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SpZn: SZ*08 1498/2020/KUSK

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

PERTOLTICE
Ič: 0023ó331

za rok2020
Přezkoumání hospodaření obce Pertoltice za rok 2020 bylo zahájeno dne 22.07.2020
doručenímozrufunení o zahájent přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím
orgánem.

přezkoumáni se uskutečnilo ve dnech:

.31.08.2020

,

15.02.2021,

na zíkladě zikona č. 42012004 Sb., o přezkoumávriLrrí hospodaření územních samospávných
celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
č.255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

přezkoumávané období:

01.01.2020 - 31.12.2020

Přezkoumání proběhlo v sídle obce:

pertoltice
Pertoltice 54
285 22 Zruě nad Sázavou

Přezkoumání lykonali;

- kontrolor pověřený řízením přezkoumrlní:
- kontroloři:

Jiří Černovský

Zástupci obce:

Miroslav vidlák
Blanka veletová

Ing. Helena Francová
- staťosta
- účetní

Pověření k přezkoumání podle § 5 odst. 1zákonač.420l2004sb.,§4a§6zákona
č. 25512012 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů, r,ydala vedoucí odboru interního auditu
a kontroly Kraj ského uřadu Střeáočeského kaje Ugr. ŠtOprimkaDvořaková Týcová
dne 1.7.2020 pod čj. 088572/2020/KUSK.

Předmětem přezkoumání jsou dle ust. §

2 ák. č. 42012004

Sb., ve zrrění pozdějších
předpisů, údaje o ročnímhospodaření územníhocelku, tvořící součást závěrečného účtupodle
zákona č. 250/2000 Sb., ve mění pozdějšich předpisů, a to;
- plnění příjmů a ýdajů rozpočtu, včetně peněžríchopetací týkajícíchse rozpočtoqých

-

-

-

prostředků,
finančníoperace, týkajícíse tvorby a použitípeněžních fondů,
náklady a aýnosy podnikatelské čirnosti územního celku,
peněžní operace, qýkajíci se sdružených prosťedků lynakládaných na základě smlouly

mezi dvěma nebo více územnímicelky, anebo na základě smlourry s jinými

právnickými nebo fuzickými osobami,
finančníoperace, dkajicí se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictvi,
hospodaření a nakiádaní s prostředky poskytnutými z Narodního fondu a s dalšími
prosředky ze zallraniči poskytnutými na základě mezinarodních smluv,
lyúčtovánía lypořádaní finaněních vžahůke státnímu rozpočtu, k rozpočtůmkrajů,
k rozpočtům obcí kjiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalšim osobrirn,
nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
nakládaní a hospodaření s majetkem státu, s nimž hospodaří územnícelek,
zadáváni
uskutečňoviirri veřejných zakázek, s q,jimkou úkonů postupů
pŤezkoumarrých orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,
stav pohledávek a Ávazki a nakládriní s nimi,
ručent za zÁvazky fyzických a právnických osob,
zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
ňizovini věcných břemen k majetku územního celku,
účetnictvívedené územnímcelkem,
ověření poměru dluhu územníhocelku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové
roky podle právního předpisu upravujícíhorozpočtovou odpovědnost.

a

a

Přezkoumrtrí hospodaření bylo provedeno výběrol}m způsobem s ohledem na výzramnost
jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotliv}ch
právních úkonůse vychéui ze nrění právních předpisů platných ke dni uskutečněnítohoto
úkonu.
Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 42012004 Sb, nebyly předmětem přezkoumání údaje,
na kteró se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňovóho řádu,
Posledním kontrolním úkonem ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 pism. g) kontroiního řádu
učiněným dne 15.02.2027 bylo shmutí kontrolních zjištění,předání přezkoumaných
dokumentů zástupcům územního celku a prohlrášeni kontrolora pověřeného řízením
přezkoumání, že kontrola na místě je ukončena.
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A. Přezkou mané písemnosti
Střednědobý výhled rozpočtu
. sťednědobý l"ýhled rozpočtu na rok 2018 - 2022, schválený zastupitelstvem obce
28.|2.20 1'1, zveřej něn elektronicky 3. 1 .20 1 8
. návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2021 - 2025, neřejrtěný v termínu

.

2.11.2020 - 19.11.2020
střednědobý v,ýhled rozpočtu na rok 2021 - 2025, schválený zastupitelstvem obce
1 9.1 1.2020, zveřej něn elelctronicky 20. 1 1.2020

Návrh rozpočtu

. na rok 2020
. doložka o zveřejnění náwhu rozpočtu v íerminlJ 10.12.2019 - 10.3.2020
Schválený rozpočet
. na rok 2020 schválený zastupitelstvem obce dne 30.12.2019 jako ryrovnaný, celkové

pňjmy i výdaje 5,009,ó00,- Kč, zveřejněn od 6.1.2019
Rozpočtová opatření
. č. l schválené zastupitelstvem obce dne 19.2.2020, zveřejněno 24.2.2020

.
.
.
.
.

schválené zastupitelstvem obce dne 19.5.2020, zveřejněno 20.5.2020
schvrflené zastupiteistvem obce dne 29.6.?020, zveřejněno 2.7,2020
schválené zastupitelstvem obce dne 24.9.2020, neřejněno 1.10.2020
schválenó zastupitelstvem obce dne 19.11.2020, zveřejněno 25,11.2020
schválené zastupitelstvem obce dne 30.12.2020, zveřejněno 8.1.2021
Závěrečný účet
za tok 2019, projednán a schválen zastupitelstvem obce dne 29.6.2020 s vyjádřením
"bez qýhrad"
Doložka o zveřejnění náwhu závěrečného účtuv termínu 13.5.2020 , 16.7.2020
Schválený závérečnýúčetzveřejněn elektronicky 2.7.2020
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
k3I.7.2020 ze dne 18.8,2020
k 31.122020 ze dne 19.I.2027
Výkaz zisku a zfuáty
k 31.7.2020 ze dne 18,8.2020
k 31 ,122020 ze dne 29.I.202l
č. 2
č. 3
č. 4
č. 5
č. 6

.
.
.

.
.
.
.

Rozvaha
. k 31.7.2020 ze dne 18.8.2020

' k 3l .|2.2020 ze dne 29.1 .2021
' k30.6.2020 ze dne 13.7.2020
' k31.12.2020 ze dne29.1.2O2l
Účtový rozvrh
r platný pro účetníobdobí 2020
Hlavní kniha
. analytická hlavní kniha obratová za období 07 /2020
. analytická hlavní kniha obratová za obdobi 12/2020

Přiloha rozvahy

Faktura

.
.

dodavatelské faktury č,: 2000100057 - 20001000103, 20001000139 - 2000100187,
2000l00260 - 2000100303
odběratelské faktury č. : 2000200005 - 2000200012, 2000200040 - 2000200047
Kniha došlých faktur
k31.7.2020,k31.12.2020

,

Kniha odeslaných fakfur
k3I.,7.2020,k 31.12.2020
Bankovní wýpis
. č.:29 - 33, 65 - 113, 165 - l98 zíkladníhoběžnéhoúčtuě. 8223161/0100 vedeného

.

u

KB

a.s.

l č.: 9 - |6, 25 - 29 běžnéhoúčtuč.94-25 16 l0710 vedeného u ČNB
,. č.:4 portfolior"ý účetč. 01 8A000596/0100 u KIl a.s.
uěetní dok|ad
. č.:2000500002 - 2000500011,20005000l9,2000500022,200050002'l,2000500030
1
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-

2000500032, 2000500039

Pokladní kniha (deník)

.
.
.
.

Pokladna hlavní činnosti za období 03, 07 , 11, 12/2020
pokladna pohostinství za období 07 /2020
pokladna prodejny za období 07 /2020
skonto pokladní hotovosti hlarmi pokladny k 31.8.2020 (12:20) činilo 31.969,- Kč,
souhlasilo na evidenci v pokladní knize

pokladní doklad

.

.
.

č.: 2070500192 - 2070500219, 2070500085 - 2070500115, 2070500324 - 2070500390-

pokladna hlavní
č.: 2070300030 - 2070300038 - pokladna pohostinství
č.: 2070600183 - 1970300210 - pokladna prodejna

Evidence poplatků
. za f:hý komunální odpad 2020 k 30.8.2020
Inventurní soupis majetku a závazkil
. složka "Inventarizace majetku a zÁvazkůk 31.12.2020"
Mzdová agenda
. Rekapitulace mezd za období 04 - 07, 12/2020
Odměňování členůzastupitelstva
. stanoveni měsičníchodměn neuvolněným členůmzastupitelstva obce

.

ze

dne

26.10.2018, 7 .2.2019 a 30.12.2019
Měsíčniodměny zastupitelů za období 04 - 07,12/2020

účetnic§íostatní

.

Protokol ze dne 30.6.2020 o schválení úěetní závěrlr] sestavené k 31,12.2019, schválené
zastupitelstvem obce 29.6.2020
Smlouly o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)
Kupní smlouva ze dne 2.2.2020 na ná,kup pozemku p.č. i092 o wýměře 196 m2
v k.ú. Peítoltice, prodávající fuzická osoba, kupující obec Pettoltice
Kupní smlouva ze dne 24.1.2020 na prodej pozemku p.ě. I58l2 o výměře 7014 m2
(odděleného z pozemku p,č, 158) v k.ú. Pertoltice, prodávající obec Per1oltice, kupujicí
§,zická osoba
Kupní smlouva ze dne 29.1 .2020 na prodej pozemku p.ě. 81 9 díl "b" o výměře 1 99 m2
v k.ú. Pertoltice, prodávající obec Pertoltice, kupujícífuzická osoba
Kupní smlouva ze dne 23.9.2020 na prodej pozemků p.ě. 934/5 o výměře 37 m2
a p.č, 93416 o výměře 404 m2 v k.ú. Březina nad Sázavou, prodávající obec Pertoltice,
kupujícífuzická osoba
Kupní smlouva ze dne 9.12.2020 na nákup vozidla Škoda Fabia, prodávající
AutoMojžíš,Dolní Pohleď, kupující obec Pertoltice
Darovací smlouvy
Darovací smlouva ze dne 24.2.2020, dárce §zická osoba, obdarovaná obec Pertoltice

.

r
r

I
.

l
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Zveřejněné záméry o nakládání s majetkem
. Zámér obce prodat pozemek p.č. l58 o qýměře 3145 ía v k.ú. Pertoltice, zveřejněný
8.2.2ol9 -24.2.2ol9
. Zémil obce prodat pozemek p.č. 819 o qýměře 199 m2 v k.ú. Pertoltice, zveřejněný

l

8.2.2019 - 24.2.2019

Zám& obce prodat pozemky p.č. 93415 a p.č. 93416 o celkové vyméře 441 m2

v k,ú, Březina nad Srázavou, zveřejněný 26.5.2020 - 1I.6.2020
Smlouvy a dalšímateriály k přijatým účelovýmdotacím

.

Veřejnoprávní smlouva

o

poskytnutí dotace podle Programu

20|7

-

2020
pro poskytovriní dotací z rozpočtu Středoěeského kraje ze Sďedočeského Fondu obnovy
venkova v rámci Tematického zadání Obnova venkova Oblast podpory Dopravní
infrastruktura ze dne 27.3.2020, evid.ě. S-t 953/ŘDP/2020, neinvestiční dotace v max.
v.ýši 151.000,- Kč na realizaci projektu "Oprava místníkomunikace Budkovice"
Závěrečné whodnocení a vyúčtováLrríprojektu ze dne 13.5.2020
Nepřezkoumáváno, použitopodpůmě
Dohody o provedení práce
ze dne 28.7 .2020 oprava veřejného osvětlení
ze dne 29 .6 .2020 odvoz trály
ze dne 18,5.2020 nipis do kroniky obce
SmlourT o§tatní
Smlouva o uživáni domovní čistímyodpadnich vod č. 3 uzavřená dne 24.2.2020 mezi
obcí Pertoltice a fuzickou osobou
Zápisy z jednáni zastupitelstva včetně usnesení
konaného dne: 30.12.2019, 19.2.2020, 19.5.2020, 29.6.2020 nepřezkoumáváno,
použito podpůmě

.
.

.
.
.

t
.

-

V kontrolovaném období obec Pertoltice, dle prohlrášení staíosty obce, neuzavřela smlouvu
směnnou, darovací, nájemní, pachtovní, smloulT r o vYpůjčce,l"ýprose, o nabytí, převodu
nebo o zřízeni práva stavby k pozemku ve svém vlastnictví, ani jinou smlouvu o nabytí
a převodu majetku včetně smloury o nakládání s věcnými prár,y, nehospodařila s majetkem
státu, neručila sqy'm maj etkem za závazky fyzických a právnic§ých osob, a to ani v případech
taxativně vyjmenovaných v § 38 odst. 3 zikona o obcích, nezastavila movitý a nemovitý
majetek, neuzavřela smlouvu o přijetí a poskytnutí úvěru nebo zápůjčky, smloulu
o poskytnutí dotace, smloul,rr o převzetí dluhu, o píevzeti ručitelskéhozávazku, o přistoupení

společnosti
o
sdružení, smlouvu o
jehož
je
podle
společníkem,
obec
a poskyová,ní majetkových hodnot
smlouvy o sdru,žení,
nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace, nerrydala komunální dluhopisy, neňid'a
ani nezrušila příspěvkovou orgaruzaci a oíganizačnísložku, nezaložila ani nezrušila
právnickou osobu, neuskuteěnila majetkové vklady do právnických osob, uskutečnila pouze
veřejné zakázky malého rozsahu.

kzávazkll

a

smloulrr

B. Zjištěníz přezkoumání
Při piezkoumáni hospodaření obce Pertoltice:
Neby|y zjištěny chyby a nedostatky.

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných:
a) při dilčímpřezkoumání
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při přezkoumání hospodaření za předchozí rokv
Nebyly zjištěny chyby a nedo§tatky.
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D) Závěr

Při

přezkoumání hospodaření obce Pertoltice
č. 42012004 Sb., ve znění pozdějšíchpředpisů

za rok 2020 podle § 2 a § 3

zékona

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky,
(§10 odst. 3 písm. a) zákonač.420/2004 Sb.)

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

Podily dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č.42012004 Sb., v platném znění:
a) podíl pohledávek na rozpoětu územního celku

0,11

o/o

b) podíl závazků na rozpočtu územniho celku

3,39

o/o

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

0,00 Yo

šgg!é!,

Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí5 000,00 Kč.
Ce|kový objem dlouhodobých ávazků činí116 000,00 Kč.

Výrok dle

.

§ 10 odst. 4 písm. c) zákona č. 42012004 Sb,, v platném znění:
Dluh územniho celku nepřekroěil 60% pruměru jeho příjmůza posledni 4 rozpoětové roky.

Peťoltice 15.02.2021
Podpisy konkoloru:

Jiři Čemovský

(.^-....=..--l'
kontrolor pověře ný řizenim

/

ing. Helena Francová

CV,,q/
kontrolorka

přeftumáni

@:
je

návrhem zpr&ry o qýsledku přezkoumání hospodařeni, píiěemžkonečným zrĚnim zprálry
se stává okamžikem mamého uplynutí ihůty stanovené v § 6 odst. l písm. d) zákona
č. 42012004 Sb., k podání písemnéhostanoviska konffolorovi pověřenému řízením
přezkoumráni
-

-ke zj ištěnímuvedeným v tomto návrhu je možno podat písemnéstanovisko ve lhůtě
do 15 dnů ode dne předá.ní návrhu zptávy, a to kontrolorovi pověřenému řízením
přezkoumání na adresu: Krajský úřad Středočeského kaje, Odbor intemího auditu a kontroly,
Zborovská l l, l50 2 l Praha 5
- tento ná\.rh zprálry

dílčíhopřezkoumaní

o výsledku přezkoumání hospodaření obsahrrje

i

výsledky konečného

- se lyhotor,uje ve dvou stejnopisech, přičemž se stejnopis č. 2 předává statutárnímu zástupci

přezkoumávarrého subjektu a stejnopis č. 1 se zakládá do přísiušnéhospisu územního celku
vedeného Odborem interniho auditu a kontroly Krajského uřadu Středočeského kraje.
S obsahem zptálry o výsledku přezkoumání hospodaření obce Peťtoltice o počtu 8 stran
byl seznámen a stejnopis ě.2 převzal, pan Miroslav Vidlák, starosta obce. Dále starosta obce
převzal v elektronické podobě nepodepsanou zprávu o ýsledku přezkoumání hospodaření
obce Pertoltice ve strojově čitelnémformátu PDF pro naplnění ustanoveni § 4 zíkona
č, 99/2019 sb.

L

/.
,1, ,,!,L'/

Miroslav vidlák
starosta obce pertoltice

-

,,....( r....:..,...,..("...,..
dne 15.02.202I

Rozdělovník:

steinopis

Počet rďtisků

Předáno

1

1x

Kraj ský uřad

2

1x

Středočeského kraje

Obec
pertoltice

P

řevzal

Jiří Čemovs\ý
Miroslav vidlák

