Kraiský úřad středočeského
ooBoR lNŤtRNlHo AUDITU A KoNŤRoLY

kraje ,/

spzn: sz 072443/20l9/KUsK
čj,: o027842o2olKusK

Zpráva

Yý§lcdku přezkoumání hospodařeni obce

o

sLUŠTIcE
Ič: 002,10?61

za Ťok 2019
PřeztoMán' hospodál.íl ob@ slulti@ za rok 20l9 bylo 2anájenó dnc l] 0l2020doruěenin
oaúm€íl o zóáienI pi.zkoháni hospodlteíl 6leéhopřezkounávaii.in órcánon.

Přezkoumlnl.. u.kulečnilól. dDécb:

,22.1.2a2o

zikom č, 4201004 sb. o Přezkomáváni nospodai€ni úz€mnich smosprávnýcb
c.lkú a dobrcvolóýcb svazl{ obci, ve běni pozdějších př.dpisú a v souladu k zákonem
č.255/20l2 sb,, o kohnole (konrolnl iid),
na zIikladě

překounívrnó obdobl:
Přczkou

Díni přoběhlo

01.01.2019 - 31.1r.2019

v ddle obca:

Př@l.ouút.l tYkon.ly.
- korirolor pověřený

řiaín pl€ztoumánI:
Jrrodrv Prvliček - starosla
Rťn,t! KUF.0Ýó - hlahlúčchi

PovéienikpĚzkománipodle§5odst. l zá*ona č. 4202004 sb,, § 4 a § ó zjtona
ě, 255/2012 sb,, vše Ýe aéni pozdéjšicb piedpisú, rfdala vedouci odboru inlemibo audifu
a tonlroly (mjského uřadu střdoóeského kaje Msr Štěpán}a Dvořiitová Týcová
dne]9,7,20]9podčj 0965]8/20I9/KUSK.

přozkouDinl jsou dle !st. § 2 z-á!, č. 4202004 sb,. ve znění pozdéjšich
pledpi§]. údaje o ročnim hospodai€ni územiho celku, tvoiíci součást áaěEóého účfupodle
Př€dDěton

zikona č, 250/2000 sb , ve znění pozdějšich piedpisú, g to:
_ plněni plijnú a ťdajn rozpoófu, včenrě p éhich opeirci týk jicich se rczpočtovýcn
_ finmčni opďao€. lýkaj ici s tvorby a použiti peněžnich fondů,
_ n klady a Yýnosy Podnikatclské óimosli územiho celku,
_ pe.ěžii ópďace, iýkajicl s. sdiužených proslřcdků rfnakládmýcn na zj}Iadě smlow1

nezi d!ěna ňebo !l.e úzenóini.elky, mebo ná z&ládě shlour} šjin)rni

púhickýni nebo fyzickýni osobei,
_ nnmčni opďeq qýkajici s cizich zdrcjú v€ smyslu přiBich pĚdpisú o účetlictvi,
_ hospodaleni a nakládáni s piosdedky posh^nuqini zNářodniho fondu a § dalšini
pmsředky Z zahrMiěi posh^nurými na Zitladě mezinlircdnich smluv,
_ wrjčloÝ'ni a !,ypořád|jni
vdánú ke si]itninu íózpočtu, k rozpočtún lFjn,
'nměnich ke slálnln ťonddn a k dlBiú ošobán,
k rczpočt ln obci k jjiýn ozpoči)n,
_ nakládráli a hospodařeni s majetken ve vlótnictvi úZmiho celku,
_ nakládáni a nospodaieni s najelkem slitu, s nínžhospodaií úremi celek,
_ zdáváni
uskulečňováni veĚjných zakáz€k, s výjinůou ú&onú postupů
plezkounmých oryánem dohledu podle
piániho předpisu,
_ siav pohledávek a ávazkú a nákládání s ^láštniho
ninj,
_ ručmí2a álazky §zických a pávnřký.h osob,
_ zslavováni movitých a nmoviti.h věci ve píospěcb adicn osob,
_ ďibváni věcnýcn břň.ó k naje&u úz€nniho celku,
účehiclviledené ú2mnímcelkem,
_ ovéieni poměru dluhu úremiho celku k pruměru jeho piijmú a posledni 4 mzpočtové
rolf podle právníno předpisu uprawjiciho iozpočlovou odpovědnosl.

a

a

PřezkoM|ni hospodář€ni bylo pó,edeno vibětovýn zp,lsoben s ohleden ia lrzmmosl
jedno i!ýcn sfutgčnostl podle plednětu a obsaiu plezkoMáiI. Pfi posuzováni jednotliťcn
právnich úkonúse vycháží 2e hěni plávnich předpisn pktných ke dni uskuteóněni ionoto
Podle usbnovenl § 2 odst, 3 zikona č. 420D004 sb, nebyly předměten přzkománi údaje,
na klenj se Ýzlahuje povimost mlče,niÝosti podle daňového řádu,

Posleóin konlrolnim ukonen ve §yslu Ustanoveni § ]2 odst. l pisd, g) kontrolniho nidu
učinénýmdne 22,04,2020 byb snmuti koĎtólních zjištěni, předáni pieztoMmých
dokmeniú ásfupcún úknníhocelku a prohlášeni konllolora povéteného řizenin
přezkómáni, že kontrola

na

nišlě je ukon&na.

A. P řezko um ané pkemnosti
§třednědobý ťhled řOzpočlU
t na roky 2016 _ 2020. sch!álcn zislúpile]sLven oboe dne ]6,32016. zleiejněn dne
2ó.3 2016
Pť.vidh rozPoč lovóh o p rov izořia
r sch!á]ená 7astudtelsivem obce dne l9,]],20l3 ňá obdobi 1_]]/2019 !€ !ý!i j/]2 roku
2018

.
t

.
.

zveiejněnod27] 20l9 do 10.4,2019
zastuPitelstvem olrce dnc ]0,4.20l9 jalo ťebyirorý, lúelně piijnrú a ťdajú
uskuteónénýcb v dobč rozpočb!éh.proli7oria, Závazné ukazatele v odlělvolém
d]eněni dle rozpočtóvú skladby (Pďaeraly). sch!álený rozpočer zvete]nčn dnc
l0.,4,20l9
ó,1/20l9 schválc.o zaslupne]slvem obce

4

9,20l9, zleřjněno dnc j.9,20I9

č,2/20l9schváleno7aíupitelslvenobce28,11,20l9,zvclcjnčnódne29ll20]9

t

za fuk ]2018. projednán a schvílcn zaýupn.l§Ve.r obcc dne 3.7,2019 s vyjádřenim
"be, VýhÉd", návrh zvcřcjičn ód 562019 do j?,2019. sch!álený závěreóný účel
zleiejněn od 4.7 ]0l9
výklz pro hodnoccníplněni řozpočtu
! k ]l 12 20j9 odÉdán i]. í'slJls dn.l0 l

.

k ]1,12,2ol9. ódťslán do

csills

'nro

dne l3 2,2020

.

k ]l l2,2019.odeslánado csÚls dnc l] 2,2o2o
PřilOha roTahy
l k 3l,]2,20l9. odcsláná d. cst]Is d.e 1'] 2 2020

.

plahý pro rok 20l9

.

k

!

vcdena

]l l22019

dle potieb,rr

! modulu Triada, od č l90000l d.č 19000204 dlepoťeby
Knin. odesliný.h fútuř
. vedenavnódu]uTrjada,o,1Ě 20]9000l doč,201902ló_dlclotřehy

. k úĚtu č, 115_]919200247/0100 Ýcddnému u Komedui tranky as. od ě 5 ze dne
7 5,2019 do ě lzcdne312020k]],l2,20]9
. k úěiu d. 1102320l/0100 ledenému u Ko]nerčni banky as. od č, ll 2a obdobi
5,]0,20l9 - 6,1] 2019 do č,l za obdobi 7 l2,20l9 ó,1.2020
účtuč 9,1]12]2201/0710 vedenómu n čcskénárodni bankv ód
28 6,20l9 do ó,25 ze dnc ]1.12,20l9

. k

č 1:] 7e dne

. k údtuč1l5-]9l92002,17l0l00ledcnémuuKomerčnibanlya,s,odó,190004zedne
30 4 2019 do č l900l2 2e dné 3l ]2 20l9
. k účnló 11023201,0100 vedenánu u Komerčni balkv a,s od č, 110156 2c dnc
7I0 20l9

dó

č l]0l977edne']1

]2 20l')

.
.

k účuč,94ll2l22ol/o7lo vedenému u českénlircdni banty od a, l2oo13 ze dne
28,ó,20l9 do č, ]20025 zé dne 3l.]2.20l9
k pokladně od ú,4]0,10ó

t

vedena v

t

od č. Pl9000440

t

ved€na

v

-

dne 2,10,20]9 do

íodulu Tliada a obdobi lijcn

Z

č.4l05ll ze.lne 30l2.20l9

až prosinec

dne 2,10,20l9 do č. vl90005]

lzedne 30,12,20l9

nodulu Tnada k 3l.]2,20l9 poplatek za komúálni odpad

l

ved€.a Ý nodulu Triada k ]l.]2,20l9
Invon luřnl s oup is h.j ?tku . záv.zků
slóžka ióvenlďiace majetku a ávúkůobce k ] 1.12.20l9 _ Plá. inventú ze d.c 28.1 l,
20] 9, podpiso!ý vzor o proškoleni inveniŤizáčníkoniý ze dne 28,l ] , 20l9. inventumi
soupisy mjetku a ávžkůobce k ] 1 ,I 2,20] 9, výpis z listů vlstnictvi prc obec sluštice
a piíslušná kalaslráni úzenl ke dni ]1,1220l9 mátkové dIe Dotřeby,Inventarizačni
zPráva ze dnc 3l.],2020
odmčňová.í čl€nů zastlpit€htÝr
ťtlatnípásky a měsic prosinec a simoveňi \i{e odmény ulolneného siaro\ry .h!€
,

l

r
t
.

Protokol o schvál€ni

úóeini

á!ěrky &

dne 3,?, 2019

Deovaci smlouva ze dňe ],l220]9 uzvi€ná s dárc.n TMor Test, s,i,o, Piednčt n
dm je finečníčásil! Kč ]5.000,00 pro veřejně prospěšné účelyv obci sluštice v
Průbéhuroku 2020,

Dohody

.

o

provedenl

2e dne 2.5 20l 9

pric.

uviená

s p. P

s

Iníornte o přij.tých optiř.nlch (zik

.

v ro^ahu lortodi. něsičně, ú&lid budo\a obecniho

4202004 sb.,320200l sb., !pod,)

dophm z€ dne 4,7,20] 9
zÁpúy j.dnáni zastupitelltÝr tčelně usne!énl
. rc' dne 191220l8 (schváleni iozpočlovéhopúvizona), ř dne 20,2.20t9 , l0,4.2ol9
Gchváleni rozpočtu),3,7.20l9 (schvá]eni závěrečného účtuobce a účebl2ávěrkyobce),
4.?,20l8, 4.9,20l9, l8 l2.20]9 _ nepiezkomáváno, použilo podpúíě

v kontrolov ém obdobi ob{ sluštice, dle prchliileni stmsty obce, neuzaviela snlouw

kupni, sněmou, nájemni, Pachtóvii, sfulouvu o ťpůjče,!ýPrcsej o nabyť, pievodu n€bo o
ziizeni práÝa siavby k Pozcnku !e svén vlast.ictví, mi jiiou snlouvu o nabrti a pl.vodu
mj€tku včebě smlóury o nakládáli s věcnýni Práq. neiospodaiila s majetkem §tátu,
neručila svýn najellem
závazky f]áckýcn a pávnických osob, a to
v piípadech
laxaiiviě !]jnénoveých v § 38 odsl, 3 zikona o obcich, nezst vila novitý a nenovirý
najetek, ieuavlela smlouw o Přijeti a poskíňuti úvěru nebo zápújčny. smlouw o
posk}lruí dotlce, snlouw o při].ti dolace, snlouvu o pievzdi dlunu, o přev.etl ročnekkého
ávarr\u, o !řistoupeni k ávazku a smlouvu o sdruženi. smlouw o spoleanosli a poskýováni
najetkolTcb hodnot podlc snlouvy o sdružení, jehož je obec společnftem, nekoupila Mi
neprodala cemé papiry, oblig&e, neDldala konuálni dlunopisy, nezřidila mi nezrušil!
piispěvkovou orgmizaci a olg izačníslož}u, nezá]ožila
nezrušila piáhickou osbu,
neustut€ěnila najetkoýé vklady do právnických osob, nepro,ozova]a hosFodliiskou
(podnikateIskou) čiMosl, uskutečnila poue veieiňé akázLf maléno rczsanu

a

ei

ei

B. zjištěni z přezkoumání
Při plezkounáni hospodatfii obce slušrice]

Byly zjlštěny nful.dujici chyby

.

zakon č. 1!8n000 sb,,

o

a

l.dostatlf

obcich, v€

poruš.ny nlž€ uÝ.d.ía př.dpisyi

aěíi púdčjši.hPř€dpi.ú

ZiÝěr€iný účetobce nebyl prcjednán zastupitehtven ob.e do 30 ěeNna následujícího
oku. Zgsfupilelstvo obce proj€dMIo a sch,álilo závěrď.ý úč€t u rok 20l8 d.e 3,?,20l9,

c. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjišténých:
a) Dři dílčínDřezkounáDi
}ředchozi dilči překounini n.bylo rykonino,

b) Dři Dř€zkoumáni

hosDodsřeníz, Dředchozí mkv

Byly ziištěly n{slgdujíci chyby

.

. ledoltalky

_

porošeny nír. uY.d.na př.dpi.y.

odJt. l zíkoí.o úč.tni.tÝí)
č{j§ č. 703 bod 5.3,.I.boť:
ob€c j9ko při.ience trmferu nedodlžela postupy účlovánitrdsferu 3 povim6li
qpoládáni, Nebylo účtováno o Podninénépohledávce ve yýši Kč l,]43,825,00
m podrozvabovén účtu9l5 nebo 956, (dle vďejnopráni lou!} o posky,lnuti dotace
podle Pro8tmu 2018 pto posk}rovánI dotací z rozPoěfu stMoč€ského kiaj€
2. sledočeskéboInfr§ruktumlbo fondu @ dne l ó. l 1.20l8).

čÚs č. 70l - 7lo

(§ 36

NA}RÁvENo

zaúaa,óní frizfuné dolace úěelkíndovade é. 610a02 2e d,. 3062019
fu Podfo^dhou! účel956,

D)

závěr

Při přezkoMáni
ó, 42012004 sb,, ve

nospodař@í

obe

slu§iice

aéni pozdějšfuh předpisú

u ok

2019 podle

Byly zjištěny n€dosi,|xtL spočivljiciY|
1§ l0 odst ] pisnr .) zákona č ,120/2004 sb

§ 2 á § ],át@a

)

c4) Nedo§tllkr, Jpočivdjlcív porúš.ňipoÝinno§li c.lkú st,novéných 2vláš(nímj

.

Zálčrečnýúčelobce nebyl projednán zaslupilehtvem obce do ]0, čeínanásl.dLliiciho

Upozořnénin.

řizik

dle § l0 o&t, ,l pfun. .) znkon. č,.l20r004sb,,v plalnénznéní:

Podily dk § rOodst,4 pisn, b) zákona č, 420/200.1 sb., y platnón zn!ňi:

celku
b)podil závazkú na ro,poélu úZemnihocelku

331yí

c)podilzastavenéhomajeikunacelkovénnrajetkuúzemnihocelku

0100o/"

a)podil

po

hledávek n! Dzpočiu územ niho

1A3

a/"

Kon€Dtiř:
celko!- objem d loulrod obých poh ledávek anri 0,00 Kč,
celko!!' objem dloulrodobých závazků čini 0,00 Kč,

výrok dl.

r

Dlub

§

l0 ods(,4 pí!m, o

úzmiho celku

ákoí. č,4201004 sb,,Y

pl.tnón hěni|

Ďeplekročil 60% prúněru jeho piijmlj za posteói 4 iozpo&o!é rcky,

KRArsKÝ

ílŘ^D

o

n^-/r-,

T.to zDrtv,

o

vÝ.ledku Dřezkoubiúl:

je náuh€m zpřáia o ťsl.dku přezkománl hóspodaleňl, přičenžkónečnýn měnln zpnila
se stává okánžik.n mmého upl}huií lhúly stanov€né v § 6 odsi r písn d) álo@
ě, 420/20M sb.. k podáni phemnébo stúoviska tontrolorovi poýěřfiéfou ízenih
_

ke zjištěnin uvedeným ! ion1o niwhu je nožno podat phemé simovisko ve lnůtě
do 15 dnú ódc dne pledáni náthu zpIáry, a to konlroloróvi póvěřménu řiZĎim
přczkomiini na adresu: K4ský úřad stiedočeskéhoknje, odbol intehjho auditu a konn,oly,
zbolovská ] l, l 50 2l Praha 5
_

lenlo návrh zpráq o výsledku plezkounáni hospodaleni obsóuje i \ýsl.dky konďného

ý qhoiowle

přzkomáv
vedeného

ve dvou sejnopisech, přičenžse stejnopis č, 2 pĚdává slatu!ánínu áslupci
ého subjellu a stejnopis d l se zakládá do přislušného sphu územiho celku

odboren interniho auditu

a

kontoly Kajského riúadu stiedočeskéhokmje,

s obsanem zpáq, o lrsledku přezkoMánl bospódaleni obce §luštice o počtu 8 stre
byl shámfu a siejňópis č, 2 přev21, p, J@slav Pavllček, sl@sta obce, Dále stďosla ob*
Převal v elekttonické podobě n@ode!§úou zlrávu o !ýsledku plezkounánl hospodateól
obe slušli@ ve strójově čitelnénlomálu PDF pro naplněni ut novfií § 4 zá,kona

oBEc sLU§TlcE

.

sl

§ 13 odsi, l tisn. b) z&óna č 42ol2oo4 sb,, polinú
přúmoul opatřeni k nápiavé chyb a nedostatkú uvedmých vléto zprávě o výsledku
přczkománi hospodařeni a podat o ton pi*mou informci piíslušnémupiezkomi,ajicimu
orgánu - l&ajský úřad středočeskéno kaje, odboi intemiho auditu a kontroly, zboúÝská l l ,
l50 2l Pmna 5, a to ne.jpozději do 15 dnů po projednáni |éto zprá}ry spoln se ávěrečnýn
účleív órgánech úmíhocelku,

Územi cehkje Ýe smyslu

Úz-mní celek je dále ve smyslu uslanoveói § l] ods. 2 zá&ona č, 42ol2oo4 sb., povin.n
v infomacich podle uslaóoveni § l ] odst, l pisn b) léhóž zá&ona uvést lnůtu, ve kcré podá
piislušnému piezkoumávajicifou or!ánu pkennou zpóW o plňění přijaých opaťenl a v télo
lhůtě Přislušnému pieztounávajicínu oryánu uvedenou zprávu zólat,
Ne9plnénim iěchto po,imo§ii se úzenni celek dopusti piestupku podle ustmo,eni
§ ]4 odst, l písn b) a o zá}oia ě ,l20D004 sb, a za to se uloži rizemiho celku Podl.
uslanoveni § ]4 od$ 2 aj}ona č,4201004 sb, pokuia do yýše (č 50.000,_,

.
.

výka, Při|ot. - oblth, |iplnoli ttdtjů - obe nusí zkonkololat správíénačteni
účebichdal čiselných čiistl a žá{o!eň musi doplnil nebo akfualizoval koneniiie
do textoyých čá5d (*jména čásli A.1, A 3 ), které maji sloužit konďným uživalelrlm
(např, smosprávé. MF ČR a pod,) Textové části jsou účenyjako dophujici zdioj
infom5ci, kleé nelze ptimo nalézt ve výkarech Rozvgna á výkaz zisku a ztniq,
vyčleněni rczpočtoÝýcb přoslředkit n. ř€šcni klnoťcn dtu.cl _ Upozoóujeme

m povinnosi slmovenou v § 25 záIona č, 240D000 sb,, o krizovén řieóí vyčleňit
i]núčnipío9ťedky potřebňé t ajišiénlpřípQý] na krizové situace (účeIo!á Ezera
finúčnichprosťedkú ňa i!šeníknzoÝých situaci a odstraňovánijejich následkú), o této
FzeNě je nutno účtovatna § 52]3 , KJizoýi opadeni, položk5 5903 _ Reďa
m kizová opalieni

