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ci.:
rr566312016

Stejnopis ě.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

REHENICE
Ič:00240699

za rok2016
Přezkoumání hospodďení obce Řehenice za rok 2016 bylo zahájeno dne 09.OL20I7
doručenímoznámeni o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím
orgánem.

Přezkoumání

se uskutečnilo dne:
10.05.2017
na záklaďě zákona ě' 42012004 Sb., o přezkoumáváttí hospodďení uzemních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí' ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
ě.25512012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

.

Přezkoumávané období:

01.01.201 6 - 31.12.2016

Přezkoumání proběhlo v sídle obce:

Řehenice
Křiváček 6
25I67 Pyšely

Přezkoumání lykonali:

- kontrolor pověřený Íízeni'mpřezkoumání:
- kontroloři:

PhDr. Ladislav Tomášek
Irena Kováříková
Helena Lišková
Jiřina Šamanová

Zástupči obce:

František ondřich
Martina Nováková

- starosta
- účetní

d)

Pověření kpřezkoumání podle $ 5 odst. I zěkona č,. 42012004 Sb., $ 4 a $ 6 zákona
č. 255/2012 Sb., vše ve znění pozdějších.předpisů, q,dala vedoucí odboru kontroly
Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr. Štěpánka Dvořáková Týcová dne 25.7.2OIó,

pod

čj. 103459 l20l6lKUSK.

2 zzk. č. 42012004 Sb., ve zněni pozdějších
předpisů, údaje o ročnímhospodďení územníhocelku, tvořící součást závěreěného účtupodle
zákona ě. 250 12000 Sb., ve znění pozděj šíchpředpisů, a to :
- plnění příjmůa výdajů rozpočtu, včetně peněžníchoperací týkajícíchse rozpočtových
prostředků,
- finančníoperace, týkajicí se tvorby apoužítípeněžních fondů,
- náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku'
- peněžní operace' týkqícíse sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy
mezi dvěma nebo více územnímicelky' anebo na základě smlouvy sjin1ými
právnickými nebo fyzickými osobami,
- finančníoperace' týkaJícíse cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- hospodaření a nakládání s prostředky poskýnutými z Národního fondu a s dalšími
prostředky ze zahraničíposkýnutými na záklaďě mezinárodních smluv,
- vyúčtovánía vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtůmkrajů,
k rozpočtůmobcí k jiným rozpočtům'ke státním fondům a k dalšímosobám'
- nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územníhocelku,
- nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímžhospodaří uzemní celek,
- zadávéní a uskutečňováníveřejných zakéaek, s výjimkou úkonůa postupů
přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštníhoprávního předpisu'
- stav pohledávek azávazkaanakládání s nimi,
- ručenízazávazky fyzických a právnických osob,
- zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- zŤizování věcných břemen k majetku územního celku.
- účetnictvívedenó uzemnímcelkem.
Předmětem přezkoumání jsou dle ust. $

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost
jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých
právních úkonůse vychází ze 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 povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.
Poslední kontrolní úkon bylučiněn dnem předání zprálry o výsledku přezkoumiání:
10.05.2A17.

A. Přezkou mané písem nosti

Rozpočtový výhled
r sestaven na roky 2016 - 2017, schválen zastupitelstvem obce dne 7.9.2015
Návrh rozpočtu
. zveřejněn ve dnech 16.II.2015 - 2.12.2015 na pevné i elektronické úřední desce
Schválený rozpočet
. schválen zastupitelstvem obce dne 2.I2.20I5 jako schodkový, v členěnína paragrafy
a položky
S t an ov ení záv azný ch ukaz atelů zÍízeným o r ga n iza c ím
. pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Pomněnka stanoveny společně s rozpočtem
obce a oznámeny dopisem ředitelce školy dne2.12.2016
Rozpočtová opatření
. č. 1 - schváleno zastupitelstvem obce dne 11 .4.2016
. ě.2 - schváleno zastupitelstvem obce dne 3.8.2016
. č. 3 - schváleno zastupitelstvem obce dne 17.10.2016
. č.4 - schváleno zastupitelstvem obce ďne 5.12.2016
Závérečnýúčet
. schválen zastupitelstvem obce dne 4.5.2016 , s vyjádřením "bez výhrad'', společně
se Zprávou o výsledku přezkoumání obce - návrh zveřejněn ve dnech 18.4.2016
- 4.5.2016
Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
. Sestaven k 31 .3.,30.6.,3I.12.2016 ze ďne25.I.2017

Yýkazzisku aztráty

.

sestaven k 30.6., 30.9., 31.12.2016 ze dte 22.2.2017

Rozvaha

.

sestavena k 30.6., 30.9., 3I.12.2016 ze dne 22.2.2011

Příloha rozvahy

.

sestavena k 30.6., 30.9., 3I.12.2016 ze dne22.2.2017

Úttovy rozvrh

.

předložen platný pro rok 2016

Hlavní kniha

.

předložena Se stavem k3I.12.2016 - dle potřeby

Účetní deník

.

předloŽen se stavem k 3I.12.2016 - dle potřeby

Kniha došlých faktur

.

k 3I.12.2016 do č. fa. 160012I

Kniha odeslaných faktur
. k 13.12.2016 do č. da 2600008
Faktura
. dle knihy vystavených faktur č. 2600003 ze dne 23.6'2016

.

- č. 2600006 ze

13.12.2016
dle knihy došlých faktur č. 1600109 ze dne 5.12.2016 - 1600121 ze dne 31.I2.2aI6

dne

Bankovní vypis
. k zékladnímuběžnémuúčtuč. 622920|/0100 vedenému u KB a.s. č.36 ze dne 7.4.2016
- č. 47 ze dne 30.4'2016, ě. 60 ze dne 2.6.2016 - č. 72 ze dne 30.6.2016, ě.135 ze ďne
5.12.2016 - č. 146 ze dne 3I.12.2016
. k běžnému účtuč,. 94-32I2I2IT7IO vedenému u ČNg ě. 20 ze dne 11 .IO.2aI6 - č. 25
ze dne 30.12.2016
Účetní doklad
. kzákladnímu běžnémuúčtuč. 622920ll0t00 - č.100072, č.I00I35 - č. 100146

.

k běžnémuúčtuč,.94-3212121107I0 - č.3000020 - č. 300025

Pokladní kniha (deník)

.

za měsíc únor, červen, červenec a prosinec 2016

Pokladní doklad
' č.P 16000136 ze dne l.2.2016 - č. V 16000020 ze dne 29.2.2016, č. P 16000266 ze dne
I.6.2016 - č. V 16000020 ze dne 29.2.2016, č. P 16000379 ze dne 7.12.2016 -

č. V 16000134 ze dne 28.12.2016,
Evidence poplatků
. zapsy aza komunální odpad - vedena v programu Triada
Evidence pohledávek
. vedena v programu Triada
Evidence závazkÍl
. vedena v programu Triada
Evidence majetku
r vedena v modulu majetku Triada
Inventurní soupis majetku a závazktt
' složka inventarizace majetku a závazků obce Řehenice k 3I.|2.2016 - Plán inventur
na rok 2016 ze ďne 15.9.2016, proškolení inventaizačníkomise ze dne 12.12.2016,
inventurní soupisy fyzické a dokladové inventarizace k 31.12.2016, výpisy z listů
vlastnictví k 3LI2.2016 pro obec Řehenice a k.ú. Malešína Babice u Řehenice
- namátkově dle potřeby, inventarizačnízpráva zarok20l6 ze ďne 4.2.2016
odměňování členůzastupitelstva
' mzdové listy za rok 2016 neuvolněného starosty a ostatních neuvolněných členů

zastupitelstva

Yýkaz zisku aztráty zÍízenýchpříspěvkových organizací

.

k 31.12.2016
Rozvaha zřízený ch příspěvkových organizací
. k 3 T.12.2016
Smlouly o dílo
' Smlouva o dílo ze ďne II.5.2016. obec Řehenice jako objednatel' Machido, s.r.o. jako
zhotovitel. Předmětem smlouly je ''oprava komunikací v obci Řehenice''. Cena díla činí
Kč 610.824,00 bez DPH a je shodná s nabídkovou cenou. Smlouva zveřejněna
na profilu zadavatele dne 17.5.2016.IJzavření smlouvy společně s výběrem uchazeče
schváleno zastupitelstvem obce dne 4.5.2016.
Smlouly o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)
t Kupní smlouva ze ďne 13.7.2016. obec Řehenice prodávápíH.Z. ap. J.Z. I12 pozemku
p.č:' 1404 o výměře 58 m2 v k.ú. Malešín.UzavŤení smlouvy schváleno zastupitelstvem
obce dne 2.12.2015.
Darovací smlouvy
l Darovací smlouva ze dne ].II.2016' obec Řehenice dostává od, pi J.F. finančníčástku
Kč 1.650,00. Určeno na akci pořádanou obcí.
Zveřejněné záméry o nakládání s majetkem
' ke Kupní smlouvě ze dne 13.7 .2016 _ zveřejněn ve dnech 1 1 .1 1 .2015 - 27 .II.2OI5
Dohody o provedení práce
' uzavřená dne I.l.2016 S p. P.Z. na údrŽbu veřejných prostranství - sjednáno

'

ďo 3I.12.2016, v rozsahu do 300 hodin,
uzavřená dne 1.6.2016 s p. F.D. naprácí elektrikáře - sjednáno do 30.6.2016, v rozsahu
do 300 hodin

Dokumentace k veřejným zakázkám
' Složka veřejné zakázlry malého rozsahu ''oprava místníchkomunikací v obci
Rehenice''. Hodnoceny 2 nabíďky, zastupitelstvem obce ďne 4.5.2016 vybrána firma
Machido, s.r.o. Nabídková cena Kč 6t0.824,00 bez DPH je shodná S cenou v uzavřené
Smlouvě o dílo. Smlouva o dílo uzavřena dne II.5.2016, na Profilu zadavatele
zveřejněna ďne 17 .5.2016'
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
' č.5 ze dne 2.12.2015 (rozpočet), ě. 6 ze dne 18.I.2016, ě.7 ze dne 1l.4.2016
(rozpočtovéopatření č. 112016), č. 8 ze dne 4.5.2016, ě. 9 ze dne 3.8.2016 (rozpoětové
opatření č. 212016), č. I0 ze dne 17.10.2016 (rozpočtové opatření ě. 312016), č,. n
ze dne 5.12.2016 (rozpočtové opatření č.412016) _ nepřezkoumáváno,pouŽito podpůrně
Výsledky kontrol zÍízených organizací
' Zápis ě. 12 z kontroly příspěvkové otganizace MŠPomněrtka ze ďne 4.5.2016.
Předmětem kontroly bylo qikaznictví, bankovní výpisy' účetnídeník za období 01 -

'

0312016.

Zápis č. 13

z

kontroly příspěvkové organizace

Předmětem kontroly bylo výkaznictví.

MŠPomněnka ze dne

12.10.2016.

V kontrolovaném období obec Řehenice, dle prohlášení starosty obce, neuzavřela smlouvu
směnnou' nájemní, pachtovní, smlouvu o výpůjčce,ani jinou smlour,.u o nabyí a převodu
majetku včetně smlour,1' o nakládání s věcnými ptávy, nehospodařila s majetkem státu,
neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, a to ani v případech
taxativně vyjmenovaných v $ 38 odst. 3 zákona o obcích, nezastavi|a movitý a nemovitý
majetek, neuzavŤela smlouvu o přijetí a posk1tnutí úvěru nebo záptljčky, smlouvu
o poskýnutí dotace, smloulu o převzetí dluhu, o převzetí ručitelskéhozávazku, o přistoupení
kzávazku a smlouvu o sdruŽení, smlouvu o společnosti a poskýování majetkových hodnot
podle smlour,y o sdruŽení, jehožje obec společníkem,nekoupila ani neprodala cenné papíry,
obligace, nevydala komunální dluhopisy, nezŤídlla ani nezrušila příspěvkovou otganizaci
a otganizační složku, neza|ožila ati nezrušila právnickou osobu, neuskutečnila majetkové
vklady do právnických osob, neprovozovala hospodářskou (podnikatelskou) činnost'
uskutečnila pouze veřejné zakazky malého rozsahu ($12 odst. 3 zák. č. 13712006 Sb.).

B. ziištění z přezkoumánÍ
Při přezkoumání hospodaření obce Řehenice:

Byly zjištěny následující chyby a nedostatky - porušeny nížeuvedené předpisy:

'

Zátkon č. 25012000 Sb.,
pozdějšíchpředpisů

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění

$ 4 odst. 4o 5, nebot':

Zastupitelstvo obce při schvalováni rozpačtu na rok 2016 nestanovilo ani nepopsalo
způsob kry'tí schodku.

. čÚs č. 701 _7l0

čÚs r. 701 bod

($ 36 odst.

1zátkonao účetnictví)

6.2. a6.3., nebot':
obec účtovalak 30.9.2016 na iňtv 432 o převodu hospodařského výsledku za rok 2015,

avšak účetnízáv ěrka nebyl a schválena zastupitel stvem obce.

čÚs t.703,

nebot':

obec neúčtovala o předpisu globální dotace na rok 2016 na účtu346 - Pohledávky
za vybranými vládními institucemi ( např. účetnídoklad č. 300020 ze dne TI.10.2016
- č. 300024 ze dne 12'12.2016) ale rovnou do příjmů na účet672 - Výnosy vládních
institucí.

.

Zákon č.12812000 Sb., o obcích, ve znění pozdějšíchpředpisů
$ 84'odst.2 písm. b), neboť:
Učetnízávérka obce za rok 2015 nebyla schválena zastupitelstvem obce.
s 10? odst. 2 písm. p)o nebot':
Učetnízávěrka příspěvkové organtzace Mateřská škola Pomněnka za rck 2015 nebyla
schválena zastupitelstvem obce.

'

Zákon č.32012001Sb.o o finančníkontrole, ve znění pozdějšíchpředpisů
26'odst.
1 písm. c)o nebot':
$
Učetnídoklady č'100037 ze dne 7 "4.2016 - č. 100046 ze dne 30.4.2016 neobsahují podpis
správce rozpočtu, pŤíkazce operace a hlavní účetní.Účetní doklady vztahuj,ící
se k bankovním pohybům jsou podepsány (správce rozpočtu, pŤíkazce operace a hlavní
účetní)pouze na prvním a posledním účetnímdokladu v měsíci. Dále také u pruvodek
zapsaných v knize došlých faktur pod číslemdokladu 1600l 14 ze ďne 12.12.2016
- č. 16002I ze dne 3I.12.2016 chybí datum k podpisu pŤíkazce operace a správce
rozpočtu.

.

Zákon č. 56311991Sb., o účetnictví,ve znění pozdějšíchpředpisů
30
odst. 11, neboť:
$

obec nezúčtovala inventarizační rozdil (účetL92

Kč 56 960'00)

do účetníhoobdobí roku 2016.

- Kč 10

820,00

a účet315

C. PInění opatření k odstranění nedostatkŮ zjištěných:
a) při dílčímpřezkoumání
Dílčípřezkoumání nebylo lykonáno.

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

_

porušeny nížeuvedené předpisy:

D)

Při

Závěr

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

za rok 2016 podle $ 2 a $ 3

zékona

Byty zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených
pod písmenem c):
($ 10 odst. 3 písm. b) zékonač.42012004 Sb.)
Zastupitelstvo obce při schvalování rozpočtu na rok 2016 nestanovilo ani nepopsalo
způsob krytí schodku.
Učetnídoklady č.100037 ze dne 7.4.2016 - č. 100046 ze ďne 30.4.2016 neobsahují podpis
správce rozpočtu, pŤikazce operace a hlavní účetní.Účetnídoklady vztal-lýíci
se k bankovním pohybům jsou podepsány (správce rozpočtu, pŤíkazce opeÍace a hlavní
účetní)pouze na prvním a posledním účetnímdokladu v měsíci. Dále také u průvodek
zapsaných v knize došlých faktur pod číslemdokladu 1600114 ze dne 12.12.2016
- ě. 16002I ze dne 3I.12.2016 chybí datum k podpisu pŤikazce operace a správce
rozpočtu.
obec účtovalak 30.9.2016 na účtu432 o převodu hospodařského výsledku za rok 2015
avšak účetnízávěrka nebyla schválena zastupitelstvem obce.
obec neúčtovala o předpisu globální dotace na rok 2016 na íětu 346 - Pohledávky
za vybrartými vládními institucemi ( např. účetnídoklad č. 300020 ze ďrte II.10.2016
- č. 300024 ze ďne 12.12.20T6) ale rovnou do příjmů na účet672 - Výnosy vládních
institucí.

Byly zjištěny nedostatky spočívajícív:
($ 10 odst. 3 písm. c) zákonač.42012004 sb.)
C2) neúplnosti vedení účetnictví
' obec nezauětovala inventarizačnírozďíI (úěet I92 960'00) do účetníhoobdobí roku 2016.

Kč 10 820,00

a účet315 -

Kč 56

C4) Porušenípovinností územníhocelku stanovených zvláštrrími právními předpisy
' Učetnízávěrka příspěvkové organizace Mateřská škola Pomněnka za rok 2015 nebyla
schválena zastupitelstvem obce'

.

Účetní závěrka obce zarok 2015 nebyla schválena zastupitelstvem obce.

Upozornění na rizika dle $ 10 odst. 4 písm. a) zákonač.42012004 Sb., v platném znéníz
Neuvádí se.

Podíly dle $ 10 odst. 4 písm. b) zátkonač,.42012004
a)

Sb.o v platném znění:

podílpohledávek na rozpočtu územního celku

1,34 "Á

b) podíl záwazků na rozpočtu územního celku

2139 "Á

c) podílzastaveného majetku na celkovém majetku územníhocelku

0100 "Á

Komentář:
Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí0,00 Kč.
Celkový objem dlouhodobýchzávazků činí0,00 Kč'

Rehenice 10.05.2017

KRÁJsKÝ
Podpisy kontrolorů:

Odbor k

I Praha 5,

PhDr. Ladislav Tomášek
kontrolor

Irena Kováříková

M

Ťízenímpřezkoumání

kontrolol$a

Helena Lišková

d

Jiřina Šamanová
kontrol

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:
- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumiání hospodaření, přičemŽ konečným zněním zprávy
se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v $ 6 odst. 1 písm. d) zákona
č. 42012004 Sb., k podrínípísemnéhostanoviska kontrolorovi pověřenému řízením
přezkoumiání

ke zjištěnímuvedeným v tomto návrhu je možno podat písemnéstanovisko ve lhůtě
do 15 dnů ode dne předání návrhu zprávy, a to kontrolorovi pověřenému řízenim
-

přezkoumání na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, odbor kontroly, Zborovská 1l,
150 2I Praha 5

č.2 předává statutámímu zástupci
přezkoumávaného subjektu a stejnopis č. 1 se zakláóá do příslušnéhospisu územníhocelku
vedeného odborem kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje.
- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se stejnopis

S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rehenice o počtu 11 stran byl
seznámen a stejnopis č.2 pŤevzal p. František ondřich, starosta obce.

W

František ondřich
starosta obce Řehenice

dne 10.05.2017

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
přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu
orgánu _ Krajský úřad Středočeského kraje, odbor kontroly, Zborovská 11, 150 2I Praha 5,
a to nejpozději do 15 dnů po projednžní této zprávy spolu se závěrečným účtemv orgánech
územníhocelku.
Územní celek je dále ve smyslu ustanovení $ 13 odst. 2 zákonač,' 42a/20O4 Sb.' povinen
v informacích podle ustanovení $ 13 odst. 1 písm. b) téhoŽ zél<ona uvést lhůtu, ve které podá
příslušnémupřezkoumávqícímu orgánu písemnou zptávu o plnění přijatých opatření a v této
lhůtě příslušnémupřezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat'
Nesplněním těchto povinností se územnícelek dopustí správního deliktu podle ustanovení
$ 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 42012004 Sb. a za to se uložíúzemního celku podle
ustanovení $ 14 odst. 2 zákonaě. 42012004 Sb. pokuta do výše Kč 50.000,-.
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Rozdělovník:
Stejnopis

Počet výtisků

Předáno

Převzal

I

1x

Krajský úřad
Středočeského kraje

PhDr. Ladislav Tomášek

2

1x

Obec
Řehenice

František ondřich

Upozornění:
' Vnitřní směrnice - Upozorňujeme na neaktuálnost vnitřních předpisů obce týkajícíchse
zejména vedení účetnictví'a sice z hlediska věcného i legislativního - nutno uvést do
souladu s aktuálně platnou legislativou, skutečně používanýmiúěetními metodami a
postupy a s vnitřním uspořádáním obecního úřadu tak, aby bylo možno vždy považovat
zejména vedení účetnictvíobce zaúplné.správné a průkazné.
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