
PARDUBICKÝ KRAJ
Krajský úřad
odbor finanční

zPRÁvn
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2Ot7

obce Štud|ov

lč: 00277479

přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
|2. ledna201 8 jako dílčí přezkoumání
l6.března 2018 jako konečné přezkoumání

Přezkoumání hospodaření za rok ve smyslu ustanovení § 42, § 53 (týká se DSO) zákona
ě.12812000 Sb., o obcích, ve znéni pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
ě.42012004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celkŮ
adobrovolných svazků obcí, ve znéni pozdějších předpisů a bylo zahájeno dne 3. 8.2017
Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení.

Přezkoumané období od 1. 1.2017 do 31. 12.2017.

1. Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce Študlov dne 12.1.2018.
2. Kone8né přezkoumání byto vykonáno na úřadu obce Študlov dne 16. 3. 2018.

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený řízenímpřezkoumání: Helena Lacušová

- kontroloři:
- Ing. Ivana Bednaříková
- Mgr. Simona Bublová

Pověřeníkpřezkoumáníve smyslu § 5 č. 42012004 Sb. a § 4 a §6 zákonač.255l2012
Sb. vydal Krajslcý úřad Pardubického kraje dne 3. 7.2017.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumání byli přítomni: 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 zákonač. 420t2004 Sb. posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.

Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znéní právních předPisŮ
platných ke dni uskutečnění tohoto 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 vzdáním se práva podat námitky byl učiněn dne 16. 3. 2018.

A. VÝsledek dílčích přezkoumání

A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumániza2017

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

A.II. Ostatní chyby a nedostatky

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

B. oblasti přezkoumání. u kteŇch nebyly ziištěnv chybv a nedostatkv

podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. a) zákonaó.42012004 Sb., které jsou uvedeny v
členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona:

1. Ustanovení
týkajícich se rozpočtových prostředků

- přezkoumán: Ano

cho

fondů

- přezkoumán: Ano

- přezkoumán: Ano
sdružen

nebo více
základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickÝmi osobami

- přezkoumán: Ano

5. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace" týkající se cizích zdrojŮ ve smvslu
právních předpisů o účetnictví

- přezkoumán: Ano

.flhos a nakládaní
Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskýnutými na základě

mezinárodních smluv

- přezkoumán: Ano

7. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahŮ ke státnímu

rozpočtu. k rozpočtům kraj
k dalším osobám

ke státn
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- přezkoumán: Ano

8. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví
územního celku

- přezkoumán: Ano
g. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. b\ nakládání a háspodaření s majetkem státu. s nímž

hospodaň územní celek

- přezkoumán: Ano

10. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek. s výjimkou
úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu

- přezkoumán: Ano

1 1. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi

- přezkoumán: Ano

12, Ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky §zických a právnických osob

- přezkoumán: Ano

13. Ustariovení § 2 odst. 2 písm. fl zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch
třetích osob

- přezkoumán: Ano

14. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) ďizovaní věcných břemen k majetku územního celku

- přezkoumán: Ano

l5. Ustanovení § 2 odšt. 2 písm. h) účetnicwí vedené územním celkem
' 

- přezkoumán: Ano

16. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. i) ověření poirrěru dluhu územního celku k pruměru jeho
příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou' odpovědnost

- přezkoumán: Ano

17, Ustanovení § 9 Kontrola nakládání s příspěvkem a se svěřeným majetkem

- přezkoumán: Ano

c. plnění opatření k odstranění nedostatků ziištěnÝch v nředchozích letech
C.I. Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D. Závěr z přezkoumání hosnodaření za rok 2017

D.I. Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 podle § 2 a § 3 zákona ě.

42012004 Sb.

+ 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 územního celku
v budoucnu:
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při přezkoumaní hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizlka, která bY mohla mít

negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

D.I[. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku , 1,08 Yo

b) 
^poair 

závazkttna rozpočtu územního celku """ 4,29 oÁ

cj podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ............ 0 %

D.Iv. Dluhové pravidlo podle zákolao rozpočtové odpovědnosti

Dluh obce Študlov nepřekroči| 60% pruměru jeho příjmů za poslední 4 rozPoČtové

roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

Študlov dne 16. bíezna2}l8

Jména a podpisy kontroloru zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

/a^^-_
Helena Lacušová

podpis kontrolora pověřeného řízerum

kontrolor pověřený íizenim přezkoumáni přezkoumání

Ing. Ivana Bednaříková

kontrolor podpis kontrolora

Tato znráva o vÝsledku přezkoumání:

je návrhem zptávy o výsledku přezkoumání hospodaření a je možno ke zjiŠtění v ní

uvedeném podat písemnó stanóvisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předáni zprávY

kontrolorovi pověienému řizenim přezkoumání. Konečným zněním zPrávY se stává

tento návrh okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zrákona

č.42012004 Sb. k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením

přezkoumání. Kontrolor povOrenY íízenim přezkoumání může v odŮvodněném PříPadě
stanovit lhůtu delší' 

.h nřiěernž se ierle . statutárnímu, se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává

zástupci koňtrolovaného zubjóktu a druhý stejnopis se zakládá do přísluŠného sPisu

Kraj ského uřadu Pardubického kraje,
. při Řontrolované agendě bylo zjištěno, že ve sledovaném období bylo uplatněno celkem

b požadavků dle zákona č.I06lt999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
- n"áílrrou,součástí zprávyje seznam dokumentů využitých při přezkoumání a uvedených

v příloze,
i.
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- s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Študlov o poětu stran 9 byl
seznámen a její stejnopis převzal Jaroslav Niederle.

V kontrolovaném období ÚSC, dle prohlášení zástupců ÚSC, nehospodařil s majetkem
státu, neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavil movitý a
nemovitý majetek, neuzavřel kupní, darovací, nájemní smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkajici
se nemovitého majetku, smlouvu o přijetí nebo poskynutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o
poskýnutí dotace, smlouvu o převzeti dluhu nebo ručitelského závazkl, smlouvu o
přistoupenikzávazkll a smlouvu o sdružení, nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace,
neuskutečnil majetkové vklady. Územní celek uskutečnil pouze veřejné zakávky malého
rozsahu.

Poučení:

Úre^ní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona ě. 42012004 Sb.
povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávé o výsledku
přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu,
a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech
územního celku.

Územnicelek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona ě. 42012004 Sb., povinen
v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákonauvést lhůtu, ve které podá
příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření, a v této
lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí přestupku podle ustanovení § 14
odst. 1 písm. b) a c) zálkonač. 42012004 Sb. a za to se uloží územnímu celku podle ustanovení
§ 14 odst. 2 záú<onaě. 42012004 Sb. pokuta do výše 50.000 Kč.

Jaroslav Niederle e)r,
starosta obce

Helena Kubinová

podpis starosty obce

/"4lr"rr,)
účetní obce

Jaroslav Niederle

podpis účetní obce

Převzal:

oBEc Šruolov
okres SVITAW

569 04 o. Bměnea*
lco:2774TÍ \

í\U 1,1^'-

starosta obce podpis starosty obce
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příloha ke zDrávě o vÝ§ledku přezkoumání hospodaření za rok
2017 .

Návrh rozpočtu
o návrh rozpočtu v úplném znéru byl zveřejněn na uřední desce i elektronickým

způsobem umožňujícim dálkový přístup v zákonném termínu 15 dnŮ od 16. lt.2016
do 16.12.2016

16. 12.2016 jako

Rozpočtová opatření
. Řo č. ll2017, schváleno starostou obce dne 31.3. 2017, schváleno ZO dne23,5,

201,1,zveřejněno na internetových strankách obce od I0. 4.20t1
o Ro é. 2l20t7 , schváleno starosiou obce dne 2. 5. 20t1 , schváleiro ZO dne 23. 5, 20l] ,

zveřejněno na internetových strankách obce od 2, 5,2017

o Ro č.3l20l7,schváleno starostou obce dne 5. 6.20]17, schváleno ZO dle 23. 5,2017,

zveřejněno na intemetových stránkách obce od 5, 6,20t7
o Ro ě. 4l20l7 , schváleno starostou obce dne 3.7 . 20t7 , schváleno ZO dne 18. 8, 2017,

zveřejněno na internetových stránkách obce od 10, 7 ,2017

o Ro ě. 5lz1l7,schváleno starostou obce dne 1.9.20t], zveřejněno na internetových

striffiách obce 25. 9-2017
o RO ó.612017, schváleno starostou obce dne 2_ 10.2017, schváleno ZO ďne20, |1,

2017 , zveřejněno na internetových stránkách obce 1 . I|.2017
o Ro č.7l20l7, schváleno starostou obce dne 31. 10. 2017, schváleno Zo dne 20. 1l.

2017 , zveřejněno na internetových stránkách obce od22. l|.2017
o Ro ě.812017, schváleno starostou obce dne 30. 11. 20]17, schváleno ZO ďne 15. |2,

20|7,zveřejněno na internetových strankách obce od 16.12.20117

o Ro é. 9l20l7 , schváleno starostou obce dne 3t. 12.20t7 , zveřejněno na internetových

stránkách obce od 10. 1. 2018

. Staíosta obce byl pověřen k provádění rozpočtových opatření zastuPitelstvem obce

dne2I. 11.2014.
o Zmény rozpočtu byly zaneseny do výkazupro hodnocení plnění rozPoČtu Fin 2-12 M

ke dni 31.12.2017 ve schválené výši.

Rozpočtoqý výhled
o sestaven na r. 2018 - 2020, schÝálen ZO dne 16, 12,2016
o zveřejněn na internetových stránkách obce

Schválený rozpočet
. Rozpóčet obce na r. 2017 byl schválen usnesením Zo ze dne

vyrovnarrý v příjmové i výdajové části ve výši 1,434,800,- Kč,
o Rozpoěet byl zanesen do výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2.t2 M ve

schválené výši.
o Schválený rozpočet byl v úplném méni zxeřejněn na internetových stránkách obce.

Závěrečný účet
o návrh závěrečného účtu zveřejněn na úřední desce i na internetových stránkách obce v

zákonném termínu 15 dnů v rozmezí od24. 4.2017 do 23. 5.2017, Projednián vč.
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zpráyy o výsledku přezkoumání hospodaření obce zar.2016 a schválen usnesením ZO
ze dne 23.5.2017 bezvýhrad

o schválený závbečný účet v úplném méní vč. zptávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce zar.2016 byl zveřejněn na internetových stránkách obce

Bank,ovní vYpis
o Výpisy z bankovního účtu účtu vedeného u ČS, a.s., č.ú,. t284I24359/0800 za období

9 - 1012016 od č. 94 - 114
o Výpisy z bankovního účtu vedeného u ČNB, a.s., č. il. 94-t22l264|l07l0 za období 7

- 9l20I7 od č. 13 do č. 19
o Zůstatky jednotlivých účtů ověřeny ke dni 30. 9. 2017 a souhlasí se stavem účtu 231 v ,

tozvaze sestavené k témuž dni.

Dohoda o hmotné odpovědnosti
o Dohoda o hmotné odpovědnosti ze dne 2.1.2015 - pokladní hotovost

Evidence poplatků
o Předpis poplatku ze psů a za svoz TKO na r. 2017 byl zaúčtován dokladem č. 17-007-

00004 zedne2.1.2017.
o Evidence dle jednotlivých poplatníků byla zavedena v tabulce excel vč. datumů

úhrady.

Faktura
o faktury vydané é.17-002-00001 - |717-002-00004 včetně předpisů a přípravy platby
o faktury dodané řazené za výpisy z bankovního účtu zazáíi ažííjenvčetně účtovaní

Inventurní soupis majetku a závazků
o Inventarizaěnízprávazarck2}t7 ze dne 18. 1. 2018 bez inventarízaéníchrozdílů
o Plán inventur na rok 2017 ze dne 15. 12. 2017 včetně jmenování inventarizační

komise
o proškolení inventarizaění komise ze dne 15.12.2017
o inventurní soupisy ke dni 31. 12.2017
o inventarizace zahájena 4. l,2018 a ukončena 1 8. 1. 201 8

Kniha došlých faktur
o Kniha došlých faktur vedená v účetním programu KEOW v za obdob i I - I2l20I7 od

č. 17-001-00001 do č. l7-001-00118 zaobdobí leden až prosinec

Kniha odeslaných faktur
o vedená v účetním programu KEOW v číselné řadě 17-002-00001 - 17-002-00004 za

leden až prosinec

Mzdová agenda
o vedená v programu KEO 4

Odměňování členů zastupitelstva
o výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva byly schváleny na zasedání oz dne

2I. II.2014 azměnanazasedáníZO dne24.2.2017 s účinností od 1.3. 2017, v
souladu s nařízením vlády č.37l2003sb., v platném znění
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o Ověřeno na mzdové listy l - l2l20l7

r Počet obyvatel k 1. 1 .2017: 117

o Počet členů zastupitelstva: 7

pokladní doklad
o pokladní doklady č. |7-701-00125 - l7-701,00l7l

za,íčtováni
za období září až říjen včetně

Pokladní kniha (deník)
o pokladní kniha vedená v úěetrrím programu KEOW - výdajové i příjmové doklad} v

jedné číselné íadé 17-701-00001 - 17-701-0017l za leden ažzáňí

Příloha rozvahy
o sestavenáke dni 30. 9.2017

Rozvaha,
o sestavenáke dni 30. 9.2017 ake dni 31. |2.2017

účetní doklad
o doklad č. 17-007-00009 - proúčtování hospodrářského výsledku
o doklad č. 17-007-00010 - proúčtování DPPO
o doklady č. 17-801-00351 - 17-801-00444 - účtování bankovních výpisů

Yýkazpro hodnocení plnění rozpočtu
o Fin 2-12 sestavený ke dni 31 .12.2017

Yýkazzisku aztráty
o sestavený ke dni 30. 9.20]17 a ke dni 3I. 12.2017
o Hospodařský výsledek ve qýši 75|02,t2 Kč byl schválen na zasedáni OZ dne 23. 5-

2017 apřeveden na účet 432 doklaďem č. 17-007-00009 ze dne 30. 6. 201]

Dohody o provedení práce
o DPP ze ďne2.1.2017 - knihovna
o DPP ze dne l. ll. 20t7 - údržbaskládky
o DPP ze dne 3. l1. 2017 - práce v obci
o DPP ze dne 3. 11. 2017 - íďržbaeI. zaíízeni
o DPPzedne 15.5.2017 -prácevobci
o DPP ze dne2.I.2017 - účetní
o DPP ze dne 2.1.2017 - úklid na obci
o DPP ze dne 13. 10. 20l] - kompletace a roznos volebních lístků

Pracovní smlouvy včetně platových výměrů
o pracovní smlouva ze dne 31. 3. 20t7 na dobu určitou na snížený pracovní Úvazek -

pomocný dělník VPP , včetně platového výměru ze dne 3L. 3. 2017

. pracovní smlouva ze dne 1.7.2017 na dobu určitou na poloviční úvazek - Pomocný
dělník VPP, včetně platových výměru ze dne l. 7. 2017 a ze ďne l. 11. 2017

o Všechny platné platové výměry v souladu s nařízením vlády 564l2006sb., v Platném
znéní 

L
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Smlouvy a další materiály k přijafým účelovým dotacím
o účelově určená neinvestiční dotace na úhradu nákladů spojených s konáním voleb do

Poslanecké sněmovny Parlamentu Čn 6lot. 4tll, Úz 98071) - přijetí dotace
oznámeno Avízem pro změnu rozpočtu obce č. l7-I09 ze dne 4. 10. 2017, přijato ve
výši 19.749,- Kč. Předběžné vyúčtování dotabe ze dne 27. I|. 2017, čerpáno 19.705,-
Kč, k vrácení do SR 44,-Kč.

Vnitřní předpis a směrnice
o směrnice o poskytování cestovních náhrad
o vnitroorgarizaěni směrnice pro vedení účetnictví
o směrnice k finanční kontrole
. Časové rozlišení nákladů a výnosů
o opravné položky k pohledávkrám
o ocenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji
o podrozvaha a evidence pro zpracování přílohy účetní závérky
o směrnice pro provedení inventarizace majetku azávazků
o pravidla pro odpisování dlouhodobého majetku a odpisový plan
o směmice o schvalování účetních závěrek

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
. ze dne 1 6. 12. 2016, 24. 2. 2017, 23. 5. 2017, 1 8. 8. 201 7, 20. Il. 20l], $. 12. 2017

Daňz příjmu právnických osob
o DPPO 2016
o Výsledná daň ve výši 380,-Kč byla zaúčtována do příjmů na položku II22 ado výdajů

na položku 5365 dokladem č. 17-007-00010 ze dne 30. 3. 2017

Finanční výbor
o zápiszedne23. I.2017 - kontrolapokladny, rozpočtové opatření
o " zápís ze dne I7. 5,2017 - kontrola pokladny, rozpočtové opatření, záv&eěný iňet
o zápis ze dne 26. 7. 2017 -kontrola pokladny, rozpočtové opatření
. zápis ze dne 29. 12. 2017 - kontrola pokladny, rozpočtové opatření

Kontrolní výbor
o zápis ze dne 24.2.2017 - kontrola pruběhu a výsledku inventarizace, kontrola plnění

. fir;:'ÍÍ rr. 
'.2017 

-kontrola plnění usnese ní ZO,kontrola pracovních smluv
. zápis ze dne 18. 8. 20]'7 - kontrola čerpání prostředků na pracovní smlouvy, kontrola

plnění usnesení ZO
o zápis ze dne 20. 11.2017 - projednání návrhu rozpočtu obce, kontrola plnění usnesení

Zo

Obecně záv azné vyh lášky
o ě- Il2012, o místním poplatku za ptovoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

třídění, využivéní o odstraňování komunálních odpadů
o ě.ll20l4, o místním poplatku ze psů
Účetní závérka zl r. 20!6
o schválena usnesenímZO ze dne23.5.2017
o protokol o schválení účetní závěrky byl vyhotoven.
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