
Kraiský úřad Středočeského kraie

Zborovská 1 l
150 2l Praha 5

SpZn: 52._05 178 I/2010/KUSK
Čj.. ol5476t2a1I/KUsK

Stejnopis č. é

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

osrRov
Ič:00662925
za rok 2010

Přezkoumání se uskuteěnilo ve dnech:
. 23.9.2010
. 9.5.2011

nazétk]adě zákona ě. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodďení územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí.

Přezkoumání proběhlo v sídle obce: ostrov 24
26272 Březnice

Přezkoumání vykonali:
. kontrolor pověřený řízením přezkoumaní: Ing. Lucie Bláhová (9.5.20l l)
. kontroloři; Marie Formanová (23.9.2010)

Cyril Kukla

Zástupci obce: Ivo Dragoun. staÍosta
Ing. Hana Zárubová - hlavní úěetní

Předmět přezkoumarrí je vymezen ustanovením $ 2 zák'. ě. 42012004 Sb., o přezkoumiárrí
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Přezkoumání by|o vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období r.2010.



A, Přezkoumané písemnosti
Rozpoětoví opatření

. č. l schváleno zasfupitelstvem obce dne 18.5.2010

. ě.2 schviíleno zastupitelstvem obce dne 3l.8.2010

. č. 3. schvaleno zasfupitelstvem obce dne 9.12.2010
Rozpoětový yýhled

r na rcky 2012 - 2013
Závěrečný účet

. z'i rok 2009 zveřejněn na uřední desce obce a
2.3.20|0 do l8.3.20l0, projednrín a schválen
výhradami

na uřední elektronické desce v době od
v zastupitelstvu obce dne 18.3.2010 s

Schválený rozpoěet
l na rok 2010 projednrín a schválen na zasediání zastupitelstva obce dne 8.t2.2009 jako

schodkový
Návrh rozpočtu

. na rok 2010 zvďejněn na uřední desce obce od 20.ll.2009 do 7,|2.2009, na úfudní
elektronické desce zveřejněn od 20. ||.2009 do 8.|2.2009

Bankovní vypis
. běžného účtu ě.430272|1/0100 vedeného u KB a.s., qýpis č. 6 (období od 10.5.2010

do 3l .5.2010) '  č. || .  |2 (období od 1. l1.20l0 do 3l .12.20l0)
Inventnmí soupis majetku a závazků

,. svědčící o provedené ýzické a dokladové inventarizaci
Učtovy rozvrh

r platný na rok 2010
vý|azzisku aztráý

. sestaven k 31.8.2010,31.12.2010
odměňování č|enů zastupitelstva

f za oMobí měsíců 6-7/20|0' |0-|2/2010, (mzdové listy - starosta, místostarosta)
Příloha rozvahy

r sestavena k 3l .12.2010
Evidence poplatků

l ke dni 31 .t2.20|0 (nájmy' psi' odpady)
Dohoda o hmotné odpovědnosti

r uzavřena sH. Z.. pokladď
Kniha došlých faktur

f zaobdobí 1.|2120|0
Pokladní kniha (deník)

. ke dil 23.9.2010 zustatek pokladní hotovosti ěinil 22.054,. Kč, ke dni 31.12.2010
zůstatek pokladní hotovosti činil 0,- Kč

Kniha odeslaných faktur
) 7aobdobí |.|2D010

Hlavní kniha
I sestavena k 31.8.2010, 31.12.2010 (l-1212010)

Rozvaha
I sestavenak 30.6.2010, 31.12.2010

výkaz pro hodnocení p|nění rozpočtu
t FIN 2-l2M sestaven k 31.8.2010,31.12.2010

Pokladní dok|ad
. ě. 013 .0ló,  č. 031 .035, č. l  l8 -  157



Úeetni doklrd
. č. llR37 . 10053, č,. |0|27 - l0l53 (přijaté faktury)' č,.00124.00148, č. 00334 - 00414

(běžný účet č. 43027211/0100)' č. 30043 . 3005l, č. 30181 . 30226 Gokladna)
Faktura

. ě.37 zndne28,4.20|0 ve ýši 4.772,-Kězaodstrarrění odpadu

. č. 4ó ze drre l0.5.2010 ve výši 5.159,. Ké z.a sazenice (lesní školka Sedlčany)

. č. 143 zedne 29.|0.201'0 vevýši 35.320,-Kč,zarozhrnutívytěŽenéhobď'nanaskládce

. č. 150 ze dne 8.|2.2010 ve výši t.216.000,. Kě za opraw stěny potoka v obci na
7ákladě smlouvy o dílo č. l60082l10

Dohody o pracovní činnosti
. uzavřena dne2.|.20|0 s E.K. - knihovnické práce

Smlouvy a další materiály k poslrytnutym účelovým dotacím
. Smlouva o dotaci z rozpočfu Stfudočeského kraje o poskytnutí mimořádné dotace ev. č.

427IIREG 2009 ze dne 2.12.2009 na projekt .'oprava místních komunikací a odbúnění
rybníku v obci ostrov''

. Smlouva o dílo ze dne 18.8.2010 ''oprava mísbrích komunikací v obci ostrov - opÍava
vjezdů''

l Smlouva o ďlo ze dne 8.8.2010 ''oprava mísnrích komunikací v obci ostrov . pokládka
asft. koberce"

. Smlouva o dílo z.e dne l8.4.20I0 ''Pffprava podkladu pro asfaltovy povrch místrí
komunikace"

. Smlouva o dílo ze dne 13.10.2009 ''oprava můstku a komunikace paÍc. číslo l93''
r Smlouva o dílo ze dne 15.8.20109 ''Regulace potoka a oprava vodoteče v obci ostrov''
. Smlouva o dílo ze dne l3.l0.20l0 ,'oprava mustku a komunikací parcel. číslo 64,86''
r Smlouva o dílo ze dne 2232010 ''oprava komunikace * oprava dešťové kanalizace -

povodeň 2009"
Sm|oury nájemní

. ze dne 17.8.2010 o pronájmu nebytových prostor budova č.p.51 ''prodejna potravin a
pohostinswí''

Zveřejněné áměry o nakládání s majetkem
. zitměr o pronájmu nebytových prostor budova č.p. 5l ''prodejna potravin a pohostinství''

zvefujněn od l3.6.2010 do 29.6.2a|0
. zittněr o prodeji parc. č. 26712 zvefujněn na uřední desce od |2.3.2009 do 30.3.2009
. áměÍ o prodeji parc. č. 32413 zveřejněn na uřední desce od l2.l 0.2009 do l 9.l l .2009
r áměr o prodeji parc. č. 32412 zveřejněn na uřední desce od 12.10.2009 do 19.11.2009

Sm|ouvy o převodu majetku (koupě' prodej' směna, převod)
. kupní smlouva o prodeji pozemku z majetku obce, parc. ě. 267/2, prodej schválen v

zastupitelstvu obce dne 10.3.2009
. kupní smlouva o prodeji pozemku z majetku obce, parc. č.

prodej schvrálerr v zasfupitelstvu obce dne 8.12.2009
. kupní smlouva o prodeji pozemku z majetku obce, parc.č.

prodej schvrílen v zasfupitelstrnr obce dne 8.l2.20l0
. kupní smlouva o nákupu pozemku do majetku obce, parc. č.

nákup schválen v zasfupitelstvu obce dne l5.4.20l0

32413, ze dne 14.1.2010,

32412, ze dne 2.12.2010,

32512, ze dne 16.9.2010,

Darovací smlouvy
r Smlouva o poslrytnutí peněžitého danr na ''vybudování komunikace'' ze dne 1.l0.2010

Dohody o provedení práce
' uzavřena dne l l.l.2010 s M. D. na údržbu veřejného prostrarrství
. uzavřena dne 20.3.2010 s B. Ž. naúdržbu veřejného prostranství



l uzavřena dne l.7.2010 s H. Z. na úěetní, administrativní práce
. uzavřena dne 14.10.2010 s L.D. na úklid volební místrosti
. uzavřena dne 15.10.2010 s M.K. na úklid a údrŽbu veřejného prosfranství

Zápisy z jednání zastupite|stva včetně usnesení
. ze dne 8.12.2009, 13.1.2010, 18.3.2010, 15.4.2010, 29.6.2010,31.8.2010, 11.11.2010,

9. 1 2.20 1 0 (nekontrolováno, pouŽito podpůrně)
Vnitřní předpis a směrnice

. směrnice o evidenci majetku a způsobu jeho účtovarrí, směrnice o zabezpečení zákona o
finanční kontrole č. 320/200l Sb., směrnice o inventarizaci majetkv a závazků' oběh
účetních dokladů

Informace o přijatych opatřeních (zár. 42012004 sb.' 320i200l Sb.' apod.)
. zaslaná na KUSK dne l.4.20l0

V kontrolovaném oMobí obec, dle prohlášení starosty obce, nehospodařila s majetkem strífu,
neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavila moviý a
nemovitý majetek, neuzavřela směnnou smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se
nemovitého majetku, smlouvu o přijetí nebo poskytrrutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o
převzetí dluhu nebo ručitelského závazkv, smlouw o přistoupení k závazku a smlouw o
sdruŽení, nekoupila ani neprodala cenné papiry, obligace, neuskutečnila majetkové vklady,
uskutďnila pouze veřejné zakázky malého rozsahu ($ l2 odst. 3 zái<. č. l3712006 sb.).

B. ziištění z přezkoumání
Při pfuzkoumání hospodaření obce ostrov

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných:
a) při dí|čím nřezkoumání
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při přezkoumání hospodaření za předchozí rolrv
Byly zjištěny následující chyby a nedostatlcy . porušeny níže uvedené předpisy:
. Zákon č. 2s0l2000 sb.' o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

pozdějších předpisů
$ 16 odst.2, nebot':

Zastupitelswo obce neschválilo rozpoětové opatřeď č.2.
NAPRAVENO

obec v roce 20]0 změny rozpočtu upravuje a schvaluje rozpočtoými opatřeními.



$ 4 odst.4,5, neboÍ.
Není zřejmé, zdaby| rozpočet schviílen jako vyrov'mý, přebytkový nebo schodkoý. Zo
schválilo rozpočet na rok 2009 bez vyjádření o jaký rozpočet se jedná. (Měl být schvrílen
jako přebytkoyý)

NAPRAVENO
Rozpočet na rok 2010 byl schvólen jal<o schodlrový.

D) Závěr
Při pfuzkoumríní hospodďení obce ostrov zarok 2010 podle $ 2 a $ 3 zékonaě.42012004
Sb., ve zrrění pozdějších předpisů

Neby|y zjištěny chyby a nedostatky.
($10 ďst. 3 písm. a) zíkona č.42012004 Sb.)

Upozomění na rizika dle $ 10 odst.4 písm. a) zákona č,.42012004 Sb., v platném znění:
Neuvádí se.

PodíIy d|e $ 10 odst.4 písm. b) zákona ě.420n004 Sb., v platném znění:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku

b) podíl zÁvazkťt na rozpoěfu uzemního celku

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku uzemního celku

Komentář:
Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 0,- Kč.
Celkový obj em dlouhodob ý ch ňv azktt č iní 0'. Kč.

Ostrov 9.5.2011

1,|s oÁ

0,79 V,

0,00 v"

Podpisy kontrolorů:

Ing. Lucie Blďtová

KRAJSKÝ ÚŘno
sTŘEDoČESxÉuo rnalr,

odbor finanční kontroly
l50 21 Praha 5' Zborovská l l

Cyril Kukla

/4r
řezkoumríní


