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Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

ŘEunNICE
lč: 00240699

'La

rok2014

Přezkoumání hospodaření obce Řehenice za rck 2OI4 bylo zahájeno dne 13. 8. 2014
doručením oznttrnení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím
orgánem.

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

.8.10.2014

.

14.5.2015
na zák\adě zákona č. 42012004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
č.255l20I2 Sb., o kontrole (kontrolní řád)'
Přezkoumávané období 1. t.20t4 - 31. 12.2014.
Přezkoumání proběhlo v sídle obce:

Řehenice
Křiváček 6
25I 67 Pyšely

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený Ťízenímpřezkoumání:
- kontroloři:

Jiří Černovský

Zástupci obce:

František ondřich
Martina Nováková

Ing. Helena Francová
Mgr. Věra Kisová (8.10.2014)
- starosta
- účetní

Pověření kpřezkoumání podle $ 5 odst. I zákona č. 42012004 Sb., $ 4 a $ 6 zákona
č. 25512012 Sb., vše Ve znění pozdějších předpisů, vydal ředitel Kraiského úřadu
Středočeskéhokraje dne

11

.8.2014.

Předmětem přezkoumání jsou dle ust. $

2

zák. č,' 42012004 Sb", ve znění pozdějších
předpisů, údaje o ročnímhospodďení územníhocelku, tvořícísoučást závěrečného účtupodle
zákonač" 25012000 Sb., ve znění pozdějšíchpředpisů, a to:
- plnění příjmůa výdajů rozpočtu, včetně peněŽních operací týkajícíchse rozpočtových
prostředků'
_ ťtnančníopeÍace' týkajícíse tvorby apoužitípeněŽních fondů,
- náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- peněžníopeÍace, týkajícíse sdruŽených prostředků vynakládaných na základě smlouvy

mezi dvěma nebo více uzemnimi celky, anebo na základě smloury sjinými

právnickými nebo fyzickými osobami,
Ílnančníoperace, týkajícíse cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
hospodďení a nakládání s prostředky poskýnutými zNárodního fondu a s dalšími
prostředky ze zalraničíposkytnutými na zák|adě mezinárodních smluv,
- vyúčtovánia vypoŤádání finančníchvztahů ke státnímu rozpoětu, k rozpočtůmkrajů,
k rozpoětům obcí k jiným rozpočtům, ke státním fbndům a k dalšímosobám,
_ nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územníhocelku.
- nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímŽ hospodaří uzemní celek,
- zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonůa postupů
přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,
- stav pohledávek azávazkianakládání s nimi.
- ručenízazávazky fyzických aprávnických osob,
- zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- zŤtzování věcných břemen k majetku územního celku,
- účetnictvívedenó územnímcelkem.

-

Přezkoumání hospodďení bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost
jednotlivých skutečností podle pŤedmětu a obsahu přezkoumání' Při posuzování jednotlivých
právních úkonůse vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečněnítohoto
úkonu.

Podle ustanovení $ 2 odst. 3 zákona ě. 42012004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje,
na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.
Poslední kontrolní úkon byl učiněn dnem předání zprávy o výsledku přezkoumání:
14.5.2015.

A. Přezkou mané písemnosti
Rozpočtový výhled
. Rozpočtový výhled na rok 2014 - 2015 schváiený zastupitelstvem obce 28.6"2013
Návrh rozpočtu
l na rck20l4 zveřejněný v termínu 25.II.2013 - II.I2.20I3
Schválený rozpočet
r na rok2Ol4 schválený zastupitelstvem obce dne 1 1 ,I2.20I3 jako schodkový
Stanovení záv azný ch ukazatelů zřuený m organizacím
. Příspěvek na provoz příspěvkové organtzace Mateřská škola Pomněnka - dopis ze dne
rr.r2.2013
. Účetní závěrka za rok 2013 příspěvkové otganizace Mateřská škola Pomněnka,
schválená zastupitelstvem obce 3.3.2014

Rozpočtová opatření
. č. 1, 2,3 schváIená zastupitelstvem obce 3.3.2014
. č.4,5 schválené zastupitelstvem obce 4.6'2014
. č' 6, 7 schválené zastupitelstvem obce 4.6.z0r4

.

č. 8, 9, 10 schválená zastupitelstvem obce 8.12'2014

f

za rok 2013, projednán a schválen zastupitelstvem obee dne 4.6.2014 s vyjádřením

.

''s výhradou''
návrh závěrečného účtuzveřejněný v termínu 19.5.2014 - 4.6.2014

Zánéreč.nýíčet

Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

.
.

k 30.9.2014 ze dne 8.10.2014
k 31,.12.2014 ze dne 12.L2015

Yýkaz zisku a ztráty

.
.

k30.9.2014 ze dne 8.10.2014
k 3I)'2.2014 ze ďne30.I.2015
Rozvaha
, k30.9"2014 ze dne 8.10.2014
. k 3f .12.20f4 ze dte 30.1.2015
Příloha rozvahy
. k30.9.2014 ze dne 8.10.2014
' k 3L12.2014 ze dne 30.1.2015
Účtovy rozvrh
. platný pro účetníobdobí 2014

Hlavní kniha

.
.
.

zaobdobí 01 - 08/2014 v elektronické formě
předvahak30.9.2014
Za období I2l20I4 - dle potřeby
Kniha došlých faktur
. ze dne 5. f0.2014
k 3 r.r2.20r4
Kniha odeslaných faktur
za dne 1.10.2014
k. 31.12.2014

.
.
.

Faktura

.
.

dodavatelská č.: 810004 - 810007, 810010
odběratelská č.:710037 - ]10094,710105 - 710133

Bankovní vypis
. č.: 27 - 5I,]I - 96,110, 130 - I37 béžnéhoúčtu622920110100 KB a.s'
. č.: 19,23 -27 dotaěního účtuČxn q+-:zI2Í2I:O710
Účetnídoklad
. č': 62001 - 62003,400001,720002
Pokladní kniha (deník)
J Za období Srpen' zéňí,Iístopad,prosinec 1201,4
l Stop stav pokladní hotovosti k 8'I0.20I4 (8:30 hodin) činil 32'5'7r,- Kč je shodný
se zůstatkem v pokladní knize
Pokladní doklad
. příjmový č.:P14000383 - P14000410, P14000423 - P14000430
. výdajový č.: V14000097 - V14000119, V14000143 - V14000166
Evidence poplatků
. Zakomunální odpad k 1.1.2014, k 31 .|2.2014
Inventurní soupis majetku a závazktt
. sloŽka''Inventarizace majetku a závazkik 3LI2.20I4"
Mzdová agenda
. rekapitulace mezd za období 08, 10, II,1'2l20I4
odměňování členůzastupitelsfva
. Stanovení měsíčníchodměn neuvolněným členůmzastupitelstva obce ze dne 8 10.2010,
"

.

22.5.2013,3 .3 .2014 a 5. 1 1 .2014.
měsíčníodměny zastupitelů za období 10,

Účetnictví ostatní

.

Tabulkač.3 Přílohy ě.9 ze

11

,I2l20I4

dne 5'2.2015 Finančního vypořádání dotací a návratných

finančníchvýpomocí prostřednictvím kraj e
Yýkaz zisku aztráty zÍízenýchpříspěvkových organizací
. k 3I.r2.2014 ze dne 2I.Í'201'5 Mateřská škola Poměnka
Rozvaha zÍízených příspěvkových organizací
. k 3 L12.20I4 ze dne 2LL2015 Mateřská škola Poměnka
Smlouly o dílo
. Smlouva o dílo č,. 16512024 uzavŤená dne 25.6.2014 se zhotovitelem BES s.r.o' Benešov
na zhotovení díla ''opravu místníchkomunikací - Barochov, Babice'', cena díla
63] '907,51 Kč bez DPH
. Smlouva o dílo uzavŤená dne 15.6.2014 se zhotovitelem Kastav - J. Karas, Hlubyně
na zhotovení přístavby skladu materiálu anéňaďí, cena díla 314'440,- Kč bez DPH
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)
. Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem

8.9'2OI4 převodce Čn - Úiaa
pro zastupování státu ve věcech majetkových, pozemky p.č. 154lI2, I54lI4 v k.ú'

č' UZSVM/SB\T/4008/2014-SBNM Ze dne

.
.
.
.

Babice

Kupní smlouva ze

dne 2.7 '2014 na prodej obecního pozemku p.č. 490 o výměře 62 m2
prodávající
obec Řehenice, kupující fyzické osoby
v k'ú. Babice,
Kupní smlouva a smlouva o zrušenívěcného břemerre ze dne 1'7 .3.2014 na prodej
obecního pozemku p.č. 1109i5 o výměře 89 m2 v k.ú' Malšín,prodávajícíobec
Řehenice, kupující ťyzickéosoby
Kupní smlouva ze dne 2.7.2014 na nákup pozemku p.č. 25215 o výměře 50 m2 v k'ú'
MJešín'prodávaj ícíťyzickáosoba, kupuj ícíobec Řehenice
Kupní smlouva č. 20Í4004 ze dne 9.6.2014 na nákup pozemku p.č. 1046, 1060/i, PK
1,47lII, PK 526 v k'ú. Malešín,prodávající SELGEN-oseva Praha, státní podnik,
v likvidaci Praha 7, kupujícíobec Řehenice

Zveřejněné záméry o nakládání s majetkem

.
.

Záměr obce na prodej obecního pozemku p.č. 490 v k.ú. Babice
Záměr obce na prodej obecního pozemku p.č. 1109/5 o výměře 89 m2 v k.ú" Malšín
Dohody o provedení práce
) Ze dne 1 . I .2014 na údržbaveřejného prostranství
. ze dne 1'4'2014 na úklid veřejného prostranství
Vnitřní předpis a směrnice
. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ze dne I'7.2009
Informace o přijatych opatřeních (zák. 42012004 Sb.' 3201200I Sb.' apod.)
. opatření k přijatým nedostatkům ze dne 19,6.2014
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
. konaného dne: TI.l2.20I3, 3'3.2014, 74.4.2014, 4.6'2014, 27.8.2014, 5.lI.2014,
8. 12'20 I 4 - nepřezkoumáváno, pouŽito po dpůrně
ko ntrol zÍizený ch or ganizaci
Výsledky
-.
"Zápis č. 6 z kontroly hospodaření příspěvkové organizaee MŠPOMNĚNKA'' ze dne
23.7.2014 - kontrolované období II. čtvrtletí2014
. "Zápis č. ] z kontroly hospodaření příspěvkové organizace MŠPOMNĚNKA'' Ze dne
29.I0.2014 - kontrolované období III. čtvrtletí2014
. "Zétpis č. 8 z kontroly hospodaření příspěvkové organizace MŠPOMNĚNKA'' ze dne
24.2.2015 - kontrolované období IV. čtvr1letí2014

V kontrolovaném období obec Řehenice, dle prohlášení starosty obce, neuzavřela smlouvu

směnnou, nájemní, pachtovní, smlouvu o výpůjčce,nehospodařila s majetkem státu, neručila
svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, a to ani v případech taxativně
vyjmenovaných v $ 38 odst. 3 zékona o obcích, nezastavila movitý a nemovitý majetek,
neuzavřela smlouvu o přijetí a poskytnutí úvěru nebo zápůjčky.smlouvu o poskytnutí dotace,
smlouvu o přijetí dotace, smlouvu o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku,
o přistoupení k závazku a smlouvu o sdruŽení' smlouvu o společnosti a poskytování
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 organtzašní sloŽku, nezaložila ani nezrušila právnickou osobu,
neuskutečnila majetkové vklady do právnických osob, neprovozovala hospodářskou
(podnikatelskou) činnost.

B. zjištěníz přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření obce Řehenice:

Byly zjištěny následující chyby a nedostatky _ porušeny nížeuvedené předpisy:

.

Nařízení vlády č. 3712003 Sb., o odměnách za výkon funkce členůmzastupitelstev,
ve znění pozdějšíchpředpisů

$ 2 odst. 3, nebot':

Neuvolněným členůmzastupitelstva obce byla za měsíc listopad poskýnuta odměna
nesprávně v plné výši, správně měla být poskytnuta v souladu s usnesením zastupitelstva
obce od 5.11.2014.

$ 2 odst. 3, nebot':

odměny neuvolněných členůzastupitelstva a neuvolněného starosty byly vyplaceny

zastupitelstvo obce dne 5.1,r.2014,
Zastupitelstvo obce dne 5.II.20I4 stanovilo odměny za výkon funkce zastupitele,

v niŽšíchčástkách neŽ stanovilo

předsedy výboru i člena výboru v maximální výši, ve skutečnosti byly za období listopad
a prosinec v případě souběhu funkcí vyplaceny odměny předsedům výborů i členům
výborů v nižšínež maximální částce (bez příplatku za obyvatele). Neuvolněnému

starostovi byla vyplácena odměna v niŽšíčástce, než stanovilo zastupitelstvo
pro výpočet odměny byl nesprávně stanoven příplatek dle počtu obyvatele.

.

-

Vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetníchzáznamech v technické formě vybraných
účetníchjednotek a jejich předávání do centrálního systému účetníchinformací
státu a o požadavcíchna technické a smíšenéformy účetníchzáznamů (technická
lyhláška o účetníchzáznamech)

$ 5 odst. 6, nebot':

Účet'.í výkazy Rozvaha aYýkazzisku a ztrátyk3I'12.2014 ze dne 30.1.2015 předloŽené
při konečnémpřezkoumání obsahuií jiné zůstatky účtůnež výkazy odeslané
dne 16.2.2015 do Centrálního systému účetníchinformací státu.

.

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví,ve znění pozdějšíchpředpisů

$ 30 odst. 1 a 4, nebot':

Skutečnéstavy majetku a závazků k 3I"I2.20I4 územníhocelku nebyly zjištěny. Jedná se
o účtyoprávek 081 00, 081 20 a082.

C. PInění opatření k odstranění nedostatků zjištěných:
a) při dílčímpřezkoumání
Byly zjištěny následující chyby a nedostatky - porušeny nížeuvedené předpisy:

.

Zákonč..I3712006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějšíchpředpisů
$ 147a odst. 1,2 písm. a, nebot':
Zadavate1 neuveřejnil na profilu zaďavateIe smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku
jeiích změn
malého rozsahu, ió1iz cena přesáhla 500 000 Kč bez DPH, včetně všech
a dodatků, a to do 15 dnů od jejího uzavření. Jedná se o smlouvu o dílo č,' L65l2024
uzavřenou dne25.6"2014 se zhotovitelem BES s.r.o. Benešov na zhotovení díla ''opravu
místníchkomunikací - Barochov, Babice'', cena díIa 637.9O7,5] Kěbez DPH'

NAPRAVENO

Zveřejněni uvecJené smlouvy

o dílo byto

doloženo při konečnémpřezkoumání

hospodaření'

b) při přezkoumání hospodaření za předchozí roky
Byty zjištěny následující chyby a nedostatky - porušeny nížeuvedené předpisy:

. Zátkonč. 563/1991 Sb., o účetnictví,ve znění pozdějšíchpředpisů
$" 11 odst. 1, nebot':
Úč"t''ídoklady nebyly průkazné.Jedná se o výdajové pokladní doklady č. 13000136

ze dne 16.I2.2OL3 a i3000138 ze dne 18.12.2013, kterými bylo proplaceno občerstvení
na kultumě-společenskou akci ''vepřové hody''. Zdrojovým dokladem k proúčtování
výdajů V hotovosti nebyly ani dodavatelské faktury, ani paragony či stvrzenky,
ani pii3mové pokladní doklady dodavateie, který platbu přijal' Doklady neobsahovaly
ani informaci o ceně za měmou jednotku a vyjádření množství a dále pak okamŽik
uskutečněníúčetníhopřípadu'
Vzhledem k tomu, že se jedná o veřeiné výdaje, nelze takové účetnídoklady v žádném
případě akceptovat. obec je povinna před uskutečněnímpeněŽních transakcí dodavatele
ma-teriálu a služeb upozornit na nutnost vyhotovení řádných (daňových) dokladů.

NAPRAVENO

přijato systémové nápravné opatření, k datu dílčíhopřezkoumání se nedoslatek neopakuje

$ 30 odst. 1 a 4, nebot':

Skutečnéstavy majetku a závazki územníhocelku nebyly zjištěny. Jedná se o stavby,
které obec vlastní a které nejsou evidovány v majetku obce a vykazovány na účtu021Stavby' Nelze jednoznačně určit veškerý neevidovaný majetek, ale Ize se domnívat,
že jsou evidovány pouze některé budovy, stavby - veřejné osvětlení, místní komunikace,
dešťová kana1izale', studny atp. v jednotiivých 7 obcích. které spadají pod obec Řeheníce.
V inventurních soupisech staveb k 3I'1'2'20I3 není uvedena přesná specifikace (např'
druh, umístění). V průběhu účetníhoobdobí 2014 1e účetníjednotka povirrna provést
pasport majetku, tzn. ťyzicky zkontrolovat skutečný stav a případné rozdíly promítnout
do úČetnictví.

NAPRAVENO

K

31.]2.20]4 byla přepracovťina evidence majetku evidovaného na účtu02l Stavby
na základě usnesení zastupitelstva obce dne B.12.2011.

$ 30 odst. 1 a 4, nebot':

Skutečnéstavy majetku a závazků' územníhocelku nebyly zjištěny. Územní celek
neprovedl inventuru k 3I'Í2.2012
uúčtu031,314,3I5,342,348,40I,403,406,408,903 adále účtovéskupiny07 a08.
:

NAPRAVENO

D[lčípřezkoumání za rok 20]3: Zastupitelstvo obce schvťililo dne 28.6.2013 Směrnici
k provádění inventarizace majetku a závazků. Napravení nedostatku bude možno
konsíatovat až při závěrečném přezkoumání obce za rok 2013, kdy předmětem kontroly
bude zejména provedení inventarizace majetku a závazků obce za rok 20]

3.

Závěrečné přezkoumání za rok 2013: Byla provedena dokladová inventura předmětných
účtů,Irromě účtů:101, 406 a 903. Dále lze konstatovat, že nebyla provedena dokladová
obce
inventura účtu031, nebot' v evidenci pozemků jsou zařazeny a v účeínictví
plalnému
pozemlql,
které nejsou uvedeny na výpisu Katastru nemovitostí
vykazovány i
k 31.12.2013 (Tiskový výstup informativního charakteru ze dne ]8.3'20I4), např. pozemlry
p.č. 154/12, ]54/]3, 154/]4.

Dílčípřezkoumání za rok 20]4: Stanoven termín pro nápravu nedostatku k

3 ] '

Závěrečnépřezkoumání za rok 20]4: Na základě provedené inventury
lze konstatovat, že nedostatekbyl odstraněn.

k

12.20]4.
31.12.2014

$ 30 odst. 7 písm. a)o nebot':

Inventurní soupisy územníhocelku neobsahovaly skutečnosti, které by umožňovaly
jednoznačné určenímajetku a závazků'' Inventurní soupis k účtu021 Stavby neobsahoval
soupis jednotlivých budov a staveb, ale soupis jednotlivých částek, kterými byio plnění
jednotlivých staveb průběŽně ťakturována a které evidovány před dokončenímstaveb
a jejich uvedením do provozu na účtu042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek.
Každá ze staveb a budov v majetku obce tak není r,1'číslenajednou částkou a nemá
přiřazeno příslušnéinventární číslo,tento majetek nelze jednoznačně identifikovat.
obdobný nedostatek se vyskytuje v inventurním soupisu k účtu:014 ocenitelná práva.

1\APRAVENO
Dílčípřezkoumóní za rok 20]3. Zastupitelstvo obce schválilo dne 28.6.20]3 Směrnici
k provódění inventarizace majetku a závazků. Napravení nedo,ytatku bude možno
konstatovat až při závěrečném přezkoumání obce za rok 2013, kdy předmětem kontroly
bude zejména provedení inventarizace majetku a závazků obce za rok 20]3.

Závěrečnépřezkoumání za rok 2013" ]Ýedoslalek.f e napraven pouze částečně. U účtu0]4ocenitelná práva se nedostatek k 31"12.2013 i nadále opakuje. U účtu}2l-Stavby
se nedostatek k 3 1. 12.20 ] 3 opakuje zejména u veřejného osvětlení a místních komunikací.

Dílčípřezkoumání za rok

20 ]

4. Stanoven termín pro nápravu nedostatku k

3 1.

Závěrečnépřezkoumání za rok 20]1. jÝa základě provedené inventury
lze konstatovat, že nedostatek byl odslraněn.

k

12.2011
31'12"2014

D)

Při

Závěr
přezkoumání hospodaření obce Řehenice

č. 42012004 Sb., ve znění pozdějšíchpředpisů

za rok 2014 podle $ 2 a $ 3

zákona

Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají záryaŽnost nedostatků uvedených
pod písmenem c):
($ 10 odst. 3 písm. b) zákonač.42012004 Sb.)

Neuvolněným členůmzastupitelstva obce byla za měsíc listopad poskytnuta odměna
nesprávně v plné výši, správně měla být poskytnuta v souladu s usnesením zastupitelstva
obce od 5.11.2014.

odměny neuvolněných členůzastupitelstva a neuvolněného starosty byly vyplaceny
v nižšíchčástkách než stanovilo zastupitelstvo obce dne 5.II.2014.
Skutečnéstavy majetku a závazki územníhocelku nebyly zjištěny. Jedná se o účty
oprávek 081 00,081 20 a082.
Účetní výkazy Rozvaha aYýkaz zisku a ztrátyk3r.I2.2OI4 ze ďne3O.I.2OI5 předloŽené
při konečnémpřezkoumání obsahují jiné zůstatky než výkazy odeslané dne 16.2.2015
do Centrální systému účetníchinformací státu'

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

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

podíl pohledávek na rozpočtu územního celku

3,I5

r/o

b) podíl závazků' na rozpočtu územníhocelku

1,92 oÁ

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územníhocelku

0,00 7o

Řehenice 14.5'2OI5

