
Kraiský úřad Středočeského kraie

Zborovská 11
150 2l Praha 5

SpZn: SZ _097 9 49 I 20 L2 IKU SK
Čj.. 00996612013/KUSK

Stejnopis č.2

Ing" Vladimír Vacek

Ivo Dragoun - starosta
Ing. Hana Zárubová - hlavní účetní

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

osrRov
IČ: 00662925

za rok20t2

Přezkoumání se uskutečnilo dne:
" 13.5.2013

na základě zttkona č. 420l2a04 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí.

Přezkoumání proběhlo v sídle obce: ostrov 24
262 72 Březnice

Přezkoumání vykona|i:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing. Lucie B|áhová
- kontrolofi:

Zástupci obce:

Předmět přezkoumání je vymezen ustanovením $ 2 zák. č. 42012004 Sb.' o přezkoumání
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Přezkoumání by|o vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období r.2012.



A. Přezkoumané písemnosti

Závěrečný účet
. za rok 201l, zveřejněn od 1.6.2012 do 19.6.2012, zastupitelstvem obce projednán auzavřen společně se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření dne T9.6.2012vyjádřením souhlasu''bez vÝhrad''

Rozpočtový výh|ed
. platný pro rok 2012 a 2013

Návrh rozpočtu
. zveřejněn od l3.l 1.201 l do 2. 12.201lt

Schvá|ený rozpočet
. zastupitelstvem obce schválen dne |O.12,2a|1 v třídění dle rozpočtové skladby jakoschodkový, závazné ukazatele rozpočtu stanoveny paragrafu rozpočtové skladbyR'ozpočtová opatření
" č. l schváleno zastupitelstvem obce .dne 1 7.4.2Ot2, č. 2 schváleno zastupitelstvem obcedne l3.8.20 |2, ě. 3 schváleno zastupitelstvem obce d ne 72.12 2O|2

Pří|oha rozvahy
. sestavena k 3I.12.2012

Yý|<az zisku a ztráty
r sestaven k 31 l2.Zolz

Výkaz pro hodnocení p|nění rozpočtu
. FIN 2-l2Msesraven k 30.4.2012, 30.6.2A12, 31.12.2012

Rozvahn
I sestavena k 3 l . l2.Z0l2

Hlavní kniha
) ?Á" obdobi 12/2012 (k využití dle potřeby)

Účtovy rozvrh
I sestaven pro rok 2012

Pok|adní dok|ad
" výdajové č. V ]'- I27, příjmové P 1- l14

Faktura

,. př i jaté č.001 - 122
Učetní dok|ad

. č. aa275 _ 00389, č' 300ol - 30127
Bankovní výpis

. zétkladního běžného účtu 4302721l/0100 výpisy ě. g,\a, ||,72
Účetnictví ostatní

. rozpis schvá]eného rozpočtu narok2012
n schválený rozpočet pro rok 20t3

Pok|adní kniha (deník)
e za období L| - I2l20I2

Účetní deník
. za období I2l20|2

Inventurní soupis majetku a závazkůt
t Inventarizač,ni zpráva ze dne L4.t.2O|3
. Plán inventur pro rok 2012
. Doklad o proškolení inventarizační komise .
. Inventurní soupisy ťyzické a dokladové inventarizace majetku a závazktl obce k3t.12.2012



i-.zql

Zv eÍelnéné záměry o nakládání s maj etkem
. Zámér prodeje pozemků parc,č' 31013, parc. č' 3I4l3, parc.č. 31513 zveřejněn od

ZA.7.2Al2 do 17.9.2012
. Z6měr prodeje nemovitosti - ostatní stavby (kolny) bez čp. na pozemku parc.č. i56/3

zveřejněn od 27 .4.2012 do 15.5.2012
. Záměr směnit pozemky parc.č. 8612 (výméra 22m2):. P,u'9 č: sslz^ {yvr'éra 26m2),

parc.č. Lzglz 1ui,*e'a 
"26m\ 

za pozemky parcč. 8712 (výméra 72m2), parc.č. 9812

i,.y'*e'u lm}) neřejněn od 11.6.2010 da29.6.2010

Darovací smlouvy
r Darovací smlouva ze dne 28.8.2OI2 ve které obec ostrov přijímá do svého vlastnictví

spoluvlastnický podíl o velikost\ 2l5O na nemovitostech, a to budově č.p. 45 na

pozemku parc.č. 92 apozemku parc.č. 92 (výměra294m2)

Smlouvy a daÉí materiály k přijadm účetovým dotacím
. Smlouvu o po*l|n"ií úÉelové"d otace z rázpočtu Středočeského kraje ze Středočeského

Fondu kultury á obnovy pamáLtek v rámci Tématického zadáni Podpora obecních

knihoven," ďn" 3 .8 .2O Lž ni r ea|izaci proj ektu'* obnova zastar alé techniky''

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodejo směnao převod)
. Kupní smlouva ze dne I4.I0.2Oi2 na prode.j pozemků parc.č. 3IOl3 (výměra 934mZ),

3|413 (vyměra 346m2), 31513 (výměra ]lavrfi2) z majetku obce, schválena

zastupitelstvem obce dne ?7 '9 '2012
. Kupní smlouva o převodu vlastnického práva a nemovitosti ze dne 16.I.2012 o na koupi

poiemku parc.č. 1g5l2 (vyměra 95m2) do majetku obce
. Směnná smlouva ze dne 5,3,2OI2 ve které obec ostrov směňuje pozemky parc'č,.8612

(výměra 22m2),parc.č. 9512 (ýměra 26m2), parc.č. 12gl2 (výměra 20m2) za pozetnky

parc.č. s712 (výměra72m2),parc,č. 9812 (vý.méra Im}), schválena zastupitelstvem obce

dne29.6.2A10
. Kupní smlouva ze dne 25.6.2an na prodej budovy bez čp. na pozemku parc.č. 15613,

schválena zastupitelstvem obce dne 1'9.6.2a12

Vnitřní předpis a směrnice
. Podpisový Ťád včetně podpisových vzorů na rok 2OL2 ze dne 1 .I0.zan, Směrnice pro

provedení inventarizace ze dne 1.1.201 1

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
. Ze dne 10. I2.2O1í (schvalov áni rozpoč,tu), 1.2.2012, 17.4.2OI2, 19.6.20T2, L6,7 '2012,

13,8.2OI2, 27 .g.2012, 1z,I2.2012 (využito podpůrně)

Informace o přijatých opatřeních (zá]ť. 42aD004 sb.o 320Í2a01 Sb.' apod.)

) ze dne29.6.2A12

V kontrolovaném období obec ostrov' dle prohlášení starosty obce,- nehospodařila s majetkem

státu, neručila svým majetkem ,a,aia,ky fyzických a' právnických osob, nezastavila movitý

a nemovitý majetek, neuzavřela smlouvu o oyp,iie"* týkající se nemovitého majetku" smlouvu

o přijetí úvěru, půjčky, smlouw o poskytnůů ú"ěru, pí;ot.y' smlouvu o poskytnutí veřejné

poip|..y (ootace), u*lo.,.,u o pÍevzetl' dluhu nebo ručitelského závazkv, smlouvu o

přistoupenikzávazku a smloulu o sdružení, nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace,

neuskutečnila majetkové vklady, neprovozovala hospodářskou (podnikatelskou) činnost,

uskutečnila pouze veřej né zakÍnky *ulého rozsahu ($ 12 odst. 3 zák. č. 13712006 Sb.)'
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B. $ištění z přezkoumánÍ
Při přezkoumání hospodařeni obce ostrov

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Plnění opatření k odstranění nedostatkit zjišténých:
a) nři dílčím přezkoumání
DíIčí přezkoumání nebylo lykonáno.

b} při přezkoumání hosnodaření za předchozí rokv
Byly zjištěny následující chyby a nedostatky - porušeny nlže uvedené předpisy:
. Zákon č,. 25aD000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtůo ve znění

pozdějších předpisů

$ 4 odst. 5, nebot':
Rozpočet územního celku na rok 2011 byl sestaven a schválen jako schodkoÚ, schodek
však nebylo možné uhradit finančními prostředky z minulých let ani návratnými zdrojí.

NAPRAVENO
Přijetím systémového opatřeni tak, že rozpočet pro rok 2aI3 byl sestaven jako schodkoý.
Vzniklý schodek byl krytfinančním zůstatkem minulých let,

D) Závěr
Při přezkoumání hospodaření obce ostrov za rok 2aI2 podle $ 2 a $ 3 zákona č' 42012004
Sb.' ve zněni pozdějších předpisů

Nebyly zjištěny chyby a nedostatlry.
($10 odst. 3 písm. a) zákona č. 42al2004 sb.)

Upozornění na rizika dle $ 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 4zaD004 Sb., v platném znéníz
Neuvádí se.

Podíty dte $ 10 odst. 4 písm. b) zákona ě,.420Í2x04 Sb.o v platném znění:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku

b) podíl závazk& na rozpočtu územního celku

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

Komentář:
Celkoý objem dlouhodobých pohledávek činí 0 Kč.
Celkový objem dlouhodobýcb,závazků činí 0 Kč.
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Ostrov 13.5.2013

Podpisy kontrolorů'

KRAJSKÝ ÚŘ,qo
srŘeooČpsrÉtlo xRnle

odbor finanční kontrolv
l50 2l Praha 5, Zborovská | l

Ing. Lucie Bláhová ,e4'
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

trng. Vladimír Vacek ft*il

Tato znráva o rnýsledku přezkoumání:

- je náwhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním zpritvy
se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v t 6 odst. 3 písm. l) zákona
č" 42012004 sb', k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením
přezkoumání na adresu: IGajský úřad Středočeského kraje, odbor finanční kontroly,
Zborovská 1l, 150 2l Praha 5.

. se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se stejnopis č. 2 předává statutárnímu zástupci
kontrolovaného subjektu a stejnopis č. 1 se zak|ádá do příslušného spisu územního celku
vedeného odborem finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje.

S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce ostrov o počtu ó stran byl
seznámen a stejnopis č' 2 ptevzal, pan Ivo Dragoun, starosta obce.

Ivo Dragoun
starosta obce Ostrov

Poznámka:
Územní celek je ve smyslu ust. $ 13 odst. 1 písm' b) zákona č,. 42O|2OO4 Sb., povinen
přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku
přezkoumáni hospodaření a podat o tom písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu
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