PARDUB|CKÝ KRAJ
Krajský úřad

odbor finanční

zPRÁvn
o výsledku přezkoumání hospodařen í za rok 2019

obce Slepotice
lČ: OO27425g
přezkoumání

uskutečnilo ve dnech:
čtvrtek 12. záĚí 2019 jako dílčípřezkoumání
pátek 27.března jako konečnépřezkoumaní
se

Přezkoumrání hospodaření za rok ve smyslu ustanovení § 42, § 53 (tyká se DSO) zákona
sou]adu se zálkonem
č.12812000 Sb., o obcích, ve znént pozdějších předpisů
ě.42012004
o přezkoumávání hospodaření uzemních samosprávných celků
adobrovolných svazků obcí, ve ztéru pozdějších předpisů a bylo zahájeno dne 10.8.2019
Krajským úřadem Pardubickóho kraje doručenímpísemného oznámení.

av

Sb.,

Přezkoumané období od 01.01.2019 do 31.12.2019.

1. Dílčípřezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce dne 12.9.2019
2. Konečnépřezkoumání bylo vykonáno na Krajském úřadu Pardubického kraje
dne27.03.2020

Přezkoumání vykonaly:

-

kontrolor pověřený íízenimpřezkoumání:Eva Bat'ková
kontroloři:
Dita Vondroušová (přítomnadne 12.9.2019)
Ing. Věra Loužilová

-

Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č. 42012004 Sb. a § a a §6 zákona é. 25512012
Sb. vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 3.7.2019

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumání byli přítomni: Jana Bořková

-

starostka obce

Jana Malínská - účetníobce
Komenského náměstí I25,53211 Pardubice, tel.: +420 026 530, e-mail: lvana,bednarikova@pardubickykraj.cz
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předmět přezkoumání:
v 2 odst, 1
předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené §
zákona,
v 3 tohoto
a2 zákona č. 420DďO4Sb. posouzené podle hledisek uvedených §
předpisů
při posuzování jednotlivých právních úkonůse vychází ze znéníprávních
tnÝcil ke dni uskutečněqtonqto úrq"",
Sb. nebyly předmětem přezkoumání
Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 42012004
povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu,
údaje, na které ." uáut
"p
7,5,2020
poslední kontrolní úkon vzdáním se práva podat námitky bYl uČiněn ďne

-

vÝsledek dílčíchpřezkou

Chybyanedostatkynapravenévprůběhudílčíchpřezkoumániza2019

A.I.

nebyly zjištěny chyby a nedostatky,

A.II.

a nedostatky

Ostitní chyby

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby

podle.rr*o.r"rrftT

odr'dr,J_

písT. a)

a nedostatky,

jsou uvedeny
zákonač,420_1_2004 Sb,, které

v

zákona:
rtenUni podle ustanovení § 2 odst, 1 a 2 uvedeného

- přezkoumán:

Ano

2.u.,*olo.n,§,od,,.,o,,..o''',,,u,,u,,'oo..u.".ffiui'"'...'o'bnuoo'u'.'o"'u^'"n
fondů

- přezkoumán:

3.

Ano

Ustanovení § 2 odst.

1

územníhocelku
písm, c\ nákladv a vÝnosy podnil ratelské činnosti

- přezkoumán:

Ano

- přezkoumán:

Ano

- přezkoumán:

Ano

a*ou*no ,orrdo u
mezinárodních smluv
- přezkoumán:

,

dulší*i@ičí

porkyt

otý*i

'u

"ákludě

Ano

í.cmenskéhonái.:těstÍ125,53211Pardubice.tel.:+42-0a\E53C,c-rna!l;l,rana.brlclnarikova@p.lrdubick';krnj.cz-2

k dalšímosobám
- přezkoumán:

Ano

- přezkoumán:

Ano

hosoodaří územnícelek
- přezkoumán:

Ano

- přezkoumán:

Ano

- přezkoumán:

Ano

- přezkoumán:

Ano

10,

třetích osob
- přezkoumán:

Ano

- přezkoumán:

Ano

16.

odpovědnost

rri pr."tóumání

hospodaření územníhocelku v předchozích letech

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

rok

D.I. Při
4

přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 podle § 2 a § 3 zákona

42012004 Sb.

nebyly zjištěny chyby a nedostatky

+

KorlgnskélrLl r:ar.něstí 125,5,j:2 i]_ Pardubice, te].: +420 c26
-Jl -

5,,]ů, e-nrail:

lvane.bedirarikova@pardubickykra;.cz

č.

D.II.

Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb

a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územníhocelku

v budoucnu:

Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná ňztka, která by mohla mít
negativní dopad na hospodaření územníhocelku v budoucnosti.
D.III. Poměrovó ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

celku
územníhocelku

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního

...... 0 %
.... 19,45 Yo
b) podíl závazkttnu.o"počto
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územníhocelku .........,.. 0 %

D.IV. Dluhovó pravidlo podle zákonao rozpočtové odpovědnosti
Dluh obce Slepotice nepřekročil60% pruměru jeho příjmůza poslední 4 rozpočtové
roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

D.V. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územnícelek
Slepotice dne čtvrtek 7 . května 2020
Jména a podpisy kontroloru zúčastněnýchna přezkoumání hospodaření:

Eva Baťková

_er>= C-->

kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Ing. Věra

podpis kontrolora pověřeného íizenim
přezkoumání

t

Loužilová

podpis kontrolora

kontrolor

-

Tato zpráva o vÝsledku přezkoumání:

je návrhem zpr&"y o výsledku přezkoumání hospodaření a je možno ke zjištění v ní
uvedeném podat písemnéstanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předani zptávy
kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Konečn;ým zněním zprávy se stává
tento návrh okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona
č.42012004 Sb. k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením
přezkoumání. Kontrolor pověřený řízenim přezkoumání mtňe v odůvodněném případě
stanovit lhůtu delší,

Kornenskéhc nárrěstí t25, i:32

:j""].

Perdubice,l"e:l.: +420 a26 33C,

e

-mai|; lve ne.bednariko,ja€_]parduL,ir:i:,y,kr";;j.cz

-

se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přiěemž se jeden stejnopis předává statutárnímu
zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušnéhospisu
Kraj ského úřadu Pardubického kraj e,
nedílnou součástízprávy je seznam dokumentu vytlžitých při přezkoumání a uvedených
v příloze,
s obsahem zptávy o qýsledku přezkoumání hospodaření obce Slepotice o počtu l0 stran
byla seznámena a její stejnopis převza7a starostka paní Jana Bořková

V kontrolovaném období ÚSC, dle prohlášení zástupců ÚSC, nehospodařil s majetkem
sátu, neručil svým majetkem za závaz-ky fyzických a právnických osob, nezastavil movi!ý a
nemovitý majetek, neuzavřel směnnou, darovací, nájemní smlouvu a smlouw o v}půjčce
ýkajícíse nemovitého majetku, smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky,
smlouvu o poskytnutí dotace, smlouw o převzetí dluhu nebo ručitelského závazkl, smlouw
o přistoupeníkzávazl<:l a smlouvu o sdružení, nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace,
neuskutečnil majetkové vklady. Územní celek uskutečnil pouze veřejné zakazlq malého
rozsahu.
-r,

Poučení:

Územni celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 42012004 Sb.
povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávé o výsledku
přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu,
atonejpozději do 15 dnů po projednánitéto zptávy spolu se závěrečným účtemvorgiinech
územníhocelku.
Územnt celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst, 2 zákona ě. 42012004 Sb., povinen
v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhožzékona uvést lhůtu, ve které podá
příslušnému přezkoumávajícímv orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření, a v této
lhůtě příslušnémupřezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.
Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí přestupku podle ustanovení § 14
odst. l písm. b) a c) zžkonač.42012004 Sb. azato se uložíúzemnímucelku podle ustanovení
§ 14 odst. 2 zákonaě.42012004 Sb. pokuta do qiše 50.000 Kč.

Jana Bořková

starostka obce

a§rP,p

p"api,

JýúÁ:."

ú"i^LÁ/

Jana Malínská

podpis účetníobce

účetníobce

Koinenskélro náměstí 125, 53,,] 11 Pardubice. tel.:+420 026 5:jů, e-nrail: lvena.Lrednarikova@pardr.lbickykral"cz
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Převzala:
Slepotice dne čtvrtek 7 . května 2020

Jana Bořková

.,)^

,!

L,! l,yl'77),^

Ňpi;

starostka obce

il;i,d;;;
!
/

t

Kamenskóho nár"něstí 125,532

i1

Pardubice ,ir:l.:l-4Z0 a2-6 :3C, t.-rnail: |rrana"bednarikovafPparcJubickykra
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Rozpočtová opatřerrí

N,í*h rozpočtu na rok 2019 byl
jněn od 13. 11. 2018.
ll20l9 rurroon"r,
20l9
2/2019 zastupitelstvo obce ze dne22.5.2019
zveřejněno dne 22.5.
20l9
3/2019 zastupitelstvo obce ze dne 12. 8. 2019
zveřejněno dne 14. 8.
2019

eřejněno dne 13. l.2020
Zastupitels'uo oO
rok2019. Návrh rozpočtu na rok 2019 bylzveřejněn
áa rl. I1.2018,
zveřejněno sále.
Stanovení ,avaz"Ych MS Slepoti". - rt*o
vkazatelů zřizeným
dne 17. 1.2019
organizacím
MŠSlepotice - řrV zarok2018 - zastupitelstvo obce
ze rok 23.

Schválený rozpočet

L,

I.

20I9
MŠSlepotice - účetnízávěrka za rok 2ll8,starostka
obce 23. I. 20tg.
protokol o schválení
účetnízávěrkybyl předložen ke kontrole.
MŠS]ePotice - rozpočet na rok21Í9,schvaluje starostka
obce dne 13.
I2.,20l8, zveřejněno dne 27 . l1.20t8.
MŠSlepotice - střednědobý výhled rozpočfu na rok
2018 - 2020
schválila skrostka obce dne 13. 12. zoíl
,návrh byl zverejn ěn od 27 .

J

Střednědobý výhled
rozpočtu
Závérečnýúčet

tl.

2017.
Střednědobý rýh
2017. Schválený zveřejněn od l5. 3. 2017.

Zastupitels*o

závěrečného úětu byl spolu s" ,právo.io
:?::k2018..Náwh
přezkoumání
hospodaře ní za rok 20 t 8 ahospodaření
m zřizené
příspěvkové organizace 6. 5. 20t9. Schválerý
zavÍrer,nY, itet obce za
tok2018 bYl spolu se zprávou o přezkoumání
hospod alent zarok 2018
zveřejněn oď22. 5.2019. Zprávao přezkoumání
hospod aření obce za
rok20l8 zveřejněna od22. L 2}lg.
vedený u čNB, á
Kč k 31.8.2019
kontrola účtováníza období l-8/20lg
vedený u ČSoB, a.s. č.ú.269808387/0300
ve výši zustatku 5 246
638,69 k 30.8.2019
kontrola účtováníza období 1-812019

Bankovní výpis

,u -r.'rr ooorurO,
Inventurní soupis
majetku azávazků
l'.()iTiĚnsJ'.éhL1 r:ái'něstí

:1

tzfrg

plán inventuru e dn"
z
is o proškolení inventarizačníkomise ze

dne

2. 12,2019

25, -';:J2 -i,i i]]ardr.rbicr:. tĚl,: +,i,2O i}2i;:,3ij,
e-nlail: lvana,be,jnai.ikova@parrJubictlykraj"r:z

Inventaňzaéní zpráva za rok 2019 ze dne 3 1. l. 2020
K inventarizaci majetku azávazkike dni 3l. 12.2019 bylaprovedena
kontrola qýběrovým způsobem následujících účtu,na kterých bylo v
pruběhu roku 20l9 účtovano.
In-venturní soupis účtu022Samostatné hmotné movité věci a soubory
hmotných movitých věcí - zůstatek ke dni 31,12.2019 Kč 3 577
474,20 v souladu
Inventurní soupis účtu082 Oprávky k samostatným mov. věc. a soub.
movitým věcem - zůstatek ke dni 3I.12.2019 Kč 1 365 818,00 v
souladu
Inventurní soupis účtu315 Jiné pohledávky zhlavní činnosti
zůstatek ke dni 3I.12.2019Kě 0 v souladu
Inventurní soupis účtu331 Zaměstnanci - zůstatek ke dni 31. t2.2019
110 441,00 v souladu
Inventumí soupis účtu336 Sociální zabezpeěení - zůstatek ke dni 3l.

-

12.2019KčOvsouladu

Inventurní soupis účtu337 Zdravotní pojištění- zůstatek ke dni 31 .
12.2019Kč 8.472,00 v souladu
Invenfurní soupis nčfi 3 42 Daň z příjmů- zůstatek ke dni 3 t, 12. 2019
Kč 15 548,00
Inventurní soupis účtu378 Ostatní krátkodobé závazky - zůstatek ke
dni31. 12.2019 Kč 10 166,00 vsouladu
na rok 2019 vedena v účetnímprogramu KEO

Kniha došlých faktur
Kniha odeslaných
na rok 2019 vedena v účetnímprogramu KEO
faktur
odměňování členů Zastupitelstvo obce ze dne 29. l0, 2018, 17 . 12. 2018
zastupitelstva
Počet obwatel l. 1.2018 - 433
pokladní doklad
za období l-8l20l9 včetně zaúětování
pokladní kniha
za období I- 8l20I9 v číselnéřadě 1-195
(deník)

Příloha rozvalty
Rozvaha
učetnídoklad

Ke dni 30. 6. 20I9,k3I.I2.20I9
Ke dni 30. 6. 20I9,k3I.I2.20I9

účetnídoklad č. 2 ze dne 1 .1 ,2019 na předpis pohledávky ze psů ve
v;fš 9 500,00 Kč účetnímzápisem 3151606
účetnídoklad ě.l ze dne 1.1.2019 předpis pohledávky za smlouvy o
odvozu odpadů ve výši 1 81 050,00 Kč
Učtový rozvrh
narok 2019
v účetnímprogramu KEO
Yýkazpro hodnocení Ke dni 31. 8. 20I9,k3I.12.20I9
plnění rozpočtu
Yýkaz zisku a ztráE Ke dni 30. 6. 20I9,k31.12.2019
Rozvaha zíízených MŠSlepotice ke dni 30. 6.2019
příspěvkoqých

orgalizací
Yýkazzisku aztráty
ňízených

MS Slepotice ke dni

30.

6,2019

příspěvkových
Komenského nárněstí 12.5,5'32

1]"

Parduhice,tel.:-1420a2'ó53ú, e-nia]l:
-E-

lve ne,LiecjnarikovaíPpar-LJublď:ykral,t,z

q-

l
oíganlzaat
Darovací smlou\y

darovací smlouva ze dne 20.6.2019 ve výši 5 000,00 Kč pro Oblastní
charitu Pardubice na podporu domácí hospicové péěe
darovací smlouva ze díe 3.7 .2019 ve výši 15 000,00 Kč pro Záklaďní
školu Moravany na podporu vzdélávaciho procesu
Dohody o provedení Dohoda o provedeníptáce ze dne 16.7.2019
prace
Dohoda o provedeníptáce ze dne 3L 5.2019
Dohoda o provedení práce ze dne 28. 6.2019
Smlouvy a další
dotace na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do Evropského
materiály k přijatým
parlamentu ýZS\S+S) konaných ve dnech 25.6. a26.6.2019 ve výši
účelovýmdotacím
29 000,00 Kč, příjem za.úětovénna4lll včetně úpravy rozpočtu,
výdaje účtovány v souladu s rozpočtovou skladbou na 61 l7, kontrola
ěerpaní a uznatelnost výdajů bez nedostatků, dle předloženého
vyurčtovráníbyla dotace vyčerpana v celé výši
kontrola účtovanípřijatého transferu účetrímzápisem 23ll374
Smlour,y o převodu
kupní smlouva ze dne2.I.2019 na prodej pozemku paf.č. 56216 o
majetku (koupě,
výměře 85 m2 druh pozemku ostatní plocha zakupní smlouvu 2
prodej, směna,
550,00 Kč
převod)
zámér prodeje zveřejněn ve dnech 10.9. - 26.9.2018, prodej schválen
ďne 26.9.20l 8 usnesením č.9 l20l8
právní účinkyvkladu vznikly dne 3.1.2019
vyŤazeno z evidence účetnímdokladem č.7 ze dne 3.1 ,2019 ve výši
účetníceny 19,10 trič účefiímzápisem 554l03l
Vnitřní předpis a
směrnice o cestovních náfuadách, podpiso v é vzory, směrnice pro
směrnice
časovérozlišování, odpisový plián, směrnice o podrozvaze, směrnice
pro schvalování hospodářských operací a pro oběh účetníchdokladů,
evidence, účtovánía odepisování majetku, směmice k vyhlášce o
požadavcich na schvalování účetníchzávétek, směrnice o reálné
hodnotě majetku určenéhok prodeji, o inventarizaci, směrnice o
opravných položkách k pohledávkám, směrnice k finančníkontrole
jednání
Zápisy z
Zastupitelstvo obce ze dne 28. I l . 2018, 23 . l. 2019, 20. 2. 2019, 20.
zasfupitelstva včetně 3 . 2019 , 24. 4. 2019, 22. 5 . 2019, 19 . 6. 2019, 19 . 6. 2019, 12. 8. 2019
usnesení
obecně závazné
OZV é.ll20l2 na místnípoplatky (poplatek ze psů a ze vstupného)
vyhlášky
vyhláška byla zaslána k posouzení zákonnosti na odbor dozoru,
kontroly veřejné správy
dle výkazu FIN 2 12M jsou vybírány poplatky ze vstupného a ze psů
(položka I34l a1343)

přiznáníkdaníz

zarok2018

příjmu právnických
osob

obci vznikla daňová povinnost ve výši 74 670,00 Kč
kontrola dle qikazu FIN 2 12M v příjmech nall22, ve qýdajích na
6399l5365
učetnízávěrka obce Učetnízávérka obce ke dni 31. 12. 2018 - Protokol o schválení účetní
ke dni 3I. 12.2018
závérky byl předložen ke kontrole.
Zastupitelsťvo obce ze dne22.5.2019 schvaluje účetrrízávěrku obce
zarok 2018.
Zápísy z finančního Zápisy z finančníhovýboru 2019 - ze dne22.3.2019,24.6.2019,
Kt]lnen§kéhc r:aměstí 125,5.32

] j,

i"rardubice, t*i,: +420t'}26 53ů, e-lriail: lvana,Lrednarikova@pardubickykrai.r:z
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