
PARDUB|GKý KRAJ
Krajský úřad
Finančníodbor

z P RÁve
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015

obce Študlov lč: OO27747g

přezkoumání se uskutečnilo dne:
7. prosince 2015 jako dílčí přezkoumání
18. dubna 2016 jako konečné přezkoumání

Přezkoumaní hospodaření zarck ve smyslu ustanovení § 42, § 53 (ťýká se DSO) zákona
é.l28l2a}a §b., o obcích, ve znění pozdějších předpisů , d y souladu se zákonem
č.42a/20a4 Sb., o přezkoumáváni hospodaření uzemních samosprármých celků
a dobrovolných svazlců obcí, ve zrĚru pozdějších předpisů a bylo zahájeno Krajslcým
Úřadem Pardubického kraje oznámením zaslan;ým do datové schránky obce dne
13.8.2015 a předáním pověření).

Přezkoumané období od 1.1.2015 do 3t.l2,20l5.
DiIčí přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce dne 7.12.20t5
Konečnó přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce dne 18.4.2016

Přezkoumárú vy,konaly :

- kontolor pověřený řízenimpřezkoumání: Eva Bat'ková

- kontroloři:
- Helena Lacušová
- Ing. trvana Bedrraříková

Pověření kpřezkoumáníve smyslu § 5 č. 42012004,Sb. a § a a §6 zákonač.2s5t2012
§b. vydal Krajslcý úřad Pardubickóho kraje dne 1.7.2015.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsoben.

při přezkoumání byli pfftomni: Jaroslav Niederle - starosta obce

Helena Kubinová - účetní obce
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předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst. 1

a2 zákona é. 42012004 Sb.n posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.

Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znéní právních předpisů
ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

Podle ustarrovení § 2 odst. 3 zákona é. 42012004 Sb. nebyly předmětem přezkoumaní
údaje, na které se váahuje povinnost mlčenlivosti podle dariového řádu.

Poslední kontrolní úkol vzdarúm se práva podat nrámitky byl učiněn dne 18.4.2016

A. \Iýsledek dílčích přezkoumání
A.I. Chyby a nedostatlry

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

A.II. Ostatní chyby a nedostatky

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

B. Oblpsti přezkoumání. u kteŇch nebvlv ziištěnv chvbv a nedostatkv
podle ustanovení § l0 odst. 3 písm. a) zákonač.42012004 Sb., které jsou uvedeny v

členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 uvedeného,zákonaz

1. Ustanovení § 2 odst. l písm. a) plnění příjmů a qýdajů rozpočtu včetně peněžních operací.
týkaj ících se_tozpočto{ých prostředků

- přezkoumán: Ano

2. Ustanpyesl § 2 odst. l písm. b) finanční operace. qíkající se worby a použití peněžních
fondů

- přezkoumán: Ano

Ustanovení § 2 odst. l písm. c) náklady a vÝnosy podnikatelské činnosti územního celku
- přezkoumárr: Ano

Ustanoyenl § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace. týkající se sdružených prostředků
v.rmakládaných nlzákladě smlouv.v mezi dvěma nebo více územními celky. anebo na
základě srqlouv.v s iin]fmi právnickými nebo fuzichÝmi osobami

- přezkoumán: Ano

UslanpYení § ? odst. 1 písm. e) ťrnanční operace. tÝkající se cizích zdrojů ve sm}rslu
orávních pŤedpisů o ričetrrictví

- přezkoumán: Ano

Ustanpvpnl § 2 odst. 1 písm. fl hospodaření a nakládání s prostředk}, poslqrtnutými z
NárodTúho. fondu a s dalšími prostředkv ze za}rraniěí posk}rhut].úíni na základě
mezinfugdrúch smluv

- přezkoumrán: Ano
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7. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) vyúčtovaní a vypořádání finančních vztahů ke statnímu
rozpoětu k rozpočtům krajů. k rozpočtům Óbcí. k jin]í.m rozpočtum. ke státním fondům a
k dalším osobám

- přezkoumarr: Ano

8. Ustanovení" § 2 odst. 2 písm. a) nakládaní a hospodaření s majetkem ve vlastnicwí
územního celku

- přezkoumarr: Ano

9. Ustanovení" § 2 odst. 2 písm. b) naklád.íní a hospodaření s majetkem statu. s nímž
hospqdeří lrpqmní celek

- přezkoumrán: Ano

10. Ustanovgní § 2 odst. 2 písm. c) zadávrání a uskutečňovaní veřejných zakázek. s qýjimkou
úkonů ? postupů přezkoumaných organem dohledu eodle zvláštího právního předpisu

- přezkoumrán: Ano

11. Ustaggyení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi

- přezkoumarr: Ano

12. Ustarrovení § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fuzických aprávnických osob

- přezkoumán: Ano

13. Ustan-oJgní § 2 odst. 2 písm. fl zastavovaní movitÝch a nemovitÝch věcí ve prospěch
třetích o§ob

- přezkoumárr: Ano

14. Ustanove{rí § 2,odst. 2 písm. g) ďizovaní věcnÝch břemen k majetku uzemního celku

- přezkoumán: Ano

15. Ustanovení L2 odst.2 písm. h) účetrrictví vedené územním celkem

- přezkoumán: Ano

16. Ustanoveíú § 9 Kontola nakládárú s příspěvkem a se svěřeným maietkem

- přezkouman: Ano

C. PlTěni oBatření k odstranění nedostatků ziištěnÝch v oředchozím roce
C.I. Při přezkoumání hospodaření r,izemního celku v předchozím

nebyly zjřtěny chyby a nedostatky.

D. Závšr z přezkoumání hosnodaření za rok 2015

D.I. Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 podle § 2 a § 3 zákota ě.
420DOa4 Sb.

ó nebyly zjištěny chyby a nedostatky

D.II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb
a nedostatkŮ, která mohou mít negativní dopad na hospodaření rízemního celku
v budoucnul
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Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná ňzíka, která by mohla mít
negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.
D.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku . 1,97 Yo
b) podíl závazkttna rozpočtu uzemního celku ......2,76Yo
c) podíI za§taveného majetku na celkovém majetku územního celku ............ 0 %

Študlov, dne 18. dubna 2016

Jména a podpisy kontroloru áčasfirěných na přezkoumání hospodaření:

Eva Baťková (- ,/,r
a-?<--_ Z L--____
..;...... .. )..

kontolor pověřený hzenim přezkoumaní
podpis kontrolora pověřeného íízerum

přezkoumaní

Helena Lacušová Á-*--
kontrolor podpis kontrolora

Tato zpráva o v,ýsledku přezkoumání:

- je náwhem zváw o qýsledku přezkoumárú hospodaření, a je možno ke zjištění v ní
uvedené podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předrání zpíáw
kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Konečn;ým zněním zprávy se sává,
tento návrh okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d)
zikona é. 42012004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému
Ťizenim přezkoumfutí. Koníolor pověřený řízenim přezkoumaní může v odůvodněném
případě stanovit lhůfu delší.

- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, pňčemž se jeden stejnopis fredává statutárnímu
zastupci kontolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakJádá do příslušného spisu
Krajského uřadu Pardubického kraje.

- při konfiolované agendě bylo zjištěno, že ve sledovaném období bylo uplaúrěno celkem
0 požadavků dle zákona ě.106l|999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

- nedílnou souČástí zprávy je seznam dokumentu vytžitých při přezkoumání a uvedených
vpříloze.

- s obsahem zpráw o výsledku přezkoumání hospodaření obce Študlov o počtu 8 sfian
byl seznámen a její stejnopis převzal starosta Jaroslav Niederle.

V koníolovaném období ÚSC, dle prohlašení jeho zástupce, nehospodařil s majetkem
státu, neruěil svým majetkem za závazky ýzických aprávnických osob, nezastavil móvitý a
nemovi!ý majetelg neuzaťel směnnou, darovací, nájemní smlouw a smlouvu o výpůjěce
týkající se nemovitého majetku, smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru neUo pri.loty,
smlouvu o poslgrtrutí dotace, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku,smlouvu o
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přistoupení kávazku a smlouvu o sdnžení, nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace,
nerrskuteČnil majetkové vklady, neuskuteěnil Ýeřejné zakázky malého rozsahu (§ 12 odst. 3
zák. é.13712006 §b.).

Pouěení:

Územnt celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. l písm. b) zákona č. 42012004 Sb.,
povinen přijmout opafiení k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zptávé o qýsledku
přezkounrání bospodaření a podat o tom písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu,
ato nejpozději do 15 dnů po projednárú této zptávy spolu se závěrečným účtem v orgarrech
uzemního celku.

Úzerinicelek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zékonaě. 42012004 Sb., povinen
v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákottauvést lhůtu, ve které podá
přísluŠnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zptávu o plnění přijatých opatření a v této
lhůtě příslušnému přezkoumávaj ícímu orgárru uvedenou zptávu zaslat.

Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí správního deliktu podle ustarrovení
§ 14 odst. 1 písm. b) a c) zékona é. 42012004 Sb. a za to se uloží územnímu celku
podle ustanovení § 14 odst. 2 zél<onač. 42012004 Sb. pokuta do výše 50.000,00 Kč.

Jaroslav Niederle

starosta obce

Helenakubinová

podpis starosty obce

l
/l ,ll
fllór7?T1/

účefuí obce podpis účeúť obce

a\\JJaroslav Niederle

starosta obce podpis starosty obce

oBEc Šruolov
okres SV|TAW

569 04 p. Bměnec
lčoiztlllg
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Příloh| kq ?právě o vÝsledku přezkoumání hosnodaření za rok
20t5.

Ozračení všechdpkladů a jiných materirálů v.vužitÝch při přezkoumání:

Návrh rozpočtu
o zveřejněn na uřední desce i způsobem umožňujícím dálkový přístup od 21. l1.2014

do 11. |2.2014
Rozpočtová opatření
o ě. 1l20l5 aé.2l20l5o schválenausnesením ZO ze dne l8. 2.2015
o é. 4l20t5, schvifleno starostou obce dne 30. 6. Z0l5, na vědomí ZO dne 18. 9. 2015
o č., 5l20l5, schváleno starostou obce dne 31.7.2015,navědomí ZO dne 18.9.2015
o ě. 612015, schváleno starostou obce dne 31. 8. 2al5,na vědomí ZO dne 18. 9. 20l5
o č.7/2015, schváleno starostou obce dne 30. 9. 2015,v ZO ďne20.Lt.2015
o ě. 812075, schviáleno starostou obce dne 3 1 . 10. 2015, v ZO dne 20. tt. 2015
o é.9,1012015 schváleno starostou obce dne 11.12.20l5
o č. 11-141201,5 v kompetenci starosty obce ze dne 31.12.2015
r V číselné řadě bylo vynecháno rozpoětové opatení č. 312015, nebylo však

uskutečněno, ani schváleno. Jedná se polrze o mylné zadání číselné řady.
o Usnesením ZO ze dne 21. ll. 2014 byla schválena pravomoc starosty obce k

provadění rozpočtorných opaťení .
o Zmény ro7počtu byly zaneseny do vYkaeu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M

ke dni 31. l0. 20l5 ve schválené qýši.
o Rozpoětová opatení předána v účetrťm programu kEo.
Rozpočtový výhled
o sestaven nar.20t6 - 2018, schválen usnesením ZO ze dne 1 l. 12.2014
Schválený rozpočeú
o Ro?počet na r. 2015 byl schválen usnesením ZO ze dne 11. 12.20l4jako přebytkový

v příjmové ěásti ve výši t.442.100,- Kč, ve qidajové části ve \nýši 1.134.000,_ Kě.
. Ro?počet byl zanesen do výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M ve

schváluré výši.
Závěrečný úěet
o zveřejněn na rťední desce i způsobem umožiujícím dálkový přístup od 18. 5. 2015 do

18. 6. 20t5, projednan vé. zptávy o qýsledku přezkoumání hospodaření obce za r.
20t4 aschviálenusnesením ZO ze dne 18. 6.2015

Bankovní _výpis
r Bankovní výpisy Č}rg q+_tz2l264tl07l0 v č. řadé l -27
o včetně účtování
o Bankovní výpisy Čs tzg+tz4359l0800 zazéňia říjen v č. řadě 25 - 3}včetně účtování
o zůstatky ke dni 30. 9. 2015 souhlasí na ronrahový íčet23t k danému datu
Dohoda o hnotné odpovědnosti
. ze dne2.1.2015
Evidence poplatků
o Předpis poplatku ze psů a za svoz TKO na r.2015 zaúčtován dokladem č. 15-007_

00004 ze dne 31. 3. 2015.
F'aktura
o vydané faktury č. 15-002-00001 až 15-002-00002 včetně předpisu

Kornenslétto ,Érně§í 125,5a.11 fudubie, Tel : ++29 
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o došlé faktury uhrazené bankovním qipisem za zéňí a říjen včetrrě účtování předpisů
Kniha došlých faktur
o vedena progrcmem KEO v č. řadě l - l23
Mzdová agenda
o vedenaprogramem kEo
Odměňování ělenů zastupitelstva
o schváleno ZO dne 8. l1. 2014 - odkontrolovarro na mzdové Iisty za leden - říjen,

mzdové listy zastupttellů zarok 20 1 5
pokladní doklad
. za období 09 al0l2015 - příjmové a výdajové pokladní doklady č. 15-701-00139 _ 15-

70 1 -00 l 8 1, vé. zaíétováni
Pokladní kniha (deník)
. zaobdobí 09 a1012015 - vedena programem KEO
a

o zistatek pokladrú hotovosti uvedený v pokladní knize souhlasí se zůstatkem
rozva}rového fňtul26l ke dni 30. 9. 2015.

Přfloha rozvahy
o Ke dni 30. 9.20l5,k31.I2.20l5
Rozvaha
o Ke dni 30. 9.2015 - hospodrářslcý výsledek přeúčtován na tňet 432
r K 31.12.2015
účetní doklad
o zaúětovi''rnipokladny za období 09 a10l20l5 - d.ě. 15_701-00139 - 15-70I_00181
o l510-000081 ze dne 31. 10. 2015 - předpis mezdzaříjen2015
o 1508-000008 ze dne 108.2015 - předpis dotace ÚP
ÚrtovY rozrrrh
. zarok 2015 v ričetním programu KEO
Yýl<az pro hodnocení plnění rozpočtu
o Fin 2-12M sestavený ke dni 31.72.2014 a 31. 10. 20l5,k31.12.20l5
Yýlazzisku aztráty
o Ke dni 30. 9.2015 - Dariové přimáníDPPO zarok2}t4 ,k3t.t2.2015
Dohody o provedení pn{ce
o DPP ze dne 3. 8.2015
o DPP ze dne 1. 10.2015
o DPP ze dne 1.7.2015
Pracovní smloury včetně platových výměrů
o Pracovní smlouva ze dne 1.6.2015 do 31. 5.2016 aplatoqý výměr ze dne 31.5.2015
Smlouvy o převodu majetku (koupěo prodej, směna, převod)
. Kupní smlouva ze dne 24. 11.2015 na nákup pozemku p.č. 17169 o qýměře 747 m2 -

schviáleno Za dne l8. 9. 20l5 - náwh na vklad 2. 12.2015
Vnitřní předpis a směrnice
o směmice o cestovních na}rradách , o vedení úěetnictví , o ťrnanční kontrole, o

časovém rozlišení, o opravných položkách, o rerflné hodnotě, o podrozvaze ) o
inventarizaci, o odpisech

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
. ze dne 1l. 12.2014,1,8.2.2015,23.4.2015,18.6.2015, 18.9. 2015,20.11.20t5,
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Kontrolní a íinanční výbor
o Zápis KV ze dne 18. 2.2015 - kontola'plnění usnesení, inventarizace
o Zápis KV ze dne 23. 4.2015 - kontola plnění usnesení
. ZápisKV ze dne 18. 9. 2015 - kontola plnění usnesení, majetek obce
o Zápis FV ze dne 9. 3.20t5 - pokladna kontola KÚ, rozpočet
o Zápis FV ze dne 25. 6.2015 - kontola pokladny , závěreěný účet
o Zápis FV ze dne 22. 9. 20t5 - koníola pokladny, RO 3 - 6
Obecně záv azné ryhlášky
o č. ll20l2, o místrúm poplatku za ptoýoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

řídění, vnržívaní a odsfoaňovárú komunálních odpadů
. ě.ll20l4, o místrím poplatku ze psů
Účetni závérka r.a r. 20!4
o schválenausnesením ZOzedne 18. 6.20t5
r protokol o schválení účefiú závěrkybyl vyhotoven.
Zhodnocení finančních prostředků
o Usnesením ZO ze drre 23. 4. 2015 bylo_schváleno áodnocení finančních prostředků

investováním do konzervativních fondů Čs, a. s.
o Smlouva o investičních službach č. t043449077 ze dne 12. 5. 20t5. Pokyn na

jednorázový nákup cenných papíru ze dne 12. 5. 20t5 - ČS nemovitostrí fond,
otevřený podílový fond REICO a Investiční společnost ČS, a. s., KONZERVATI\4IÍ
MD( FF - oteťený podílový fond. Výpis z majetkového účtu - Přehled obchodů ze
dne 14. 5. 2015 - Konzervativní mix v hodnotě 200.000,- Kč, ČS nemovitostť fond ve
výši 200.000,- Kč.
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