ID-20-00025 ze dne ]3,5.2020.
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.

Vyhláška č. 270l20ln Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve zněni pozdějšich
předpisů

§ 7 odst. 2. nebot':

Skutečný stav nebyl při dokladové inventuře ověřen podle inventarizačníchevidenci
k účtuč. 031 a č.40l .

NENAPRAVENO

Chyba byla napravena u účtůč, 03 ] a č. 401,

Při inventuře roku 2020

.

nově nastala u účtůč, 073, č. 081, č. 082, č, 0B9.

Vyhtáška č.410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví,ve zněni pozdějších předpisů, pro některé lybrané účetníjednotky,
ve znění pozdějších předpisů

§ 45, nebot':

Obec nedodržela obsahové rymezení vysvětlujících a doplňujících informaci v příloze,
neboť ve v,ýkazu Příloha sestaveného ke dni 31.12.2019 neuvedla v oddíle B.1. doplňujíci
informaci o provedeném vkladu práva do katastru nemovitostí u pozemku p.č. 50412
v k.ú. Pisková Lhota.

NAPRAVENO

Přijetím systémovénápravné opatření, jehož účinnostbyla ověřena v případě Darovací
smlouvy ze dne 30.11.2020, dárce Česlcý svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Krnsko
- Písková Lhota kdy návrh na vklad práva do kataslru nemovitostí byl podán dne
2.12.2020 a vklad proveden 11.1.202]. Doplňující informace byla popsána ve výkazu
Příloha sestaveného ke dni 3 1 .12.2020 v oddíle B]
,

l

Zákon č. 13412016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějšíchpředpisů
§ 219 odst. 1, neboť:
Obec jako zadavatel neuveřejnila na proťllu zadavate\e smlouvu uzavřenou na veřejnou
zakázku včetně všech jejích změn a dodatků v souladu se zákonem. Jedná se o Smlouvu
o dílo uzavřenou dne 14,11.2019 na akci "Přístupová komunikace k pozemku 22611|5
včetně VO a splašková kanalizace", áotovitel H-INTES, s.r.o. Mladá Boleslav, cena díla
Kč |.65l .063,5l včetně DPH

NAPRAVENO

Smlouva o dílo dodatečně zveřejněna dne 28,1.2020. Obec přijala systémoýénápravné
opatření, jehož účinnostbude ověřena v dalšímúčetnímobdobí.

l0

D) Závěr
Při přezkoumání hospodaření obce Písková Lhota za rok 2020 podle § 2 a § 3 zákona
č.42012004 Sb., ve znění pozdějšíchpředpisů

Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených
pod písmenem c):
(§ 10 odst. 3 písm. b) zil<onač.42012004 Sb.)

.
.

Obec nedodržela obsahové vymezení \ysvětlujících a doplňujicích informací v příloze.
Obec nedodržela postupy účtovánítransferů.

Byly zjištěny nedostatky spočivajíciv:
(§10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.)
C5) neodstranění nedostatků zjištěných při dflčímpřezkoumání nebo při přezkoumání
za předcházející roky.
. Tyto chyby a nedostatky jsou specifrkováLny v oddíle C) pod pism. a) a b).
Upozornění na rizika dle § l0 odst. 4 písrn. a) zákona č. 42012004 Sb., v platnóm zněníl
Neuvádí se.

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

podíl pohledávek na rozpoětu rlzemního

celku

0,18 oÁ

celku

0,6l

b) podíl závazků na rozpočtu územního

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územniho

celku

Yo

0,00 oÁ

Komentář:
Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí0,00 Kč.
Celkol} objem dlouhodobých zÁvazků činí0,00 Kč.

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

.

Dluh uzemniho celku nepřekročil 60% průměru jeho příjmůza poslední 4 rozpočtové roky.

Písková Lhota 07.06.2021
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KRAJSKÝ

I]ŘAD

STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Podpisy kontroloru:

G

odboť interního auditu a kontroly
l50 2i Píaha 5. zboíovská ll

l/, ,'-

.//

Jana Pýchová

kontrolor

t12,rrl

ýeienÝ

/

řízením přezkoumáni

'b*'ar"-)

Marcela pavlíčková

kontrolorka

Tato zpráva o rrýsledku nřezkoumání:
- je návrhem zprály o r"ýsledku přezkoumání hospodařeni, přičemžkonečným znénímzprávy
se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona
č, 42012004 Sb., k podání písemnéhostanoviska kontrolorovi pověřenému řízením
přezkoumri.Lrrí

-ke zjištěním uvedeným v tomto návrhu je možno podat písemnéstanovisko ve lhůtě
do 15 dnů ode dne předání návrhu zprály, a to kontrolorovi pověřenému řízením

přezkoumáni na adresu: Krajský uřad Středočeského kraje, Odbor intemího auditu a kontroly,
Zborovská l l, l 50 2l Praha5

zprávy o qýsledku přezkoumání hospodaření obsahuje
dílčíhopřezkoumání
- tento návrh

i

qýsledky konečného

- se lyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se stejnopis ě.2 píedává statutámímu ziástupci
přezkoumávaného subjektu a stejnopis č. 1 se zakládá do příslušnéhospisu územniho celku
vedeného Odborem intemího auditu a kontroly Krajského uřadu Středočeského kraje.
S obsahem zprávy o wýsledku přezkoumání hospodaření obce Písková Lhota o počtu 13 stran

byla sezniimena a stejnopis č, 2 převza|a, pí Ing. Hana Prskavcová, starostka obce.
Dále starostka obce převzala v elektronické podobě nepodepsanou zprávu o výsledku

přezkoumii,rrí hospodaření obce Písková Lhota ve strojově čitelnémformátu PDF pro naplnění
ustanovení § 4 zákona č. 9912019 Sb.

Ing. Hana Prskavcová
starostka obce písková Lhota

.06.202I
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Poučení:
Územní celek je ve smyslu ust. § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 42012004 Sb., povinen
přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o qýsledku
přezkoumátrí hospodaření a podat o tom písemnou informaci příslušnémupřezkoumávajícímu
oígánu - Krajsl§ý úřad Středoěeského kaje, Odbor intemího auditu a kontroly, Zborovská 1 1,
150 21 Praha 5, a to nejpozději do 15 dnů po projednání íéíozprálry spolu se závěreěným
účtemv orgánech územníhocelku,
Územni celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 42012004 Sb., povinen
v informacich podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhožzjlt.ona uvést lhůtu, ve které podá
příslušnémupřezkoumávajicímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této
lhůtě příslušnémupřezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

Nesplněnim těchto povinností se územnícelek dopustí přestupku podle ustanovení
§ 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona ě.42012004 Sb. a za to se uložíúzemního celku podle
ustanovení § 14 odst. 2 zikona č. 420/2004 Sb. pokuta do uýše Kč 50.000,-.
Rozdělovník:
Steinopis

počet vÝtisků

Předáno

1

lx

Krajský úřad

2

1x

Převzal

Sďedočeského kraje

Obec
písková Lhota

Jana Pýchová
Ing. Hana Prskavcová

Upozornění:

l

Pokladna - Doporuěujeme, aby obec zvžži|apouživání rozpočtovanépokladny.
Dle výkazu Rozvaha sestaveného ke dni 31.12.2020 lykazuje úéet261 - Pokladna,
zůstatek ve výši Kč 55.265,00, neboť zůstatek pokladní hotovosti ke dni 31.12.2020 byl
účetněpřeveden na položku 8901, Dle metodiky k nerozpočtovanépokladně, kterou
obec používá, má účet261 - Pokladna rrykazovat zůstatek nulowý. Podotlkritne, že obec
neprovozuje hospodářskou činnost.
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