
Kraisk'Ú ÚŤad StÍedočeského kraie

Zborovská 1 1
150 21 Praha 5

SpZn: SZ-100 1 88/2009/KUSK
Čj.' 008950/201o/KUSK

Stejnopi , t. L

Zpráva o vysledku pŤezkoumání hospodaĚení obce

OSTROV
IC: 00662925
za rok 2009

Pňezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
r I0.2.2010

nazitk|adě zákonač.42Ol20O4 Sb., o pŤezkoumávání hospodďení zemních samosprávnych

celkri a dobrovolnych svazkťr obcí.

PŤezkoumání proběhlo v sídle obce: ostrov 24
262 72 BŤeznice

Pňezkoumání vykonali:

- kontrolor pověŤeny Ťízením pŤezkoumání: Cyril Kukla

- kontroloŤi: Dagmar Zeisková

Zástupci obce: Ivo Dragoun - starosta
Ing. Hana Zárubová - hlavní ťrčetní

PŤedmět pŤezkoumaní je vymezen ustanovením $ 2 záJr.. ě. 42012004 Sb., o pŤezko'"rrnání

hospodďení ťrzemních samosprávnych celk a dobrovolnych svazkri obcí.

PŤezkoumání bylo vykonáno vfběrovym zprisobem, pÍezkoumávané období r. 2009.



A. Pfezkoumané písemnosťí

Zirvěrečnf ričet
. za rok 2008 zveŤejněn na ťrŤední obce a na elektronické riŤední desce od 2.5.2009 do

19.5.2009, projednán a schválen na zasedáni Zo dne 26.5 .2009 bez v;fhrad
Návrh rozpočtu

' pro rok 2009 zveŤejněn na uŤední desce od 15.11.2008 do 4.12.2008
Rozpočtová opatĚení

r {. 1 schváleno na zasedání Zo dne l,7 .2009
r {. 2 neschváleno
r [. 3 schváleno na zasedání Zo dne 1 3. 1 .201 0

Rozpočtovf vfhled
. schválen na rok 2009

Schváleny rozpočet
. pro rok 2009 projednán a schválen v Zo dne 4.12.2008 bez v;froku

Faktura
. FD č. 076 ze dne 30.7.2009 ve vfši 14.982,70 za opravu místních komunikací
. FD č. 084 ze dne 8.8.2009 ve r"jši 1.884,90,- Kě za svoz TKo

Účetni doklad
r I pokladně č. 00073 - 00 1 1 9
r ft ZBU č. 00020 - 00058
r I BÚ - povodeĎ č. 00083 .00088, 00013 .00016,000|2 - 00017' 00047 - 00053

00002 - 00003
Pokladní dok|ad

. pŤUmové č. Pl36 - PI44, vldajové č. v |42 . V 182 za období od 3.12.2009 do
30.12.2009

Bankovní vfpis
. ZBU č. 4302721 1/0100 vedenf u KB &.S., bankovní v'.ipisy č. 8

3.8.2009 do 31.8.2009
' BÚ - povodeĎ č.43.536782022710100 vedeny u KB a.s., v;ipisy č.

14.8.2009 do 3.12.2009
Evidence majetku

. vedená v PC obce
Úeto..y rozvrh

. platny pro rok 2009
odměřování členri zastupitelstva

. za období měsíc fíjen - prosinec 2009
Pokladní kniha (deník)

. ke dni 30.12.2009 ( zristatek pokladní hotovosti k uvedenému datu činil 0,- Kč
Dohoda o hmotné odpovědnosti

. pí Hana Zárubová - hlavní četní, pokladní
Yykaz pro hodnocení plnění rozpočtu

. ke dni 3|.12.2009 (zaobdobí 1.1212009)
Rozvaha

. ke dni 3|.12.2009 (zaobdobí 1.|212009)
Kniha doš ch faktur

. ke dni 30.12.2009
Kniha odeslanfch faktur

r ke dni 8.12.2009

a 9 za období oc

7- 4 za období oc



Inventurní soupis majetku a závazktl
. svědčící o vykonané fyzické a dokladové inventarizace ke dni 3|.12.2009

Dohody o provedení práce
. ze dne 10.10.2009 p. Jan Slapak. ridrŽba veŤejného prostranství
) ze dne 121.11.2009 p. Zdeněk Siblík - ridržba veŤejného prostranství
. ze dna 1 .|2.2009 p. Zdeněk Siblík ml. . správa počítačové sítě a webovych stránek

Sm|ouvy o dí|o
I ze dne 12.5.2009 s firmou PB Stavební s.r.o. na realizaci opravy opěrné zdi potoka a

opravu a pokládku asfaltu na silnici v obci ostrov
Sm|ouvy ostatní

. Smlouva o zŤizeni a vedení BÚ u KB a.s. ze dne 7.8.2OO9. BěŽn! ťrčet . povodeĎ

. Dohoda o ukončení platnosti smlouvy Ze dne 3 .12.200q - BěŽn! učet - povodeĎ
Dohody o pracovní činnosti

f Ze dne 1 .2,2009 pí Eva KoĎasová - knihovnické práce
Smlouvy a další materiály k pÍijatym čelovym dotacím

. PoV - ev. 2l.56iREGl2009 ze dne 24.6.2009 na '' opravu bŤehu a komunikace II. etapa
navazující na PoV 2008'', včetně smlouvy o dílo, faktury č.4062009 ze dne 12.6.2009,
závěrečného vyhodnocení a ťrnančního vypoŤádaní

Smlouvy o pňevodu majetku (koupě' prodej, směna, pňevod)
. kupní smlouva o prodeji pozemk z majetku obce parc. č. 31 0l2, 3l4l2, 31512, záměr o

prodeji zveŤejněn od l2.l0.2009 do 19.11 .2009, prodej schválen v Zo dne 27.8.2009
. kupní smlouva o prodeji pozemk z majetku obce parc. č. 17411' 18112,záměr o prodeji

zveŤejněn od 6.2.?009 do 23.2.2009, prodej schválen v Zo dne l0.3.2009
l kupní smlouva o prodeji pozemku z majetku obce parc. č. 18l/1, záměr o prodeji

zveŤejněn od 6.2.2009 do 23.2.2009, prodej schválen v Zo dne 10.3.2009
Darovací smlouvy

. Ze dne l6.9.2009 od města PŤíbrami obci ostrov, peněŽit;/ dar ve
odstranění škod zprisoben;ich záp|av amí

. Ze dne 5.l1.2009 od JiŤí Hajnic, peněŽitf dar ve v;fši 2,455,- Kč na povodĎové škody

. Ze dne l5.12,2009 od Libor Prochazka, peněži|f dar ve qfši 10.000,- Kč na povodriové
škody

Vnitňní pňedpis a směrnice
. Směrnice o evidenci majetku a zp sobu jeho ričtování, Směrnice o inventarizaci majetkr-r

a závazkťr obce ostrov, Směrnice o finanční kontrole, Podpisové vzory, oběh ťrčetních
dokladri

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
. ze dne 4.|2.2008' 26.5.2009, 1.7.2009, 13.1.2010 (nepÍezkoumáváno, por"rŽito

podprirně)

V kontrolovaném období obec ostrov, dle prohláŠení starosty obceo nehospodaiila
s majetkem státu, neručila svlm majetkem za závazky fyzick;fch a právnickych osob'
nezastavila movity a nemovity majetek, neuzavŤela směnnou, nájemní smlouvu a smlouvu o
v;fptijčce tfkající Se nemovitého majetku, smlouvu o pŤijetí nebo poskytnutí ťrvěru nebo
prijčky' smlouvu o poskynutí dotace, smlouvu o pŤevzetí dluhu nebo ručitelského závazku"
smlouvu o pŤistoupení k závazku a smlouvu o sdruŽení, nekoupila cenné papíry, obligace.
neuskutečnila majetkové vklady, uskutečnila pouze veŤejné zakázky malého rozsahu ($ |2
odst. 6 zák. č. 13712006 Sb.).



B. zjištění z pžezkoumání
PŤi pŤezkoumání hospodďení obce ostrov

By|y zjištěny nás|edující chyby a nedostatky - porušeny níže uvedené pňedpisy:

. Zákon č. 2s0l2000 Sb., o rozpočtovych pravidlech zemních rozpočtri, ve znění
pozdějších pňedpisri

$ 4 odst.41 5, nebot':
Není zŤejmé, zdaby| rozpočet schválen jako vyrovnan;i, pňebytkov1/ nebo schodko vy, Zo
schválilo rozpočet na rok 2009 bez vyjádŤení o jaky rozpočet se jeáná. (Měl biit schválen
jako pŤebykoq.i)

$ 16 odst. 2, nebot':
Zo neschválilo rozpočtové opatŤení č.2.

C. Plnění opatrení k odstranění nedostatkťl zjištěnych:
u)

Pňedchozí dí|čí pňezkoumání nebylo vykonáno.

b) nňi pňezkoumání hospodaňení za pňedchozí rokv

By|y zjištěny chyby a nedostatkV, které byly již napraveny.

D) Závěr
PŤi pŤezkoumarrí hospodaŤení obce ostrov za rok 2009 podle $ 2 a $ 3 zakona č. 420l2OO4
Sb., ve znění pozdějších pŤedpisti

Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatkri uvedenych pod
pÍsmenem c):

($ 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 42012004 Sb.)
Není ďejmé, zdaby| rozpočet schválen jako vyrovnany, pŤebytkov! nebo schodko vy. Zo
schválilo rozpočet na rok 2009 bezvyjádŤení o jaky 

'o'poe.t-se 
jeáná. (Měl b;it sctrválenjako pŤebytkovy)

Zo neschválilo rozpočtové opatŤení č. 2.



Upozornění na rizika dte $ I.0 odst. 4 písm. a) zákona č. 420D004 sb.' v platném znění:
Neuvádí se.

Podíly dle $ 10 odst 4 písm. b) zákon a č. 42012004 sb.' v platném znění:

a) podíl pohledávek na rozpočtu rizemního celku

b) podíl záyazktt na rozpočfu uzemního celku

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku rizemního celku

0,56 o/o

2,66 o/o

0'00 7o

Ostrov 10.2.2010

Podpisy kontrolorŮ:

KRAJsKÝ ÚŘau @
sTŘEDoČEsKÉHo KRAJE

odbor fingnční kontroly
t50 2l Praha 5, Zborovská 1 1

Cyril Kukla
kontro lor pověŤe ny Íizerum pŤezkoumání

Dagmar Zeisková
kontrolor

Tato zpráva o rrÝs|edku pňezkoumání:

. je náwhem zprávy o vfsledku pŤezkournaní hospodďení, pŤičemž koneěn;im zněním
z4těxy se stavá okamžikem marného uplynutí lhť'ty stanovené v $ 6 odst. 3 písm. 1)
zákona č. 420/2004 sb., k podarrí písemného stanoviska kontrolorovi pověŤenému fizením
pŤezkoumarrí na adresu: Krajskf uŤad StŤedočeského kraje, odbor finanční kontroly,
Zborovská 11, 150 2l Prďta 5.

. tento náwh zpraw o vfsledku pŤezkoumárrí hospodďení obsďruje i vysledky koneěného
dílčího pŤezkoumaní


