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Závěrečný účetza rok 2O2L
sestavenÝ ke dni 31.12.2021

organizaci

Název
Adresa

obec písková Lhota

Název

Písková Lhota 40

29431 Krnsko

lč

oo5o923o

TeIefon

602 146 313

E-mail

obec@ piskovalhota,cz

právníforma obec

o organizaci

I.
ll.
lll.
|V.
V.
Vl.
Vll.

VIll.

Rozpočet a rozpočtovézměny
VyúčtovánífinančníchvztahŮ ke státnímu rozpočtu

Vyúčtovánífinančníchvztahů k ostatním rozpočtůmveřejné úrovně
Příjmy - sumárně

Plnění rozpočtových příjmůdle paragrafů
Výdaje

-

su má

rně

Plnění rozpočtových výdajů dle paragrafů
Fina ncová ní

Dne Z1.12.Z02O byl zastupitelstvem obce schválen rozpočet obce jako schodkový se schodkem

6.588,600,-, závazné ukazatele v odvětvovém tříděnídle rozpočtovéskladby

(

paragrafy

)-

na webových

stránkách obce byl rozpočet zveřejněn 2.L.2o2I.
V průběhu roku nastaly skutečnosti ovlivňujícíplnění rozpočtůpříjmů a výdajŮ. RozpoČet skonČil schodkem ve
výši 2.225.2OI,57 Kč. Během roku byl rozpočet upravován rozpočtovými opatřeními č. Lz L4.L.ZO2L
(zveřejněno z7.L.zo71\, č.2 z t0.3.2021 (zveře,jněno ZZ.3.2O2t ), č.3 z75.3,2021, (zveřejněno 24.3.2O2I)l,
4 z 72.4.2O2L (zveřejněno 17.5.2021), č. 5 z 10.5.2021 (zveřejněno I.6.2O2L\, č.6 z \5.6.2O2! (zveřejněno
15,6.2027), č. 7 z 23,6,2021 (zveřejněno 24.6,2OZI\, č. 8 z 26.6,2O2t (zveřejnéno 7 .7.2O2LJ, Č, 9 z L0.7 .ZO27

Č.

(zveřejněno 15.7.2027|,č.70 z!5.7.202I (zveřejněno 6.8,2O2t\, č, I! z 75,8.2027 (zveřejněno 20,8,202t\, Č.
12 z 3I.8.2o21(zveřejněno 1,4.9.7021"), č. 73 z 2o.9.2o2I (zveřejněno 23.9.202I|, č. 74 z 2o.9,2027 (zveřejněno
23,9.2O2tJ, č. 15 z 20,9.2O2L (zveře,jněno 23,9,ZOZ7\, č.76 z27.9,2O2L (zveřejněno L,t0.2O27\, č. I1 z
30.9,2027 (zveřejněno 8.10.2021), č, t8 z 14,10.2021 (zveřejněno 2.L7.ZO2I|, č. t9 z 37.10,2021 (zveřejněno
IZ,71-.2O27), č.20 z 16.IL,7O21 (zveře,|něno I8,7t.2OZt), č. 21 ze 30.11.2021 (zveřejněno 8.L2.ZO2LJ, Č.22

9,L2,2o2I (zveře.jněno L2.I2.212L) a č.23 z3I.L2.2021 (zveřejněno 3L.L2.202I|, která byla schválena
zastupitelstvem nebo starostou a Vzata na Vědomízastupitelstvem.
z

KEo-W 1.11,341
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Všechny změny jsou zahrnuty v sestavě Fin 2-7zM o plnění příjmůa výdajů roku 2021. Údaje o plnění rozpočtu
příjmů a výdajů v plném členěnípodle rozpočtovéskladby jsou uvedeny ve Výkazu pro hodnocení plnění

rozpočtu územních samosprávných celků Fin 2-12M.
ll. Vyúčtovánífinančníchvztahů ke státnímu rozpočtu

Uz
98037

4111

sR

Kompen2ační bonus obcím

98071

4111

sR

VoLBY

-

paílament ÓR

celkem

llI.

víatka pň

Použito k

Poskytnuto k 31.12,

NázeV

fin.

prúběhU roku

31.12.

vypořádání

16424,1,99

164241,99

0,00

0,00

31000,00

26536,60

4463 40

0,oo

19524í,99

l90778,59

4463,40

0.00

Vyúčtovánifinančníchvztahů k ostatnim rozpočtůmveřejné úrovně

Neinvestiční třansféry
Poskytnuto k

Popis

Pol

Uz

4112

00000

Neinv piij,llansfery ze

31.12.

sR

celkém

Použito k 3í.12,

Vratka přifin.
vypořácláni

průběhu roku

175900 00

l75900,00

0,00

000

175900,00

175900,00

0.00

0,00

lnvestiční transfery (dotace)
Po§kyiovatel

Uz
15974
14984

4216
4216

MzP
]\,1V

Nážev
Koínpo§téry, koniejneí, štěpkoVáě

sDH,pořizení noVého

1

2
3

DAŇOVÉ PŘÍJMY

NEDANoVE PR|JMY
KAPITALoVE PR|JMY

4 PŘ|JATÉ TRANSFERY
CELKEM PRlJMY

KEo_W 1,11.341

potlžlto k

31.12.

3,1.12.

aUiomob!Lu

0,00

000
0,00
0,00

450000,00

450000,00

000

1877396,4l

l877395,4í

0,00

lV. PŘÚMY

- SUMÁRNĚ

skutečno§t

Rozpočet schválený

vratka pň fin.
vypořádánl

pnlběhu íoku

1427396,41

1427396 41

calkem

Třida

Poskytnuto k

Rozpočet upíavený
13921242,a0

%

100,00

13921242,8Q

10748000,00

392033,00

389406,00

392033,00

100,00

0,00

0,00

0,00

100.00

2244075.00

160000,00

224407 5,00

100,00

11297406,00

í6557350,80

t00,00

16557350,80
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V této části jsou zahrnuty daně, kde správcem je finančníúřad, výnosy ze vŠech sdílených

danínáležíobci podle zákona č. 243/2000 Sb.
ostatní poplatky

v

této části rozpočtu jsou vybírány přímo na účetobce.

TŘíDA 2 - NEDAŇovÉ pŘílvtv
Obsahem nedaňových příjmů - příjmy z poskytovaných služeb příjmy z pronájmu pozemků,
z pronájmu majetku, příjmy z úroků,při.iaté příspěvky a náhrady, ostatnínedaňové přúmy.
TŘíDA 3 - KAP|TÁLoVÉ PŘíJMY
V kapitálových příjmech jsou obsaženy např. příjmy z prodeje pozemků a dary na pořízení
DHM. V roce 2021jsme žádné kapitálové příjmy neměli.
TŘÍDA 4

-

PŘUATÉ TRANSFERY

4111- neinvest, přijaté transfery
4112

-

z

všeob.pokl, správy

neinvest. přijaté transfery ze sR (souhrnný

4216 - ostat,invest. přijaté transfery ze

sR

SR

190.778,59 Kč

dot.Vztah)

175.900,-- KČ

1.877 ,396,4L Kč

V. Plněni rozpočtových příjmúdle paragrafů

PRlJMY
Paragraf

skutečnost

0000

1019
1032
2122
2321
3312
3314
3319
3429
3612
3613
3639
3722
3723
3725
3745
6171
6310

16165317,80

Rozpoč€!
schválený
10908000,00

Rozpočet
upíavený
14a,2o

16165317,80

Rozdíl
100,00

0,00

ostatni zernědělská a potl- ěinnost

4738.00

4738.00

100,00

4738,00

100.00

o.00

Podpora ostatnich produkčníchčinnosli

3500,00

0,00

0,00

3500,00

100,00

0,00

sběl

a zpracovánídrUhotných surovin

odváděnía čištěníodpad.Vod a naklád. s kaly
Hudební činnost

Činnosliknihovnické
ostatní záleŽitosti kultury

oslainí zájmová činnost a íekíeace
Byiovéhospodářství

24370-oo

15000.00

162,47

24370,oa

100.00

0,00

25o00,00

000

000

25000,00

100,00

0,00

1100.00

0,00

0,00

1100,00

100.00

0,00

800,00

1000,00

80,00

800 00

100 00

0,00

4000,00

12000,00

33,33

4000,00,00

100,00

0,00

0,00

2300,00

0,00

2300.o0

0,00

2300,00

61368,00

83 60

51304,00

100,00

0,00
0,00

51304,00

Nebytovéhospodářstvi

5340 00

15000,00

35,60

5340,00

100,00

Komunálnislužby a územnl lozvoj

3000.00

0,00

o,00

30oo,oo

100,00

0.00

13540 00

11000 00

123,09

13540,00

100 00

0,00
0,00

sbér a svoz komunálních odpadŮ

sběl

a svoz tříděných odpadů

Využíváni a znéškodňováni komunálních odpadú
Péčeo Vzhled óbcí a Veř zéleň
Č nnost místni sprá\ry

ob€cné přílmy a výdaF z linančníchopeíaci

CELKEM PŘÍJMY

KEo_W 1.11.341

5750,00

5000,00

115,00

5750,00

100 00

187189,00

200000 00

93,59

l87189,00

100,00

0.00

10875,00

0,00

0,00

10875,00

100,00

0.00

9928,00

20000,00

49,64

9928,00

100,00

0,00

41599,00

42000.00

99,05

41599,00

100,00

0,00

1,1297 406,00

,146,56

í6559650,80

í6557350,80

2300,00
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Vl. VÝDAJE - SUMÁRNĚ
skutečno3t

Třída

5 BEZNE VYDAJE
6 KAP|TÁLoVÉ VÝDAJE
CELKEM VYOAJE

Rozpočet 3chválený

%

6397389,48

8026678.00

6397389.48

100.00

12385162,89

9859328,00

12385162,89

100,00

1a7a25a237

100,00

187a2552,37

Kapitálové výdaje woříly

Rozpoč9t upíavený

17886006,00

:

,101

Územní plán - změna č, 3
,640,__ Kč
Zokruhování vody V obci (proj. dokum.)
116.694,_- Kó
RozšířeníVodovodu na parc, 515 (proj,dok.)
84,427 ,-- Kě
(pro,i.dokum.)
Vodovod na starák
57,555,-_ Kě
26,000,__ Kč
Chodníky podél hl. silnice (proj.dok.)
Komunikace V PL-seVer na 22616
1.979.31 1,35 Kč
Komunikace mezi PL a PL-S na 513/1 (proj.dok,) 63.000, -- Kó

Kanalizace

Etapa
Etapa

6.588,600,-- Kč
1 14.180.-- Kč
TZ budovy zdravot, střediska (kanal, přípojka) 67,459,-- Kč
5,000,-- Kč
obecní byt č.
Kompostéry, kontejner,
1.679.289,90 Kč
145,095,94 Kó
Radary na hl,
1.132.824f- Kč
Auto pro
Pozemek pod zdravot.
213,í96,70 Kč
Pozemky 533/26,533/59,540l2, 540l8, 54014 a
10.890, -- Kč
540/9 - geom,
l.

ll,

3

silnici
JSDH

štěpkovaě

střediskem

plán

12.385.162,89 Kě

Výdaje dle paragrafů:

SKUP|NA 1
1014

- sud

:

na podezřele uhynulou drůbež+ hubidlo na myši

sKUP|NA 2

2,563,10 Kč

:

2212 silnjce,

-

-

nákup DRM - nádoba na zim. posyp kopce V Zámosti 8.462,74 Kě
posypová Sůl
4.007 ,21 Kě
proná]em dopravn ích znaěek
10.543,94 Kě
20,69,1,-- Kč
GP k mistní komunikaci
údržbaa opravy (Vč, materiálu na opravu chodníků)562.227,71 Kě
26,000,_- Kč
chodníky podél hl, silnice
1,979,31 1,35 Kč
komunikace na 22616
63.000,-- Kč
komu nikace na 513/1
,145,095,94 Kč
radary na hl. silnici
10.890,-_ Kč
GP pro dělení poz, 533/26a59, 54012+8+4+9
14.540, -- Kč
brigádníci a mzdové Výdaje

2,844.769,89Rč
2219
2292

-

apraua dešt'ové kanalizace V Zámostí
dapravní obSlUžnost

KEo-W 1.11.341

8.201,38 Kč

194.801,34 Kč
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23].0 voda:

-

zokruhovánívodovodu v obci
rozšířenívodovodu na 515

716.694,-- Kč

a4,427,-- Kč

vodovod ke staráku

57.555,-- Kč

258.676,- Kč
2321 Kana|izace:
splátky úrokůKB
kanalizace l. etapa
kanalizace ll. etapa

-

9.351,97 Kč
6,588,600,-- Kč
114.180,-- Kč

6.7t2,L3t,97 Rč
sKUPlNA 3

:

3111MŠ:
MŠBrodce
MŠKrnsko

28.900,oo Kč
2,500,-- Kč

31.400,- Kč
3113 ZŠ:
- ZŠBrodce
- ZŠKrnsko

52.000,-- Kč
2.500,-- Kč

54.500,-_ Kč
33].2 hudební činnost:
42.350,-_ Ké

3314

- místníknihovna, výdaje na DPP,

33,19

-

-

knihy, dar knihovné Mladá

Boleslav

20.50420 KČ

ostatní záležitosti kultury:

nákupy vstupenek do divadla

3.597,-_ Kč

3.597,- Kč
3399

- ostatnízá|ežitosti kultury, církvía sděl. prostředků:

34].9

- ostatní sportovníčinnost-neinVestičnítransfer -

3421

- využitívolného času dětí a mládeže

3429 - ostatnízálmová činnost a
3511 všeob. ambulantní péče:

-

81.784,65 Kč

50.000,- Kč

FK Krnsko

16.907,00 Kč

rekreace

TZ budovy zdravot. střediska

-

8.472,-- Rč

kanalizačnípřípo.jka

67.459,- Kč

3512 bytoVé hospodářství:

-

Platba záloh ČrZ za byt po Barešových
Údržba a oprava bytu po Barešových
Obecníbyt č. 3 (příprava)

17.500,- Kč

40.000,- Kč
5.000,- Kč
62.5o0,- Kč

3631 veřejné osvětlení:
KEo-W 1.11.341
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- údržba
-

499.739,92

odběr čEZ

285.604,93

785.34485 Kč
3635

- územníplánování

101.640,- Kč

3639 - daň z nemovitosti 2021
3721 - nebezpečné odpady

44,--Kě
14.120,58 Kč

3722 - komunální odpady
3723 - ostatní

913.853,62 Kč

odpady

773.026,90 Kč

3725 využívánía zneškodňováníkomunál. od padů:
- Kompostéry, kontejner a štěpkovač

1.579.289,90 KČ

3745 péčeo vzhled obcí a veřejnou zeleň:
- Brigádníci - mzdové
-

náklady

155.370,-- Kč

drob.spotř. (výsadba, travnísměs, náhr. díly k

- PHM

+

techniky
stromu v lesíčku

sekačkám) 10.333,--

mazadla do zahrad.

- náhrada škody po pádu

Kč

9.805,-- Kč
],.O0O,-- Kč

- služby při údržbězeleně (těž. technika,kácenía průřez stromů, zálivka)
- údržbazahradn

í

163.413,90 Kč

techniky

20.192,61 Kč

350.114,51 Kč
SKUP|NA 5

:

5269 správa v obl. hospodářských opatřenípro krizové stavy:
- dar finančníobci Kryry (Stebno)

50.000,- Kč

5512 požá rní ochrana:

techniky
- oprava starého has. auta
_ nové has. auto
- nákup DRM - nabúečka
- pojistka přívěsu
- příspěvek na činnost SDH
- PHM do auta a

5.699,-- Kč
4,263,-- Kč

7.t32.824,-- Kč
1.919,10 Kč
15O,-- Kč

50.000,- Kč
1.194.855,10 Kč

5599 ostat. záIežitosti požár. ochr.:

-

revize a údržbaHP

2.823,-- Rč

sKUPlNA 6:
6112 - místnízastupiteiské orgány
- výda,ie na

KEo-W 1,11.341

-

odměny zastupitelů

962.953,81 Kč
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5114 - výdale na volby do parlamentu ČR
61,71

- činnost místní správy - náklady

26.536,60 Kč

na zabezpečeníchodu úřadu tvořítyto položky : nákup

materiálu, tiskopisů, drobného hmotného majetku, náklady na ener8ii, cestovné, sluŽby poŠt,
telekomunikací, bankovní poplatky, platby daní a poplatků, nákup softwaru, školení, po.jištění,
mzdy

za

městnanců
1.255.552,17 Kč

6310

- služby peněžníchústavů

3.157,40 Kč

6320

- pojištění

46,693,- Kč

6399

- ostatní fin. operace - DPPo

141.930,__ Kč

za obec

Vll, Plnění rozpočtových výdajů dle paragrafů

VÝDAJE
Paragraf
ozdraV hosp zviřat polnich a spec plod

2212 s]lnice
2219 osiat záiežiiosti pozemních kornunikací
2292 Dopíavní obslužnost veř. službami
2310 Pilná voda
2321 odvádénl a č;šténiodpadních vod
3111 Mateřské ěkoly
3113 Základni školy

3312
3314

33'l9
3322

334l

3399
3419
3421
3429
3511
3612
3631

J635

skt]t€čnost
n

Hudebníčinnost
Č]nnostiknihovnické

osiainl zá ežiiostj kuLtury.
Zachovánía obnoVa kullurnich památek
Rozhlas a televize
ostatni záležitost kullury, cirkvi a sděl píostředků
ostatni §poriovní činnosl
VyužiiíVoLnéhočasu dětía ínládež€
ostatnlzájmová Činnosl a rekreáce
Všeobecná ambulantní péče
Bytovéhospodářstvi
Veieiné osvětenÍ
Uzemn p€novanl
Daň z nemovitosti2021
sběí a svoz nebezpečných odpadů
Sběí a §voz komuná]nich odpadú
sběl a svoz ostatnich odpadŮ
VyužíVáni a zneškodňoVání kom!nálnich odpadů
Péčeo vžhled obcía veřejnou zeléň
oslalni dnnosti souvlsejici se slUžbaml
Kíizová opatřeni
ostatni§práVa V obla§ti Po
Požálni ochíana - dobíovolná část
ostatni záležilosli Po a lZS

3639
3721
3722
3723
3725
3745
3900
5213
5269
5512
5599
6112 Zaslupilelslvaobcí
6114 Vo]by do Parlamént!] ÓR
6171 Činnosinrístnísprávy
6310 obecné přijmy a Výdaje z íinančníchoperací

6320
6399

Pojišlěnífunkčněnespecifikované
DPPo za obec

CELKEM VÝDAJE

KEo-W 1.11,341

10

2563
2844769,89
8201,38
194801.34

Rozpočet
schválený

1ooo0,00

900000 00
0,00
200000 00

258676,00

300000,00

6712131s7

6900000,00
18000,00
50000.00
0,00
20000,00
20000 00

31400 00
54500,00

42350,0o
2o5o4,2a
3597.00
0,00
0,00

81784,65
60000,00

200000,00
10000,00
100000.o0
60000,00

25

63

316,0s

0,00
97,40
86,23

97,2a
174,44
109,00
0,00
1a2,52
17,99
0,00
0,00
81,78
100,00

16907 00
8472-0a

200000,00

845

0.00

0,00

57459,00

300000,00

62500 00

25000.00
600000 00
100000,00
0,00
0,00
1600000,00
700000 00
0,00

22,49
250,00

785344,85
l01640,00
44,00
14120,5a

913853,62
773026,30
1679289 90
360114,51
0,00

000

50000,00
1194855,10

2823,o0
962953,81
26536,60

400000,00
500000,00
20000,00

000

1300000 00
0.00

]000oo0,00

125555217

0,00
2239006,00

3157,4a

4000,00

46693,0o

30000 00
80000 00

141930,00

1a782552,37

17886006,00

130 89
101 64

000
0,00
57,12
,l10,43
0,00
90,03
0,00

000
000
0,00

96,30
0,00
56,08
78,94

155,64
,l77,41

105,01

Rozpoěet
uprávený

%

2563,10 100,00

2a44769,a9
8201,38
194801,34
258676,00
6712131,97

,100

Rozdíl
0,00
0,00
0,00
0.00

00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100.00
100,00
100,00
0,00
0,00
100,00
100,00
100,00
100.00
10o,00
100.00
100,00
100,00
100,00

0.00
0.00
200000,00
10000,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00

l00,00

0,00

100,00
100,00
100,00
100,00

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

50o000,00

0,00

500000,0o

20000 00
50000 00
1194855,10

20000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1255552,17
3157,40

0,00
100,00
100 00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

46693,oo
14193o,o0

í00,00

0,00
0,00
0,00

100,00

0,00

96,26

730000,o0

31400.00
54500,00

42350,00
20504-20
3597,00
20000o,00
10000,00

81784,65
60000,00
16907,00

a472,0a
67459,00
62500,0o
7a5344,B5
101640,00
44,00
14120,58

913853,52
773a26,30
1679289,90
360114,51

2a23,00
962953,81

26536,60

19512552,37

0,0o
0,00
0,00
0,00

o,o0

000
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obec písková Lhota

Závěrečný účetza rok 2021

Vlll. FlNANcoVÁNi

Třída

skutečnost

Rozpočet
§chválený

Rozpoěel

o/"

%

upavaný

Roždll

krátkodobé lLnancování z iuzemska
81']

5

změna stavu krátkodob proslředků na bank,účtech(+^)

cELKEM FlNANcoVÁNi

2225201,57 6588600,00 3377
2225201,57 6588600,00 33,77

22252a1

57

2225201,57

100 00

0,0c

,100,00

0,00

Správnost hospodařeníObce Písková Lhota za rok 2O27 byla prověřena přezkoumáním ve dnech
75.77.202L a 1,6.3.2022 pověřenými pracovníky Krajského úřadu Středočeského kraje. Zpráva o
přezkoumáníhospodařeníObce Písková Lhota za rok 202I je součástí návrhu závěrečnéhoúčtupři jeho
projednávání v zastupitelstvu obce,

Zpráva o vr/sledku přezkoumání hospodaření Obce Písková Lhota za rok2O2t
Závér :
Při přezkoumáníhospodařeníobce Písková Lhota za rok 207! podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb., ve
znění pozdě.jších předpisů:

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky
(§1O odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2OO4 Sb.

).

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

statutární zástupce

Podpis:

í/,'

Razítko or8anizace

€
"ó

§l}t*ň^i

KEo-W 1.11.34].

strana 8/8

1 l
21 Praha

zborovská
150

čj,,

SpZn:
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003811/2022/KUSK
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Stejnopis č. 2

SK

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

PÍSXOVÁ LHOTA
IČ: 00509230

za rok202l
Přezkoumání lrospodaření obce Pisková Lhota za rok 2021 bylo zahájeno dne 23.07.2021
doručenínroznámení o zahálení přezkoumrfurí hospodaření zaslaného přezkoumávajícím
orgánem.

přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

.

16.03.2022

.15.11.2021
na základě zákona č. 42012004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
č,25512012 Sb., o kontrole (kontrolní řád),

přezkoumávané období:

0r.01.2021 - 3I.12,2021

Přezkrrumání probčhlo v sídle obce:

písková Lhota
Písková Lhota 40
294 3l Krnsko

Přezkoumáni vykonala:

- kontrolor pověřený řízenírnpřezkoumání:

Marcela pavlíčková

7,ástupci obcc:

Ing. Hana Prskavcová - starostka
Hana Chlupáčová - účetní

Pověření k přezkoumání podle § 5 odst. 1 zákona č. 42012004 Sb., § 4 a § 6 zákona
č.255l2ol2 Sb., vše ve znění pozdějších předpisťr. vydala vedoucí Odboru intemího auditu
a kontroly Krajského úřadu Středoěeského kraje Mgr. Štěpánka Dvořáková Týcová
dne 28.'7 .202I pod č.i. 095448/202 I/KUSK.

Předmětem přezkoumání jsou dle ust. § 2 zák. é. 42012004 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, údaje o ročnim hospodaření územníhocelku, tvořícísoučást závěrečného úětu podle
zákona č. 25012000 Sb,, ve znění pozclějších předpisťl, a to:
- plněni příjnrů a výdajů rozpočtu, včetně peněžnícl-r operací týkajícíchse rozpočtových
prostředkŮ,
- finančníoperace, týkajícíse tvorby a použiti peněžních fondů,
- naklady a výnosy podnikatelské činnosti územniho celku,
- peněžní operace, týkajícíse sdružených prostředků vynakládaných na zák|adé smlouly

nrezi dvěma nebo více územnímicelky, anebo na základě smlouly s iinými

-

-

-

právnickýnri nebo fyzickými osobami.
finančníoperace, týkajícíse cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
hospodařerrí a nakládání s prostředky poskytnutými z Národniho fondu a s dalšími
prostředky ze zahraniči poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
vyúčtovánía i,ypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtůmkrajů,
k rozpočtům obcí k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalšímosobám,
nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictvi územníhocelku,
nakládání a hospodaření s rnajetkem státu, s nímžhospodaří územnícelek,
zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonůa postupů
přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,
stav pohledávek a závazkíl a nakládání s nimi,
ručeníza závazky fuzických a právnických osob,
zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
zřizování věcných břemen k majetku územniho celku,
účetnictvívedené územnímcelkem,
ověřeni ponrěru dluhu ťrzemního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové
roky podle právrrího předpisu upravujícíhorozpočtovou odpovědnost.

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na \^ýznamnost
jednotlivých skutečnosti podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzoviirú jednotlivých
právních úkonůse lrycházi 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 váahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.
Posledním kontrolním úkonem ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 písm. g) kontrolního řádu
učiněným dne |6,03.2O22 bylo shmuti kontrolních zjištění, předání přezkoumaných
dokumentů zástupcům územního celku a prohlášení kontrolora pověřeného řízením
přezkoumání, že kontrola na místě je ukončena.
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A. Přezko

um

ané pi sem nosti

Střednědobý výhled rozpočtu

.

na roky 202|

-

2023 schválený zastupitelstvem obce dne 21.12,2020 zveřejněn

dne 2.1.202l, návrh zveřejněn od,6.|2,2020 do 21.12,2020

Návrh rozpočtu

.

zveřejněn od 6.12.2020 do 21,122020
Schválený rozpočet
zastupitelstvem obce dne 21,12.2020 jako schodkový, schodek bude kryt z prostředků
úvěru, závazné ukazatele
odvětvovém tříděni (paragra§) rozpočtovéskladby,
zveřej něn dne 2.|.2021

.

v

Rozpočtová opatření
. č. 1l202l schváleno stalostkou obce dne l4.1.202l, zveřejněno
'. č.212021 sclrváleno starostkou obce dnc |0.3,2021, zveřejněno
č.312021 sclrválerro starostkou obce dne 15.3.2021, zveřejněno
. č.412021, schváleno starostkou obce dne 12.4.2021, zveřejněno

dne 21.1.202l
dne 223.2021
dne 24.3.2021

dne 77.5,202I
ě.512021 schváleno starostkou obce dne 10,5,2021, zveřejněno dne 1.6.2021
č.61202l schváleno starostkou obce dne l5.6.202l, zveřejněno dne 15,6.2021
č.712021 sclrváleno zastupitelstvem obce dne 23.6,202I, zveřejněno dne 24.6.2021
č. 8l202I schváleno starostkou obce dne 26,6,202l , zveřejněno dne 7 ,7 .2021
č. 912021 schváleno starostkou obce dne l0.7 .202| , zveřejněno dne 15.7 .202l
ó. 10l202l sclrváleno starostkou obce dne 15,7 .2021, zveřejněno dne 6.8.202l
č. |ll202l schváleno starostkou obce dne l5.8.2021, zveřejněno dne 20.8.2021
č. |2/202l schváleno starostkou obce dne 3l,8,2021. zveřejněno dne 14,9.202|
č. 1312021 a č. |41202| schváleno zastupitelstvem obce dne 20.9.2021, zveřejněno
dne 23.9.2021
č. 1512021 schváleno stalostkou obce dne 20.9.202l, zveřejněno dne 23,9.202l
č. 16/2021 schváleno starostkou obce dne 21.9.2021, zveřejněno dne 1.10.2021
č. 1'7 /2021 schváleno starostkou obce dne 30.9.2021, zveřejněno dne 8.10,2021
č. l8l2021 schváleno starostkou obce dne 14.10.2021, zveřejněno dne 2,1L202l
č. 19/2021 schváleno starostkou obce dne 31.10.2021, zveřejněno dne 12.11.2021
č.201202lr schváleno starostkou obce dne 16.11.2021, zveřejněno dne l8.11.2021
č.2ll202l sclrváleno starostkou obce dne 30.11,2021, zveřejněno dne 8.12202l
č.22l202l schváleno starostkou obce dne 9.12.2021, zveřejněno dne 12,12,2021
č.2312021 schválerro starostkou obce dne 31 .12.2021, zveřeiněno dne 3lJ2202I
změny rozpisu rozpočtu:
č. 1/2021 ze dne 13.5.2021,2/202l ze dne 12,10.2021,3l202l ze dne l0.12.2021
Závěrečný účet
za rok 2020. projednan a schválen zastupitelstvem obce spolu se zprávou o výsledku
přezkoumáni hospodaření dne 23.6.202l, přijata nápravná opatření, zveřejněn
dne 24 .6 .202l . návrh zveřej něn od, 8 .6 .2021 do 23 .8 ,2021

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
'.
.
.
.
.
.
.
.

.

Výkaz pro hodnoceni plnění rozpočtu
. k31.1.2021 zedrre15.11.2021,3|.3.2021 zedne13.4.202I,30.6.202llzedne8.'7.2027,
30.9.2021 ze dne 8.10,2021,31.10.2021 ze dne 8.1 1.202I,31.12.202l ze dne 13,1.2022
Výkaz zisku a ztráty

.

k 30.9.2021 ze dne 8.10.2021 ,31 ,12.202l ze dne 6.2.2022

Rozvaha
. k30.6,202l zedne8.'7.202I.30.9.2021 zedne8.10.2021.31.122021 zedne6.2.2022
Přiloha rozvahy
. k 30.9.202l ze dne 8,l0,202l,3l .12.2021 ze dne 6.2.2022

učtovÝ rozvrh

. platný pro rok 2021
Hlavní kniha
. k 3 0.202 1 ze dne 5.
Kniha došlých faktur
r vedena v ntodulu KEO4
1.

1

1

1

1.202I, 31.|2.2021 ze dne 16.3.2022 - dle potřeby

Kniha došlých faktur - ě.: 00001/21 - 00249121, dle potřeby
Kniha odeslaných faktur
r vedena v modulu KEO4 Kniha vydaných faktur - č.: 202|001 - 2021024, dle potřeby
Faktura
. dodavatelská - č.: 00153/2l, 00154121, 00156121, 00158/21, 00159121, 00171121,
00\72121 , 0017 4121 , 0017 6121 , 00191 l21 - 00]'99121 , 0020l l21 , 00202121 , 00246/2l

r

- 00249l21
odběratelská - č.: 2021020,2021022

Bankovni výpis
. kúčtuč.33423181/0100vedenémuuKomerčníbankya.s.-č.:34,38-39,41,44-45,
52 se stavem k 31.12.202l

.
.

k účtuč. 94-3910181/0710 vedenému u Českénárodní banky - ě.: 15 - 30
k účtuč. 35-|89'12'7l59'l l0l00 vedenému u Komerční banky a.s. - č.: 10, 12

účetnídoklad
l k č. 33423181/0l00 - č.: KB21-00034, KB21-00038, KB21-00039, KB21-00041
transakce č.22, KB21-0O044 - KB21-00045 transakce č.2, č.27, KB21-00052
. k č,94-3910181/0710 - č.: CNB21-00015 - CNB21-00030
. kč. 35-1897271597l0I00_ č.: 21_803-00001
r č,: ID-21-00008, ID-21-0003l,ID_2t-00037, ID-21-00039, ID-21-00043, ID_21-00058,

.
.

1D_2

1

_00059, ID-2 l -00062. ID-2 1 -00067, ID-2 1 _0007

č.: OP/21-0000l

l

č.:2|-012-00012

Pokladní kniha (deník)
. vedena v modulu KEO4 za období červen a listopad
. skonto pokladní hotovosti 15.11.2021 v 8:20hod. činíKč 46.073,00, stav souhlasí
se záznamem v pokladní knize, k dokladu č. 21-00773 ze dne 10.11.202I

pokladní doklad
. č.:2|-00542 _ 21-00566, 2|-00'743 - 2I-00711,21-00846, 21-00847
Evidence poplatků
r vedena v excel tabulkách _ TKo a psi k 31 .12.2021
Evidence majetku
. vedena elektronicky v tabulkách majetku, dlejednotliqich syntetických účtů
Inventurní soupis majetku a závazkú
. složka inventarizace za rok 202l - Plán inventury pro rok 2021 ze dne 8.I2.202I,
Inventarizační zpráva za rok 2021 ze dne 31.1.2022
Mzdová agenda
. výkaz pracovních hodin za období říjen, mzdový list | /2021 - 12/2O2l ke kontrolované
dohodě o provedení práce
Odměňování členůzastupitelstva
výplatní lístek - leden 202l - uvolněná starostka
mzdový list 1/202l - 12l202l - uvolněná starostka, neuvolněný místostaTosta, předseda
kontrolního výboru

.

.
'

učetnictvíostatni

.
.

Protokol o schválení účetnízávěrky obce za rok 2020 ze dne schválení 23.6.2021
Přiznání k dani z příjmu právnických osob ze dne podáni 12.2.2021

4

Smlouvy o dílo
. Smlouva o dílo 2021101 ze dne 24.3.2021, zhotovitel architekt Ing. arch. Jan Kosík
- PROZIS, Mladá Boleslav, vypracování návrhu změny č.3. uzemního plánu
a poskytnutí souěinnosti při jejím pořízení a vydání, lypracování úplnéhoznění
územního plánu po změně č, 3, celková cena díla Kč 148,000,00 bez DPH
. Kupní smlouva ze dne |.4.202l, prodávajícíKomunální technika, s.r.o., Brandýs
nad Labem - Stará Boleslav, obec kupuje kompostéry: 1050l - 50ks, i400l - 80ks, 2000l
- 100ks, kontejner na textil o objemu min, 2,5 m3 - 1ks, štěpkovaě - 1ks, celková kupní
cena ve výši Kč 1.296.190,00 bez DPH, v rámci akce "Předcházeni vmiku biologicky
rozložitelných a textilních odpadťr v obci Písková Lhota"
. Smlouva přikazní k zajištění pořízení"Změny č.3. územníhoplánu Písková Lhota"
ze dne l2,4.202l. příkazník Ing. Renata Perglerová, Úvaly, zajištění pořizovatelské
ěinnosti k pořízení Změny č,3. územníhoplánu Písková Lhota pro obec Písková Lhota,
výše úplaty Kč 54.000,00 bez DPH
. Kupní smlouva ze dne 13.10.2021, prodávající Komunální technika, s.r.o., Brandýs
nad Labem - Stará Boleslav, obec kupuje kontejnery: žlutý l100l - 3ks, modqi 1100l
- 3ks, zelený l100l - 3ks, kontejner na objemoý odpad 22m3 - lks, kontejner
na biologicky rozložitelný odpad 9m3 - 3ks, celková kupní cena ve l"ýši Kč 797,530,00
bez DPH, v rámci akce "Obec Pisková Lhota - sběrná místa a kontejnery"
. Objednávka č, 361202l ze dne 2.11.2021, dodavatel Bauma MB s.r.o., Bezděčín,
na dodávku dlažby Citytop 6cm _ l 8,3 6m2, zahradni obrubník - 8ks
. Objednávka ze dne 6.12,2021, zhotovitel LKA s.r.o., Praha 3, na zpracování a podárrí
ádosti o podporu u Ministerstva pro místnírozvoj na akci "Rekonstrukce mistních
komunikací", cena za zpracování žádosti Kč 15.000,00 bez DPH, v případě schválení
žádosíi 2,5oÁ z přiznané dotace, minimálně Kč 65.000,00 bez DPH
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)
. Kupní smlouva čj. UZSVM/SMB1517912020-SMBM ze dne 1.4.2021, prodávající
Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha2, kupující

obec Jizerní Vtelno, obec Kmsko, obec Pisková Lhota, každá obec kupuje
1/3 spoluvlastnického podílu pozemku st, p.č. l02 - zastavěná plocha a nádvoří

.

o výměře 459m2 v k.ú. Jizemi Vtelno, kupní cena činníKč 639.590,00

Smlouva kupni ze dne 2.11.2021, kupujicí lzická osoba, obec prodává pozemek
st.p.č. 460 - ostatní plocha o výměře 3m2 v k.ú. Písková Lhota, kupní cena Kč 750,00,
návrh na vklad práva do katastru nemovitostí podán dne 1,7,2021. Rozhodnutím
ze dne 27.12.202l byl Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště

Mladá Boleslav návrh na vklad zamítnut
Darovaci smIouvy
. Smlouva darovací ze dne 11.1.2021, obdarovaná Zák\adnt škola a Mateřská škola
Krnsko, obec daruje finančnídar ve výši Kě 5.000,00 na financování
kultumě-společenských akcí ZŠa MŠKrnsko
' Darovací smlouva ze dne |2.7.2021, obdarovaný Včelařský spolek pro Mladou Boleslav
a okolí, z.s., Mladá Boleslav, obec daruje finančnídaru ve výši Kč 2.000,00 na podporu
činnosti spolku l, roce 2021
. Smlor:va darovací ze dne 18.8.202l, obdarovaná obec Kryry, obec daruje finanění dar
ve výši Kč 50.000,00 pro územníčást Stebno na podporu při poskytování pomoci jejím
obyvatelům a obnově jejího územípři živelnépohromě dne 24.6.2027
. Darovací smlouva č. smlouvy dárce INO/01/01l002043l2021 ze dne 23,8.2021, détrce
Hlavní město Praha, obec přijímá do vlastnictví vyřazené movité věci - Sada wýstražná
+ příslušenstvi, zůstatková cena daru Kč 8.100,00

.

Smlouva darovaci

ze

dne 22.12,202l, obdarovaná Masarykova základní škola
a mateřská škola Brodce, obec daruje finančni dar ve výši Kč 16.900,00 na pořízeni
stavebnice MAGINSTOSFI pro potřeby MŠBrodce

Smlouvy o výpůjčce
. Smlouva o umistění Z-Boxu a spolupráci při jeho provozování ze dne 19.3,2021,
provozovatel Zásilkovna s.r.o., Praha 9, obec přenechává do ytživáni plochu o r,ýměře
0,68 m2 nacházejicí se na pozemku p.č.49613 v k.ú. Písková Lhota, bezúplatné,na dobu
neurčitou od l 9.3.202 l
. Smlouva o výpůjčcea následném darování kompostéru ze dne lI.8.2021, vypůjčitel
§,zická osoba, obec půjčujedomovní kompostér JRK Premium o objemu 2000l v rárnci
projektu "Předcházeni vzniku biologicky rozložitelných a textilních odpadů v obci
Písková Lhota", kompostér je poskytnut zdarma, výpůjěka na dobu určitou
do 3l .l2.2026, následně přechází vlastnické právo na vypůjčitele
Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem
r ke Smlouvě kupní ze dne 2.11.2021 - zveřejněn od 28.7,2020 do i3.8.2020
. ke Smlouvě o umístěníZ-Boxu a spolupráci při jeho provozování ze dne 79.3.202l
- zveřejněn od 10.2.2021 do 15.3.2021
Smlouvy o věcných trřemenech

.

Smlouva

o zŤizenívěcného břemene -

služebnosti č. IY -12-6025790/00I

dne 22.3.2O2l. oprávněný ČEZ Dist.ibice, a.s., Děčín,k pozemku p.č. 513/1
v k.ú. Písková Lhota, sjednáno na dobu neurčitou, ňizeno za jednorázovou náhradu

ze

Kč 1,000,00

Smlouvy a dalši materiály k přijatým účelovýmdotacím
. Rozhodnutí o poskytnuti dotace (změna), den tisku 5.8.202l, Ič. 1l5D314010657,
poskytovatel Ministerstvo životníhoprostředí, investiční dotace max. Kó I.42'7,396,50,
na akci "Předcházení vzniku biologicky rozložitelných a textilních odpadů v obci
Písková Lhota"
- nepřezkoumáváno, použito podpůrně
Smlouvy a dalšímateriály k poskytnutým účelovýmdotacím
. Veřejnoprávní smlouva ze dne 1111.2021, příjemce SDH Písková Lhota, příspěvek
ve výši Kč 50.000,00 na zajištěnípokryti výdajů - běžnéprovozní nrá,klady, přímé
podpory sportu a aktivit mládeže, vyúčtovánípředloží příjemce do 31.12.2021
- předloženo 13.12.202l
r Veřejnoprávni smlouva ze dne l 3. l .202 l , příjemce FK Kmsko, přispěvek ve výši
Kč 60.000,00 na zajištění pokrylí r"ýdaj ů - běžnéprovomí náklady subjektu, přímé
podpory sportu mládeže, revitalizace sportovních ploch, vyúčtovánípředložípříjemce
do 3 1. l2.202l - předloženo 21.12.202l
Dohody o provedení práce
. ze dne 1.1.2O2I uzavřena s os. č. 24 na období od 1.1.2021 do 31.12.2021 v rozsahu
do 300hod., údržbaveřejné zeleně a veřejného prostranství v části obce Zámosti
Smlouvy ostatni
. Smlouva o vedení metodické pomoci ze dne 1.6.202l, áotovitel Ing. Jiřina Ekertová
- ekonomické služby, Velenice, na poradenskou a metodickou činnost v oblasti
účetnictvi,odměna ve výši Kč 250,00/hod. bez DPH, na dobu neurčitou počínaje

.

dnem 1.6.2021

Smlouva o poskytování právních služeb ze dne 8.12,2021, poskytovatel KVB advokátní
kancelář s.r.o.. Pardubice, právni služby v rozsahu baličku stužeb MALÁ OBEC
tj, 1 Ohod. ročně za odměnu Kč 19.900,00 bez DPH, nad rámec Kč 2.098,00
bez DPHi hod.
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Dokumentace k veřejným zakázkám
poptávka betonové dlažby (900m2) na chodniky a obrubníky (900m) , dodavatel Bauma
MB s,r.o., Bezděčín
Vnitřní předpis a směrnice
Směmice č.312019 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, účinnostod 1.6.2019
- použito podpůrně
Informace o přijatých opatřeních (zák, 42012004 Sb., 320/2001 Sb., apod.)
dopisem ze dne 28.6.2021 č j. 081554/2021/KUSK
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
ze dne 2I.12.2020, 15.3.202l, 23.6.202I, 16.8.202|, 20.9.2021, 8.12.2021
- nepřezkoumáváno, použito podpůmě

.

.

.

.

V kontrolovaném období obec Písková Lhota, dle prohlášení starostky obce, neuzavřela
smlouvu směnnou. nájemní. pachtovní, sm|ouvu o výprose, o nabyti, převodu nebo o zíízeni
práva stavby k pozemku ve svém vlastnictví, nehospodařila s majetkem státu, neručila svým
majetkem za závazky íyzických a právnických osob, a to ani v případech taxativně
vyjmenovaných v § 38 odst. 3 zákona o obcích. nezastavila movitý a nemovit} majetek,
neuzavřela smlouvu o přijetí a poskytnutí úvěru nebo zápůjčky,smloulu o převzetí dluhu,
o převzetí ručitelskéhozávazku, o přistoupení k závazku a smlouvu o sdíužení,smlouvu
o společnosti a poskytování majetkových hodnot podle smlouly o sdružení, jehož je obec
společníkem, nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace, nevydala komunální dluhopisy,
nezíídi|aani nezrušila příspěvkovou organizaci a organizačnísložku, nezaložila ani nezťušila
prár,nickou osobu, neuskulečnila majetkové vklady do právnických osob, neprovozovala
hospodářskou (podnikatelskou) činnost, uskutečnila pouze veřejné zakázky malého rozsahu.

B. Zjištěníz přezkoumání
Při přezkoumaní hospodaření obce Písková Lhota:

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných:
a)
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) rrři přezkoumání hospodaření za předchozí rokv
Byly zjištěny následující chyby a nedostatky - porušeny niže uvedené předpisy;

.

ČÚs č. 70l - 710 (§ 3ó odst. 1 zákona o účetnictví)
,
CUS č. 703, nebot':
Obec neúčtovalao skutečnosti. která je natolik určitá a výmamná dle Registrace akce
a rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci "Obec Písková Lhota - Sběmá místa
a kontejnery" a dále dle Registrace akce a roáodnutí o poskytnutí dotace na akci
"Předcházení vzniku biologicky rozložitelných a textilních odpadů v obci Písková Lhota",
prostřednictvím účtu915 - ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů
nebo 955 - Ostatní dlouhodobé podmíněnépohledávky z transferů a účtu999 Vyrovnávací účetk podrozvahovým účtů

NAPRAVENO

Přijelím syslémového nápravného opatření, jehož účinnostbyla ověřena v případě
Rozhodnutí o poslqltnutí dotace (změna), na akci "Předcházení vzniku biologiclql

rozložitelných a textilních odpadů v obci Pískovd Lhota", kde byla výše dotace ponížena,
účtováno dokladem č. ID-21-00045 ze dne 18.8.202l ve výši Kč 17,289,00. Podotýkáme,
že o dotaci dle Registrace akce a rozhodnutí o poslg)tnutí dotace (den tisku 23,11.2020)
na shora uvedenott akci, bylo dodatečně tičtováno dokladem č. ID-21,000l7
ze dne l6.1.2021 ve výši Kč ].114.685,50.

.

Vyhláška č. 27Ol20|0 Sb., o inventarizaci majetku a
předpisů

závazků...

ve znění pozdějšich

§ 7 odst, 2, nebot':

Skutečný stav nebyl při dokladové inventuře ověřen podle inventarizačníchevidencí

k

úětr,r

č. 03 1 a č.401 .

NAPRAVENO

Chyba byla napral,ena u účtůč. 031 a č. 401.

Při inventuře roku 2020 nově naslala

u účtůč. 073, č. 081, č. 082, č. 089.

Ověřením yšech skutečných staýů při dokladové inyeníuře za rok 202].

.

Vyhláška č. 41012009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví,vc znění pozdějších předpisů, pro některó vybrané účetníjednotky,
ve znění pozdějšich předpisů

§ 45, nebot':

Obec nedodržela obsahové vymezení vysvětlujících a doplňujících informací v příloze
sestavené ke drri 31.12,2020, nebot' obec nevykázala doplňující informace k položkám
rozvahy "C.l" - Zvýšeni stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné
účetníobdobí a "C.2" - Sníženístavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku
ve věcné a časovésouvislosti

NAPRAVENO

Opruvným dokladem č. ID-21-00037 ze dne 7.6.202l.

.

Zákoa č. 42012001 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějšíchpředpisů

§

l3 odst. 1 písm. b), nebot':
Písemná inťormace přezkoumávajícímu orgánu

o přijetí opatření k nápravě chyb
a nedostatků uvedených ve zprávě o qfsledku přezkoumáLrrí hospodařeni nebyla podána
do 15 dnů od projednání závěrečnéhoúčtu,ale opožděně. Závěrečný účetobce za rok
2019 projednalo zastupitelstvo obce 13.5.2020, informace o přijatých opatřeních
k nápral,ě chyb a ncdostatků uvederrých ve zprávě o r,ýsledku přezkoumání hospodaření
byla zaslána i doručerra přezkoumávajicímu orgánu l0.7.2020.

NAPRAVENO

Doručeníminfornlace o přijaíých opatřeních k nápravě chyb a nedostatků uvedených
ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 v souladu se zákonem.
Zóvětečný účeíobce za rok 2020 projednalo zaslupitelstvo obce 23.6.2021, informace
doruče na dne 28.ó. 202 1.
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D) Závěr
Při přezkoumání hospodaření obce Písková Lhota za rck 202I podle § 2 a § 3 zákona
č. 42012004 Sb., ve znění pozdějšíchpředpisů

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
(§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 42012004 Sb,)

Upozorněni na rizika dle § l0 odst. 4 pism, a) zákona č.42012004 Sb., v platném znění:
Neuvádi sc.

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

podíl pohledávek na rozpočtu územníhocelku

0,00

"/o

b) podíl zár,azků na rozpočtu územního celku

0,94,%

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetkr"r územniho celku

0,00'/o

Komentář:
Celkový objem dlouliodobých pohledávek činí0,00 Kč.
Celkol,ý objem dloulrodobýclr závazků činí4 838 796.4l Kč.

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

.

Dluh územního celku nepřekročil 60% průměru jeho příjmůza posledni 4 rozpoětové roky.

Písková Lhota 1 6.03,2022

KRAJSKÝ

Podpis kontrolora:

I]ŘAD €

STŘEDOČESKÉHO KRAJE

odbor interniho auditu a kontfoly
150 2i Praha 5. zboíoÝská 1l

Marcela l)avlíčkor,á
korrtrolor pověřený řízením přezkoumání

l0

Tato zpráva o výsledkrr přezkoumání hospodaření je současně i návrhem z4rály o výsledku
pi,ezkoumání hospodaření, přičemžkonečnýrn zněním zprávy se stává okamžikem marného
uplynr"rtí lhůty stanovené v § 6 odst. l písm, d) zákona č. 42012004 Sb., k podání písemného
stanoviska kontrolorol,i pověřenému řízením přezko lmání. zpráva obsahuje ýsledky
korrečnéhoi dílčíhopřezkoumání.

Návrh zprávy se vyhotovuje ve dvou stejnopisech. Stejnopis č.2 se předává statutámimu
zástupci přezkorrnrávaného subjektu a stejnopis č. 1 se zakládá do příslušnéhospisu územního
celkrr vedeného odborem interního auditrr a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje.

o výsledku přezkor"rmání hospodaření obce o počtu 1l stran
byla seznámena a stejnopis č. 2 převza|a, pí Ing. Hana Prskavcová, starostka obce,
Dále starostka obce převzala v elektronické podobě nepodepsanou zprávu o výsledku
S obsahem nár,rhu zprár,y

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

í€-tl
1

'C,

Ing, Hana Prskavcová
starostka obcc písková Lhota

:.-V

M,'

dne 16.03.2022

Rozdělovník:

steinoois

počet vÝtisků

Předáno

1

1x

Krajský úřad
Středočeského kraje

Marcela pavlíčková

2

1x

Obec
písková Lhota

lng. Hana Prskavcová

Převzal

Upozornění:
r přesnost a úplnost usneseni zastupitelstva obce při nakládání s majetkem Upozorňujeme na nutnost uvádět v usneseních zastupitelstva obce týkajícíchse zejména
nakládání s majetkem veškeré náIežitosti schváleného rozhodnutí, tj. přesně (jmenovitě)

deílnovat smluvní strany, specifikovat předmět smlouvy a kupní cenu.
(viz íéžMetodické doporučeník činnosti územníchsamosprávných celků

č. 7.1 publikované v r. 2014 Ministerstvem vnitra na stránkách www.mvcr,c/odk).

r

pořízení schváleného rozpočtu - upozorňujeme na potřebnou důslednost při pořízení
schválenélro rozpočtu do výkazu FIN 2-12M. V případě pořízenírozpočtu na rok 2021
došlo k nedostatku u l"ýdaje na krizové opatření, kdy ve schváleném dokumentu
Rozpočet na rok 202l je uveden text " Krizové opatření - tezerva dle zák. č. 240/2000'
§ 5232 ve výši Kč 20.000,00, ale do výkazu FIN 2-12M sestaveného ke dni 31.1.202l
byl pořízen § 5213 ve výši Kč 20.000,00.

ll

