PARDUBICKÝ KRAJ
Krajský úřad
odbor finanční

Stejnopis č. 1

Zápis z dí!číhopřezkoumání hospodaření obce
Stepotice, lČ: OO27 4259
V návaznosti na ustanovení § 42 zákona č.12812O00 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějšíchpředpisů a podle zákona č.42012004 Sb., o přezkoumávání hospodaření
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějšíchpředpisů
se vykonává přezkoumání hospodaření za rok2021.
Přezkoumané období od 0í .01.2021 do 27.08.2O21

Dílčípřezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce dne 27.08.2021
Dílčípřezkoumání vykonaly:
kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Eva Bat'ková
kontroloři:

-

Bc. lvana Horáková

Zástupci obce:
- Jana Bořková - starostka obce
_ Jana Malínská - účetníobce
Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 zákona ě. 42Ol2O04 Sb. a § 4 a § 6 zákona
é.25512012 Sb. vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 20.7.2021,
Přezkoumání hospodaření bylo uskutečněno výběrovým způsobem.
předmět přezkoumání:
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona
č.42012004 Sb. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem
na významnost jednotlivých skutečnostípodle předmětu
obsahu přezkoumání.
Při posuzování jednotlivých právních úkonůse vychází ze znéni právních předpisů platných
ke dni uskutečněnítohoto úkonu.

a
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A. Přezkoumané písemnosti
Při dílčímpřezkoumání hospodaření obce byly využity následující písemnosti:

Druh písemnosti
Popis písemnosti
Návrh rozpočtu
návrh rozpočtu obce zveřejněn 26.11.2020 do 17.12.2020
Rozpočtová opatření rozpočtovéopatření č 112021- schválilo zastupitelstvo obce dne
26.5,2021 zveřeiněno od 31.5.2021
Schválený rozpočet zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok2021 dne
16j2.2020 vyvěšeno den 17 .12,2020
stanovení
MS Slepotice - rozpočet na rok 2021 schvaluje zastupitelstvo obce
závazných ukazatelů dne 16.12.2020 zveřejněno 17.12.2020, návrh rozpočtu MŠ
zřízeným
Slepotice na rok 2021 zveřejněn 26. 11.2020 do 17 .12.2020
organizacím
MŠSbpotice - střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 - 2026
schválilo zastupitelstvo obce dne 16. 12.2020 zveřejněno 17 .12.2020
MŠSlepotice - HV za rok212o - zastupitelstvo obce dne 24.3.2021 ,
schválený HV zveřejnén 14.4.2021
MŠSlepotice - účetnízávérkaza rok2O2O zastupitelstvo obce dne
24.3.2021
MŠSbpotice - stanovení závazného ukazatele rozpočtovým dopisem
dne 13.1.2021
Střednědobý \4ýhled
střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 - 2025 byl schválen
rozpočtu
zastupitelstvem obce dne 25. 11.2020 . Schválený střednědobý výhled
zveřejněn od 26.1 1.2020,
Závěrečný účet
zastupitelstvo obce ze dne 26.5.2021schvaluje závěrečný účetobce
za rok2020. Návrh závěrečného účtubyl spolu se zprávou o
přezkoumání hospodaření za rok2020 od 15.2.2021 Schválený
závéreóný účetobce zarok2020byl spolu se zprávou o přezkoumání
hospodaře ní za rok 2020 zveřejněn od 31 .5,2020
zastupitelstvo obce ze dne 24,3.2021 schvaluje hospodaření
příspěvkové organizaci zveřeiněn o 1 4.4.20
Bankovní výpis
CNB, a.s. č,ú.94-891856110710 ve výši 346 534,25 Kč k 30.6,202,1,
kontrola účtovánízaobdobí 612021
ČsoB, a.s. č.ú.269808387/0300 ve výši 8 o95 424,63 Kč
k 30.6.2021, kontrola účtováníza období 612021
ověření účetníhostavu na skutečnost dle výkazu FlN 2 12M, výkazu
rozvaha - účet231v celkové výši 8 441 958,88 Kč
ČSoB, a.s. č.ú.285843684/0300 ve výši 25o ooo,0o Kč k 30.6.2021
- úvěrový účet
ověřeno na účetnístav dle výkazu rozvaha - účet451 k 30.6.2021 ve
výši 250 000,00 Kč
Evidence poplatků
na místnípoplatek ze psů
Faktura
přtjaté za období 612021v číselnéřadě 21-001-00064-00083
kontrola účtovánípředpisu závazku, kontrola náležitostí dle zákona o
finančníkontrole a dle zákona o účetnictví
Kniha došlých faktur na rok2021
vedena v účetnímprogramu KEO v číselnéřadě 21-001-00001-00083
Kniha odeslaných
na rok2021
faktur
vedena v účetnímprogramu KEO v číselnéřadě 21-002-00001 00023
odměňováníčlenů počet obyvatel 442, poéetzastupitelů 7, neuvolněné funkce
zastupitelstva
zastupitelů
odměny vypláceny v souladu s nařízením vlády a schválením v ZO ze
dne 18.12.2019
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ověřeno na mzdovou rekapitulaci za 7 12021
za období 612021v číselnéYadě 91-114
kontrola náležitostídle zákona o finančníkontrole a dle zákona o
účetnictví
kontrola účtováníza období 612021
pokladníkniha
za období 612021v číselnéřadě 21-700-00091 - 114
(deník)
vedena v účetnímprogramu KEO
pokladnízůstatek ve výši 82 146,00 Kč
ověřeno na účetnístav dle vÝkazu rozvaha - účet261
příloha rozvahv
k30.6,2021
Rozvaha
k30.6.2021
učetnídoklad
č. 21-007-00002 ze dne 4. 1 .2021 o zaúčtovánípředpisu pohledávky
na místnípoplatek ze psů ve výši 10 600,00 Kč účetnímzápisem
315/606
č.21-007-00001 ze dne 4.1.2021 o zaúčtovánípředpisu pohledávky
na místnípoplatek za odpady ve výši 213 800,00 Kč účetnímzápisem
315/606
Učtový rozvrh
na rok 2021 v účetnímproqramu KEO
yÝkaz zisku a ztrátv k30.6,2021
Darovacísmlouvy
ze dne 28,6.2021 na finančnídar ve výši 100 000,00 Kč pro fyzickou
osobu na opravu rodinného domu poškozeného tornádem dne
24.6.2021, platba dne28,6.202't, nákladový účet572,ZO schválilo
dne 25,6,2021
ze dne 5.8.2021 na finančnídar ve výši 5 000,00 Kč pro Oblastní
charitu pardubice na činnost
ze dne 28.5.2021 na finančnídar ve výši 50 000,00 Kč pro Základní
školu Moravany na výchovně vzdělávací proces, kontrola účtovánídle
výkazu FlN 2 12M na 3313/5339, platba dne 2.6.2021 z účtuČNB,
nákladový účet572
Dohody o provedení Dohoda o provedení práce ze dne 4,1.2021(zasíťovánípočítačů
na
práce
OU, instalace certifikátů na PC, banky ,.)
Dohoda o provedení práce ze dne 4.1.2021(knihovnice)
Dohoda o provedení práce ze dne 4,1.2021 (úklid OÚ)
Dohoda o provedenípráce ze dne 1.4.2021( úprava zeleně , úklid
obecních prostorů)
Smlouvy o převodu
ze dne 12.4.2021 na nákup pozemku č. 8a o výměře 13 m2 v k.ú.
majetku (koupě,
Slepotice za 650,00 Kč
prodej, směna,
doložka dle zákona o obcích - ZO schválilo dne 12.4.2021, doklad o
převod)
účtováníé.21-007-00010 ze dne 14.4.202,1 účetnímzápisem 0311321
ze dne 12.4.2021 na prodej pozemku par.č. 528141v k.ú. Slepotice o
výměře 53 m2 za kupnícenu ve výši 2 650,00 Kč
doložka dle zákona o obcích - záměr zveřejněn ve dnech 25,3, 9.4.2021, ZO schválilo dne 12,4.2021
právní účinkyvznikly dne 14.4.2021, doklad ó.21-007-00008 ze dne
12.4.2021 předpis účetnímzápisem 31111647 ve výši 2 650,00 Kč,
vyřazení z účetnímajetkové evidence účetnímdokladem č.21-00700009 ve výši 2 120,00 Kč účetnímzápisem 5541031
jednání
Zápisy z
zastupitelstvo ze dne 16.12.2020 ( rozpočet obce Slepotice,
zastupitelstva včetně projednánía schválení rozpočtu a střednědobého rozpočtu MŠ)
usnesení
zastupitelstvo ze dne 20.1 .2021 (dohody o provedení práce)
zastupitelstvo obce ze dne 24.3.2021(hospodaření MŠSbpotice)
zastupitelstvo obce ze dne 26.5.2021( závěrečný účet,účetnízávérka

pokladnídoklad

obecně závazné

,

Ro)

ó. 112012 na místnípoplatky - poplatek ze psů a ze vstupného
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vyhlášky
přiznání k dani z
příjmu právnických
osob
učetnízávěrka obce
ke dni 31,12.2020
Zápisy z finančního
vÝboru 2021

Zápisy z kontrolního
vÝboru 2021

za rok2020
obcivznikla daňová povinnost ve výši 83 980,00 Kč

kontrola účtování- doklad č.21-007-00005 ze dne 29.1.2021
proúčtovánívpříjmech na položce 1122,ve výdajích na 6399/5365
účetnízávérka obce ke dni 31 , 12.2020

zápisy z finančníhovýboru 2021
zápisy z kontrolního výboru 2021

B. Ziištění z díIčíhopřezkoumání
V rámci přezkoumání hospodaření nebvlv zjištěny nedostatky uvedené v ustanovení § 10
odst. 3 písm. b) zákona č. 420l2OO4 Sb.
V rámci přezkoumání hospodaření nebvlv ziištěny nedostatky uvedené v ustanovení § í0
odst. 3 písm. c) zákona č. 42Ol2O04 Sb., spočívajícív porušení rozpočtové kázně,
v neúplnosti, nesprávnosti nebo neprůkaznosti vedení účetnictví,v pozměňování záznamů
nebo dokladů v rozporu se zvláštními předpisy, v porušenípovinností nebo překročení
působnosti územníhocelku stanovených zvláštními právními předpisy, v neodstranění
nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření za předchozi roky nebo v nevytvoření
podmínek pro přezkoumání hospodaření podle kontrolního řádu, znemožňujícísplnit
požadavky stanovené v § 2 a 3.

C. PInění opatření

k odstranění nedostatků zjištěných

při přezkoumání hospodaření územníhocelku za předchozí roky
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Slepotice dne 27, 08, 2021

Podpisy

,/

kontrolorů:

/j-,/ l/

Yna ínql
1.0

Bc. lvana Horáková

Eva Bat'ková
kontrolor pověřený řízením přezkou má ní
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Územně samosprávný celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. a) zákona
č.42012004 Sb. povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v tomto
zápisu, a to bezodkladně poté, co s nimi byl seznámen, a podat o tom informaci, včetně
informace o jejich splnění, Krajskému úřadu Pardubického kraje při konečnémpřezkoumání.

S obsahem zápisu z dílčíhopřezkoumání hospodaření obce Slepotice o počtu 5 stran
byla v souladu s § 6 odst. 1 písm. b) zákona o přezkoumávání hospodaření seznámena a
jeho stejnopis č. 1 obdžela starostka obce.

obep slepofice

Dne 27. 8. 2021

Slépotice 101
S30 02 Pordubice

Jana řořková

starosťka obce

Rozdělovník:
Stejnopis

Počet výtisků

Předáno

Převzal

1

1x

Slepotice

Jana Bořková

2

1x

Pardubický kraj

Eva Bat'ková
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