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Stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
v

REHENICE
IČ:00240699

za rok20l5
Přezkoumání hospodaření obce Řehenice za rok 2015 bylo zahájeno dne 11. 1.
2016
doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodďení zaslaného přezkoumávajícím
orgánem.

Přezkoumání se uskutečnilo dne:

.

3.2.2016

na zěkladě zákona č.
sb., o přezkoumávaní hospodďení územních samosprávných
celků a dobrovolných'42012004
svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
ě.25512012 Sb., o kontroie (kontrolní řád).

Přezkoumávané období 1. 1. 2015 - 31. t2.2015.
Přezkoumání proběhlo v sídle obce:

Rehenice
Křiváček 6
251 67 Pyšely

Přezkoumání vykonal:

- kontrolor pověřený řízenímpřezkoumání:

Jiří Černovský

Zástupci obce:

František ondřich - starosta
Martina Nováková - úěetní

Pověření kpřezkoumríní podle $ 5 odst. I zákona č. 420l2OO4 Sb., $ 4 a $ 6 zákona
ě. 25512012 Sb., vše ve znénípozdějšíchpředpisů, vydala vedoucí odboru kontroly dne
|7 .8.2015 na záklaďě pověření ředitele Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 2.4.2015.

2 zak. č. 42012004 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, údaje o roěním hospodaření územníhocelku, tvořící součást záv&ečnéhoúčtupodle
zékonač,.25012000 Sb., ve zněnípozdějších předpisů' a to:
- plnění příjmůa výdajů rozpočtu' včetně peněŽních operací týkajícíchse rozpočtových
prostředků,
- ťrnančníoperace' týkaJícíse tvorby apoužitípeněžníchfondů,
- naklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku'
- peněžníoperace, týkajícíse sdruŽených prostředků vynakládaných na zěklaďě smlouvy
Předmětem přezkoumání jsou dle ust. $

mezi dvěma nebo více územnímicelky, anebo na záklaďě smlouvy sjinými

právnickými nebo fyzickými osobami,
ÍinančníopeÍace' týkajíci se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
hospodaření a nakládaní s prostředky poskýnutými zNarodního fondu a s dalšími
prostředky ze zahraničíposkytnutými na zékladě mezinárodních smluv,
- vyúčtovánía vypořádání finančníchvztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtůmkrajů,
k rozpočtůmobcí k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalšímosobám,
_ nakládání a hospodďení s majetkem ve vlastnictví územníhocelku,
- nakládaní a hospodaření s majetkem státu, s nímžhospodďí izemní celek,
- zadávémí a uskutečňování veřejných zakéuek, s výjimkou úkonůa postupů
přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštníhoprárrního předpisu,
- stav pohledávek azávazki a nakládaní s nimi,
- ručenízazávazky fyzických a právnických osob,
_ zastavovaní movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- ztizování věcných břemen k majetku územníhocelku,
- účetnictvívedenó územnímcelkem.

-

Přezkoumání hospodďení bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost
jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých
prármích úkonůse vychéníze zněni právních předpisů platných ke dni uskutečněnítohoto
úkonu.

Podle ustanovení $ 2 odst. 3 zákona č. 42012004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje,
na které se vztahuje povirurost mlčenlivosti podle daňového řádu.
Poslední kontrolní úkon byl učiněn dnem předaní zprávy o výsledku přezkoumání:

A. Přezkoumané písemnosti

Rozpočtový vyhled
'. Rozpočtový výhled na rok 2014 - 20 1 5 schválený zastupitelstvem obce 28.6.2013
Rozpočtový výhled na rok 20L6 - 2017 schválený zastupitelstvem obce 7 .9.20Í5
Návrh rozpočtu
r na rok 2015 zveřeiněný v termínu 19.11.2014 - 8.t2.20I4
Schválený rozpočet
r na rok 2015 schválený zastupitelstvem obce dne 8.I2.20l4jako schodkový
Stanovení záv azný ch ukazatelů zíízeným o rganizacím
. Příspěvek na provoz příspěvkové orgartízace Mateřská škola Pomněnka - dopis ze dne
8.r2.20r4
Rozpočtová opatření
. č. 1 schválené zastupitelstvem obce 9.3.2015
. č.2 schválené zastupitelstvem obce 8.6.2015
. č. 3 schválené zastupitelstvem obce ].9.2015
. č.4 schválené zastupitelstvem obce 2.12'20]'5
Závěrečný účet
f za rok 2014, projednan a schválen zastupitelstvem obce dne 8.6.2015 s vyjádřením
''s výhradou''
návrh závěteěného účtuzveřejněný v termínu 23.5.20t5 - 8.6.2015
Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
k 31 .12.2015 ze dne 3.2.2016

.

.

Yýkazzisku aztráty

.

k 3I.I2.20I5 ze ďne3.2.2016
Rozvaha
k 3 L12.2015 ze dne 3.2.2016
Příloha rozvahy
k 3 L12.2015 ze dne 3.2.2016
Účtovy rozvrh
platný pro účetníobdobí roku 2015

.

.

.

Hlavní kniha

.

analytická předvaha za období t2l20l5 ze ďne 3.2.2016

Kniha došlých faktur
k 3r.r2.20r5
Kniha odeslaných faktur

.
.

k 3 t.12.20t5

Faktura

.
.

dodavatelská č.: 810007 - 810010
odběratelská č':710035 - 710044,1Iu00 -'7I0I24

Bankovní vypis
. č.: 62 - 87, 110 - 150 běžnéhoíčtu622920110100 KB a.s.
. č.: I8 - 24 dotačníhoúčtuČNB 94-32I2I2tlO7t0
Účetní doklad
. č. 105004, 105005, 620001 - 620008, 720002,920004,920008, 920009,920013
Pokladní kniha (deník)
) zaobdobí 05, 08 - I0l20I5
PokladnÍ doklad
. příjmový č.: P15000285 - P15000302, P15000372 - P15000400
. výdajový č.: V15000035 - V15000044, V15000071 - V15000099

Inventurní soupis maj etku a záv azktt
. složka''Inventarizace majetku a závazk.ůk 31.12.2015"
Mzdová agenda
. rekapitulace mezd za období 05, 06, LL,12l20I5
odměňování členůzastupitelstva
r Stanovení měsíčníchodměn neuvolněným členůmzastupitelstva obce ze
. měsíčníodměny zastupitelů za období 05, 06, II,I2l20I5
Účetnictví ostatní
' Účetní závérka příspěvkové organizace Mateřská škola Pomněnka

ďne

5.I1.20I4.

za rck 2014,
schválená zastupitelstvem obce 8.6,2015
Účetní závérka obce zarok2Ol4, schválená zastupitelstvem obce 9.3'2OI5
Smlouvy o dílo
Smlouva o dílo uzavŤená dne 24.3.2015 se zhotovitelem FoRSoLUTION LTD, Praha
na instalaci kamerového systému v obce Řehenice
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodei, směna, převod)
Kupní smlouva ze dne 7.12.20i5 na ptodej obecního pozemku p.Ó. 1010/2 o výměře
205 m2 v k.ú. Malešín,prodávající obec Řehenice, kupujícífyzicke osoby
Kupní smlouva ze dne 9.I2.20I5 na prodej obecního pozemku p'č. I4O4 o výměře
58 m2 v k'ú. Malešín, prodávající obec Řehenice, kupujíci ťyzickéosoby
Zveřejněné záméry o nakládání s majetkem
Zám& obce na prodej obecního pozemku p,č. fiL)l2 o výměře 2O5 m2 v k.ú. Malešín
zveřejněný v termínu 1 1.1 1.2015 - 27 .II.2015
Zámér obce na prodej obecního pozemku p.č. 1404 o qýměře 58 m2 v k'ú. Malešín
zveřejněný v termínu 11.11.2015 - 27.I1.2015
Dohody o provedení práce
ze dne 1. \.2015 na správu kamerového systému
ze dne 1. lL.2015 na bagristické práce
ze dne 1 .1 .2015 na údrŽbu topení, kotle
Dokumentace k veřej ným zakázkám
veřejná zakazka mďého rozsahu na dodávku kamerového systému (osloveny 2 firmy,
doručeny 2 nabídky, rozhodnutí zastupitelstva obce o výběru nejvhodnějůí nabídky
z 9.3.2015) - veřejná zakazka by\a zadána v souladu s vnitřním předpisem obc!
Směrnice o zadávéní veřejných zakžzekmalého rozsahu ze dne I.7.2009
Vnitřní předpis a směrnice
Směrnice o zadávání veřejných zakázekmalého rozsahu ze dne I.7.2009
Informace o přijatych opatřeních (zák 42012004 Sb.' 320l200L Sb., apod.)
ze dne 15.6.2015
Záryisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
konaného dne: 8.I2.20I4,9.3.2015,8.6.2015,7.9.2OI5,2.I2.20I5
- nepřezkoumáváno,
použito podpůrně
Výsledky kontrol zřízený ch organizací
"Zápis č.8 z kontroly hospodďení příspěvkové organizace MŠPOMNĚNKA'' ze dne
24.2.2015 - kontrolované období IV. čtvrtletí2014
"Zápis č. 9 z kontroly hospodďení příspěvkové organizace MŠPSMNĚNKA'' ze dne
31.8.2015 - kontrolované období II. čtvrtletí2015
"Zápis ě. I0 z kontroly hospodaření příspěvkové organizace MŠPOMNĚNKA'' ze dne
23.II.2015 _ kontrolované období III. čtvrtletí2OI5

'
'

'

'

'
'

.
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.
'

'
.
'
'

'
'

V kontrolovaném období obec Řehenice, dle prohlášení starosty obce, neuzavřela smlouvu
směnnou, darovací, nájemní, pachtovní, smlouw o výpůjčce,ani jinou smlouvu o nabytí
a převodu majetku včetně smlouvy o nakládaní s věcnými právy, nehospodařila s majetkem
státu, neručila svým majetkem zazávazky ťyzíckýcha právnických osob, a to arri v případech
taxativně vyjmenovaných v $ 38 odst. 3 zékona o obcích, nezastavila movitý a nemovitý
majetek, neuzavřela smlouvu o přijetí a poskytnutí úvěru nebo zapt4čky, smlouvu
o poskýnutí dotace, smlouvu o přijetí dotace, smlouvu o převzetí dluhu, o převzetí
ručitelského závazku, o přistoupení kzávazku a smlouvu o sdružení,smlouvu o společnosti
a poskyování majetkových hodnot podle smlouvy o sdruŽení, jehož je obec společníkem,
nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace, nevydala komunální dluhopisy' nezřídila ani
nezrušila příspěvkovou organizaci a organizaění sloŽku, nezaložila ani nezrušila právnickou
osobu, neuskutečnila majetkové vklady do právnických osob, nepťovozovala hospodařskou
(podnikatelskou) činnost, uskutečnila pouze veřejné zakázky malého rozsahu ($12 odst. 3 zák.
č. 13712006 Sb.).

B. zjištěníz přezkoumání
Při přezkoumání hospodďení obce Řehenice:

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků {Íštěných:
a) při dílčímpřezkoumání
Dílčípřezkoumání nebylo vykonáno.

b) při přezkoumání hospodaření za předchozí rokv
Byly zjištěny následujícíchyby a nedostatky

_

porušeny nížeuvedené předpisy:

.

Nařízení vlády č.37n0a3 Sb.o o odměnách za výkon funkce členůmzastupitelstevo
ve znění pozdějších předpisů
$ 2 odst.3, neboť:
Neuvolněným členůmzastupitelstva obce byla za měsíc listopad poskýnuta odměna
nesprávně v plné výši, správně měla byt posk1tnuta v souladu s usnesením zastupitelstva
obce od 5.tL.2014.

NAPRAVENO

dle přílohy usnesení zastupitelstva obce ze dne 8.6.2015 zůstávají odměny vyplócené
v období 1.]1.20]4 - 30.4.20]5 ve ýši tak, jak byly vyplaceny, zastupitelé nepožadují
doplacení částlcy ve výši příplatku za obyvatele, od období 05/20]5 jsou vypláceny
odměny dle usnesení zastupitelstva obce z

5 .1 1

.201 4

$ 2 odst.3o nebot':

odměny neuvolněných členůzastupitelstva a neuvolněného starosty
v nižšíchčástkách než stanovilo zastupitelstvo obce dne 5.1I.2014.

byly vyplaceny

Zastupitelstvo obce dne 5.1I.20I4 stanovilo odměny za výkon funkce zastupitele,
předsedy qýboru i člena výboru v maximální výši, ve skutečnosti byly za období listopad
a prosinec v případě souběhu funkcí vyplaceny odměny předsedů výborů i členůvyboru
v nižšíneŽ maximální částce (bez příplatku za obyvatele).
Neuvolněnému starostovi byla vyplácena odměna V nižšíčástce než stanovilo
zastupitelstvo - pro výpoěet odměny byl nesprávně stanoven příplatek dle počtu
obyvatele.

NAPRAVENO

dle přílohy usnesení zastupitelstva obce ze dne 8.6'2015 zůstávají odměny vyplácené
v období 1'11.20]4 - 30.4.2015 ve výši tak, jak byly vyplaceny, zastupitelé nepožadují
doplacení částlql ve výši příplatku za obyvatele' od období 05/2015 jsou vypláceny
odměny dle usnesení zastupitelstva obce z 5.11.2014

.

Vyhláška č. 383/2009 Sb.o o účetníchzáznamech v technické formě vybraných
úůetníchjednotek a jejich předávání do centrálního systému účetníchinformací
státu a o požadavcíchna technické a smíšenéformy účetníchzáznamŮ (technická

vyhláška o účetníchzáznamech)
6, neboť:
$
" 6 odst.
Vybraná účetníjednotka neposkýla součinnost pro schvalování své účetnízávérky,
jednotka. $ 5 odst. 6
kterou podle zvláštního zákonáschvaluje zŤizovatel nebo jiná účetní
Úo.t''i rryt azyFtozvahaaYýkazzisku a zftátyk3t.I2.2014 ze dne 30.1.2015 předložené
při konečnémpřezkoumání obsahují jiné zůstatky než výkazy odeslané dne 16.2.2015
do Centrální systému účetníchinformací státu.

NAPRAVENO

přijato systémové nápravné opatření, k 31.12.20]5 se nedostatekneopakuje

.

Zákonč. 563/1991 Sb., o účetnictví,ve znění pozdějšíchpředpisů
$ 30 odst. 1a 4, neboto:
Skutečnéstavy majetku a závazků územníhocelku nebyly zjištěny' Jedná se o účty
oprávek 081 00,081 20 a082.

NAPRAVENO

přijato systémové nápravné opatření, k 31.12.20]5 se nedostatekneopakuje

D)

Závěr

Při přezkoumarrí hospodaření obce Řehenice za rok

201'5 podle

ě. 42012004 Sb., ve znění pozdějšíchpředpisů

$2a$3

zákona

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
($10 odst. 3 písm. a) zákonaě.42012004 sb')

(

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

Podíly dle $ 10 odst. 4 písm. b) zákona č,.42012004 Sb., v platném znění:
a)

2rll

podílpohledávek na rozpočfu územníhocelku

oÁ

b) podíl závazkina rozpočtu územníhocelku

1,41'Á

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územníhocelku

0,00 7o

Komentář:
Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí0,00 Kč.
Celkový objem dlouhodobýchzávazki činí0,00 Kč.

IGAJSKÝ ÚŘep

Řehenice 3.2,2016
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Tato zpráva o vÝsledku přezkoumání:
- je návrhe m zptávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemžkonečným zněním zptávy
se stává okamŽikem mamého uplynutí lhůty stanovené v $ 6 odst. 1 písm. d) zakona
č. 42012004 sb., k podání písemnéhostarroviska kontrolorovi pověřenému Ťízením
přezkoumání

ke zjištěnímuvedeným v tomto náwhu je možno podat písemnéstanovisko ve lhůtě
do 15 dnů ode dne předání návrhu zptávy, a to kontrolorovi pověřenómu řízením
-

přezkoumání na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, odbor kontroly, Zborovská 11,
150 2I Praha 5

- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech' přičemž se stejnopis č. 2 předává statúérnímuzástupci
přezkoumávaného subjektu a stejnopis č. 1 se nazakIádá do příslušnéhospisu územního celku
vedeného odborem kontroly Krajského uřadu Středočeského kraje.

S obsahem zptávy o výsiedku přezkoumání hospodaření obce Řehenice o počtu 9 stran byl
seznámen a stejnopis č.2 převzal p. František ondřich, starosta obce.

Frarrtišek ondřich
starosta obce Řehenice
dne

3.2.2016

Poznámka:
Územní celek je ve smyslu ust. $ 13 odst. 1 písm. b) zakona č. 42012004 Sb., povinen
přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci příslušnómu přezkoumávajícímu
orgánu _ Krajský úřad Středočeského kraje, odbor kontroly, Zborovská 11, 150 2I Praha 5,
a to nejpozději do 15 dnů po projednaní této zptávy spolu se závěrečným účtemv orgánech
územního celku.

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení $ 13 odst. 2 zékonač.42012004 Sb., povinen
v informacích podle ustanovení $ 13 odst. 1 písm. b) téhožzákona uvést lhůtu, ve které podá
příslušnémupřezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této
lhůtě příslušnémupřezkoumávaj ícímuorgánu uvedenou zprávl zaslat.
Nesplněním těchto povirrrrostí se územnícelek dopustí správního deliktu podle ustanovení
$ 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č,. 42012004 Sb. a za to se uloŽí územního celku podle
ustanovení $ 14 odst. 2 zékonač.42012004 Sb. pokuta do qýše Kč 50.000'-.
Rozdělovník:
Steinonis

Počet wtisků

I

1x

2

1x

Předáno
Krajský úřad
Středočeského kraje
Obec
Řehenice

Převzal
Jiří Černovský
František ondřich

