
PARDUB|CKY KRAJ
Krajský úřad
odbor finanční

zPRÁvn
výsledku přezkoumání hospodaře ni za rok 2019

obce študlov

lČ:Oa277479

přezkoumání se uskutečnilo dne:
8. října 2019 jako dílčí přezkoumání
24. ledna 2020 jako konečné přezkoumání

Přezkoumání'hospodaření za rok ve smyslu ustanovení § 42, § 53 (týká se DSO) zékona
č.12812000 Sb., o obcích, ve znéni pozdějších předpisů a v souladu §e zákonem
ě. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí, ve zněni pozdějších předpisů a bylo zahájeno dne 6.8.2019
Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení.

Přezkoumanó období od l.t.2019 do 3t.l2.20l9.

,1. Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce dne 8.10.2019.
2. Konečné přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce dne 24.1.2020.

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený íizerumpřezkoumání: Martina Šiborová

- kontroloři:
- Mgr, Simona Bublová

Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č. 42012004 §b. a § a a §ó zákona č. 25512012
Sb. vydal Krajslcý úřad Pardubického kraje dne 3. 7.2019.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumání byli přítomni: Jaroslav Niederle - starosta obce

Helena Kubinová - účetní obce

Komenského náměstí 1,25,53211 Par"dubice, t*i,: +42ů ů26 538, e-mail: ivana.bednarikcva@pardubickvkraj.cz

o



Předmět přezkoumání:

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

a2 zákona č.42012004 Sb. posouzené podle hledisek uvedených v § 3 toboto 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 přezkoumaní
údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

Poslední korrtrolní úkon vzdánim se práva podat námitky byl učiněn dne24.1.2020.

A. VÝsledek dílčích ořezkoumání
A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu díIčích přezkoumáníza2Dl9

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

A.II. Osúatní chyby a nedostatky

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatlcy.

B. oblasti přezkoumání. u kterÝch nebylv ziištěnv chvbv a nedostatkv
podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. a) zikonač.42012004 Sb., které jsou uvedeny v

členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona:

l. Ustanovení § 2 odst. l písm. a) nlnění příimů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací.
tÝkajícich se rozpočtovÝch prostředků

přezkoumiin: Ano

2. Ustanoveni § 2 odst. 1 písm. b) finanční ooerace. týkající se worby a použití peněžních
fondů

- pfuzkoumán: Ano

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

- přezkoumiirr: Ano

Ust€lroveni _§ 2 odst. l písm. d) peněžní ooerace. týkaiící se _sdružených orostředků
v.vnakládaných na zíkladě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky. anebo na
zíkladě smlouvy s jinými právnick]ími nebo fyzick,ími osobami

- přezkoumán: Ano

Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) firgrční qLerace. týkající se cizich zdrojů ve sm}rstu
právních předpisů o účetnicťví

- přezkoumán: Ano
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ro4poČtu. k rozpoČtum krajŮ. k rozpočtŮm obcí. k iiným rozpočtum. ke státním fondůrn a
k dalším osobám

- přezkoumán: Ano

územního celku

- přezkoumán: Ano

10.

9.
hospodaří územní celek

- přezkouman: Ano

- přezkoumárr: Ano

l l. Ustanovení § 2 odst, 2 písm. 4) stav pohledávek a ávazků a nakládání s nimi
- přezkoumán: Ano

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

l3.
ťetích osob

- přezkoumán: Ano

- přezlroumán: Ano

15.'Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem

14.

|6.

+42ú a26 530, e-mail
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D.II.

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

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D. Záyěr z ořezkoumání hospodaření za rok 2019

D.I. Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 podle § 2 a § 3 zákona č.
420/2004sb.

+ nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

upozornění na případná rizika, která lze dovodit z& zjištěných chyb
a nedostatkŮ, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku
v budoucnu:

Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizik4 která by mohla mít
negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

D.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

b) podíl nvazkttna rozpočtu územního celku ...... 3,29 o/o

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ........,... 0 o/o

D.tV. Dluhové pravidlo podle zákona o rozpočtové odpovědnosti

Dluh obce Študlov nepřekročil, 60% pruměru jeho pfijmů za poslední 4 rozpočtové
roky podle pnívního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

Študlov dne 24. ledna 2020

Jména a podpisy kontroloru zučastněných na přezkoumání hospodařeni:

a="?,
Martina Šiborová

*-}-i-o/,{

kontrolor pověřený řízením přezkoumání
podpis kontrolora pověřeného ťuenim

přezkoumání

Mgr. Simona Bublová &é/
kontrolor podpis kontrolora

Komenského náměstí 125,53211 Pardubice, te!.: "42C 025 53C}, e-maii: lvana.bednarikova@pardubickykraj.cz
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Tato zpráva o výsledku přezkoumání:

- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a je možno ke zjištění v ní
uvedeném podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předaní zpráiy
kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Konečným zněním zpňvy se stavá
tento návrh okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) aíkona
ě.42al2004 Sb. k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením
pfuzkoumáni. Kontrolor pověřený řízením přezkoumaní muže v odůvodněném připadě
stanovit lhůtu delší,

- se vyhotowje ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává statutarnímu
aístupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu
Iftaj ského uřadu Pardubického kraj e.

- nedílnou součásti zptávy je seznam dokumentu využitých při přezkoumání a uvedených
v příloze,

- s obsahem zpráw o výsledku přezkoumaní hospodaření Študlov o počfu l0 stran byl
seznámen ajejí stejnopis převzal staťosta obce p. Jaroslav Niederle.

V kontrolovaném období ÚSC, dle prohlrlšeni zástupců ÚSC, nehospodařil s majetkem
sáfu, neručil svým majetkem za závazky fuzických a právnických osob, nezastavil movi!ý a
nemovitý majetek, neuzavřel kupní, směnnou, darovací, nájemní smlouvu a smlouvu o
výpůjčce tykající se nemovitého majetku, smlouvu o přijetí nebo poskynutí úvěru nebo
půjčky, smlouvu o poskytnutí dolace, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazkv,
smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, nekoupil ani neprodal cenné papíry,
obligace, neuskutečnil majetkové vklady. Územní celek uskutečnil poúze veřejné ,*iúv
malého rozsahu.

Komenského náměstí 725,532 j.1 Pardubice, ie].: +42,0 ó26 ýa, e-§iai|: lvana.beejnarikova@pardubickvkraj.cz
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Pouěení:

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona ě. 420/2004 Sb.
povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávé o rnýsledku
přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu,
atonejpozději do 15dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem vorgánech
územního celku.

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zál<ona č. 42012004 Sb., povinen
v informacích podle ustano. vení § 13 odst. 1 písm. b) téhož ziů<ona uvést lhůfu, ve které podá
příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plněni přijatých opatření, a v této
lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

Nesplněnim těchto povinností se územní celek dopustí přestupku podle ustanovení § 14
odst. l písm. b) a c) záů<onaé.42012004 Sb. a za to se uloží územnímu celku podle ustanovení

§ 14 odst. 2 zél<onaě. 42012004 Sb. pokuta do výše 50.000 Kč,

í\r
, I1,1,i . Uu ulJaroslav Niederle

starosta obce

Helena kubinová

podpis starosťy obce
í

/"Jrt> l
účetní obce

Převzal ve Študlově dne 24. ledna 2020

Jaroslav Niederle

starosta obce

+ 47a a26 §30, e-ma ii : lvana. bed narikova @ pard ubickykraj.cz
,b-

podpis účetrd obce

oBEc"tlH?ť
*iS,:ri#,"§""
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Příloha ke zpróvě o vÝsledku přezkoumóní hospodaŤpní za rok
3.0I9.

Omačeni všech dokladů a jiných materiálů využifých při přezkoumriní:

Komenského náměsti 125,5321]. Pardubice, tei.; +42ů ů2s :30, e-maii; }ve*a.bednarikova@pardubickykraj.cz

Druh písemnosti Popis písemnosti

Návrh ro4počtu Návrh rozpočfu v úplném znění byl zveřejněn na uřední desce i
elektronickým způsobem umožňujícím dálkor"ý přístup v zákonném
termínu 15 dnů od 23.11.2018 - l4.12.20t8.

Rozpočtová opafiení Rozpočtové opaťení č. l schvrilené starostou obce dne7?.2.2a|9,
zveřejněno na internetov,ých strrinkách obce aď 27 .2.2019.
Rozpočtové opatření č. 2 schválené starostou obce dae27.3.2019,
zveřejněno na intemetových stráŇách obce ad27 3.2al9.
Rozpočtové opatření č. 3 schválené §taro§tou obce dne 29.4.2019,
neřejněno na internetových strrinkách obce od 15.5.2019.
Rozpočtové opatření č. 4 scbválené starostou obce dne 31.5.20l9,
zveřejněno na internetových strá.lrkách obce od 26.6.2ú19.
Rozpočtové opaťení č. 5 schválené starostou obce dne 30.6.2019,
zveřejněno na internetových stránkách obce od 8.7.2019.
Rozpoětové opaření č. 6 schválené starostou obce dne 3l .7.Zalg,
zveřejněno na inlemďových strárrkách obce od 5.8.2019.
Rozpočtové opařeni č, 7 schválené starostou obce dne 30.8.2019,
zveřejněno na internetových strankách obce od 9.9.2019.
Rozpočtové opafiení č. 8 schválené starostou obce dne 30.9.2019,
zveřejněno na internetových stránkách obce od 2.10.2019.
Rozpočtové opatření č. 9 schválené starostou obce dne 31.10.2019,
zveřejněno na internetových strrinkách obce od l3.11.2019.
Rozpočtové opaťení č. 10 schvá]ené starostou obce dne2.12.2019,
zveřejněno na internetcqých stránkách obce od ?.|2.20|9.
Rozpočtové opatření č. l1 schválené starostou obce éne2.1.2020,
zveřejněno na internetových stránkrách obce od 13.1.2020.
Pravomoc starostovi obce schvalovat rozpočtová opatření byla
schválena na zasedání ZO dne 5. l 1 .201 8.
Všechna rozpočtcvá apatření zane§ena do výkazu Fin 2-12M k
31.12.2019 ve schválené rrýši.

Schvtílený rozpočet Rozpočet obce nar. 2019 byl schválen usnesením ZO ze dne
l4.12.2al8jako vyrovnaný, v příjmové i výdajové části ve výši 1.

746.500,_ Kě"
Rozpoěet byl zanesen do výkazu pro hodnocerrí plnění rozpočtu Fin
2.1Z Mve schválené výši.
§chválený rozpočet byl v úplném mění zveřejněn na internetových
strrinkich obce od l7.12.2018.

§třednědobý výhled
rozpočtu

Návrh sřednědoMho výhledu rozpočtu na roky 2a20 -2022byl
zveřejněn na úřední desce i elektronick;im způsobem umo*lujicím
dálkový pfistup v zákonném termínu t5 dnů od 23.1t.2018 dosud.
§ťednědobý výhled rozpočfu byl schválen na zasedilní ZO l4.12.2al8'
a vwěšen na internetovÝch stránld§h obce dne 17.t2.20l8.

Závěrečný účet Návrh ávěrečrrého úětu zveřejněn na uřední desce i na internetových
sírinlcáchobce v zikonném termínu 15 dnů v razlartezi od t.6.2019



dosud, projednrin věetně zpnivy o výsledku přezkoumání hospodaření
obce za r. 2018 a schválen usnesenim Za ze dne 19.6.2019 výrokem
bez výhrad.
Schválený ávěrečný účet v úplném aněni včetně zprávy o výsledku
přezkoumrárri hospodaření obce za rok 20l8 byl zveřejněn na
in€rnetových stránkách obce od 26.6.7019.

Bankovní výpis Bankovni účet vedený u ČNB - učet č.94-tZ}l2641l07l0 ze dne
30.9.2019 a za období 7 - 9l2a§ a k 31.12.2019.
Bankovní účet vedený u ČS, a. §. - účet č. l284t24359l0800 ze dne
3a.9.20|9 a za oMobi7 -9l20r9 a k 31.12.2019.
Zustatky peněžních pro§tředků na běárých účtech souhlasi se
zůstatkem rozvahového účtu 231 ke dni 31,.t2.2al9.

Dohoda o hmotné
odpovědnosti

Dohoda o hmotné odpovědnosti ze dne 23.8.201l.

Evidence majetku Za rok 2019 veden v programu KEO4.

Evidence poplatků Evidence poplatků v roce 2019 vedena v excelové tabulce dle
jednotlivých pplatníků. Předpis na poplatky zaúčtovárr dokladem č.
U-0003 ze dne 2.1.2019.

Faktura Došlé faktuqy uhrazené bankovním výpisem za červenec - zráří roku
2019, věetně účtování předpisů.

ínveffurní soupis
majetku a ávazků

Plán inventur na rok 2019 ze dne l3.12.20lg včetně jmenovráni
inventarizační komise.
Proškolení inventarizační komise ze dne 15.12.2019.
Inventarizač ni zptáw a za rak 2019 ze dne 20. t "202a bez
inventarizačnich rozdílů.
Invenfurní soupisy ke dni 31.12.2a19.
lnventariac e zahájena 6.í.2a20 a ukončena 20.í.2a20.

Kniha došlých faktur Z,arak20l9 vedeaa prograrnem KEO-W v číselné řadě 00001 - 00138,
Kniha odeslaných
faktur

7a,rok 2019 vedena progTamem KEO-W v číselné řadě 00001 - 00004.

Mdováagenda Pro rok 2019 vedena programem KEO4.
odrirěňovaní členů
zastupitelstva

Výše odměn neuvolněným zasttrpitelům obce byla sclrv;ilena
usnesenim zastupitelstva obce ze dne l4.12.2018 s pla§rostí ode
1.1.2ú19.
Ověřeno na mzdové listy za rok 2019.
Počet členů zasfupitelstva obce: 7
Počet obyvatel k 1.1 .20l8: cca l 15

Poč,er obyvatel k 1.1.20l9: cca 112
pokladní doklad Za období 8 - 9/2019 - příjmové i výdajové pokladní doklady od čísli

dokladu 116 do čísla dckladu 139, vč. zaúčtovtíní.
poktadní kniha
(deník)

Pokladní deník za oMobí 8 - 9l28l9 vedený progr.rmem KEÓ4 
' 

k
31.12.2aw.
zů§tatek pokladní hotovosti uvedený v pokladním deníku souhlasil se
zůstatkem rozvahového účtu 261 ke dni 31.t2.20l9.

Příloha roarahy §estavena k 30.9.20 l 9 ak 31.12.2a19.
Rozva}ra Sestavena k 30.9.2019 a k 3 1.12.2019.
učetní doklad Uěetní doklad ě. L3 ze dne 30.6.2019 - přeúčtovaní vYsledku

hospodaření za rok 2ůl8"

Komenského nárněstí 125, 532 11 Parcubic*, tei,: *4žů ú2§ 53*. *-r*aii: lvana,§ednarikova@pardubickykraj.cz
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Yýkazpro hodnocení
plnění rozpočtu

Šéstavený ke dni 30.9.2019 a k 31-12.2019.

Výkaz zisku aztrá§ ffi 31,12.2a19. Hospodářský výsledek roku

20t8 bvl přeúčtovrin na účet 432. :
Dohody o provedení
práce

Ďohoda o provedení prace ze dne 2.I.2a§ - knihovna
Dohoda o provedení práce ze dne l5.5.20t9 - komplet*ce fl roznos

volebních lístkti.
Dohoda o provedení práce ze dne 15.5.2019 - úktid volební místnosti.
I]nhnrln n nroverlení nráce ze dne 2J.za§ - účetní.

Smloury a další
materiály k přijatým
účelovým dotacím

Neinvestiční dotace PK na poňzeni ťadlo§tanr§ s pfi§tusenswrm u}or,

4l22}.Na základě Smlouvy o poskynrutí programové účelové dotace

na požární techniku a věcné prosťedky požární octrrany jednotky

sboru dobrovolných hasičů obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok

2019 evidenčni číslo oKfulg/2l963 ze dne 9.7.2019 byta poskynruta

dotace do výše |at/o ze skutečných celkoqých nrikladů, maximálně

však t7 000,_ Kč" Vyúčtovaní realizované akce předložit poskytovateli

nejpozději do 30.11.2019. Vyúčtováno dne 16-9.2019, dle

předtožených dokladů čerpáno v plné výši. Přijetí dotace bylo

schváleno usnesením zastupitelstva obce ze dne 5.6.20t9.

Smlouvy a další
materiály k přijatým

účelovým dotacím

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z POV azYLll9lz'šu6'l 7É

dne 10.7.20tg ná akci "příspěvek naprovoz prodejny v obci" ve výši

72.000,_Kč. Přijetí dotace schváleno na zasedání Zo dne 5.6.2019.

Vyúčtovaní akce byto poskytovateli doručeno da2a.2.2a19, což bylo
podmínkou získrání dotace-

Smlouvy a další
materiály k pfijatým
účelovým dotacínt

ffiestiční dotace na úhradu ťdajů vmiklých obcím

v souvislosti s konáním voleb do Evropského parlamentu (pol. 4111,

ÚZ ltS+r1. Na aikladě Avíza pro zrněnu rozpočtu obce ze dne

9.5.2019 bylo přiznano 29 000,- Kč. Provedena kontrola upravy

rozpočtu ve výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu §in 2_12 M _ pol.

+t it a odpa 6117.předběžné vyúčtování dotace bylo vyhotoveno dne

24.6.20lg.Dte předtožených dokladů čerpáno ve výši 25 378,- Kě, do

stamího rozpočfu bude vráceno3 622,- Kč. Uskutečněné výdaje jsou

umatelné.

Vnitfuí předpis a

směrnice
ffiskytování ce§tovníchnáhrad, včetně dodatků 

l

zajednotlivé roky 
I

§měrnice é.2?al1 pro vedení účetnictví, včetrrě přílohy é.l a2 a 
l

dodatkuč. l. :

§měmice č. 3/2011 k finanční kontrole, včetně podpisových vzoru.

Směmice é.4l201l časové rozlišení nákladů a výnosů

Směrnice č. 5l20l l opravné položky k pohtedávkám

Směrnice é.6í2an ocenění reálnou hodnotou majetku určenóho k
prodeji.
Směrnice é.7l2t1} k zajištění prŮběžné kontroly ťrnančním výborem.

§měrnice č. 8/20l t podrozvalra a evidence pro zpracování přílohy

účetní závěrky.
§měrnice ě.gnall pro provedeni inventarizace majetku azávazkřt

obce.
Směrnice ě. 101201l pravidla pro odpisou,ání dtouhgjgbelp gaj§lk, a
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odpisový plán obce Studlov.
Směrnice é.lll2013 o schvalování účetní závěrek účetní jednotky.

ZÁpísy zjedniní
zastupitelstva včetně
usnesení

Zápis ze dne 14.12.2018 - schvrilení rozpočtu na rok 2a19, schválení
střednědobého rozpočtového výhledu.

|ápis ze drre 9.2.2019, ápis včetně usnesení ze dne 2.5.2019 - dotace
UP, VPP.
Zápís ze dne 5.6.2019 - návrh ávěrečného účtu, dotace pro SDH,
dotace na Uzemní plán.
Zápis ze dne 19.6.2019 - schválení závěrečného účtu za rok 2018,
účetní závérka.
Zápis ze dne 13.9.2019
Zápís ze dne l5.11.2019 - žádost o dotaci POV.
Zápis ze dne 13.12.2019 - wše poplatku TKO 2020.

Finančni výbor Zápis finančního výboru ze dne 18.2.2019 - kontrola pokladny k
31.1.2019, projednrání rozpočtového opaření č" 9.
Zapis finančního výboru ze dne 3.6.2019 - kontrola pokladny k
31.5.2aI9, projednriní rozpočtového opaťení ě. l - 4.
Zétpis finančního výboru ze dne I|.9.2019 - kontrola pokladny k
31.8.2019, proiednáni rozpočtového opaření ě. 5 - 7 .

Kontrolní výbor Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 22.2.2019 - kontrola
průběhu inventarizace, kontrola plněni usnesení zastupitelstva obce.
ZÁpís z jednání kontrolního výboru ze dne 5.6.20t9 - kontrolaplnění
usnesení zastupitels&a obce, kontrola rozpočtových opaťení, kontrol
čemání dotace na UP.

obecně závazné
vyhlašky

OZY é.1l20l4 o místním poplatku ze psů
aZY é.ll20l2 o místním poplatku zaprovozsystému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využíviiní a odstraňování komunálních
odpadů
Dle výkazu Fin 2-12M obec vybírá poplatky za psy a za TKO

přiznání Dppo Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 20l8 předloženo.
Daň ve výši 0,- Kč odpovídá nulovému zůstatku úěfu 591 ve výkazu
zisku a ztráW k 3 l. 1 2.2018.

učetní závérka Učetní závérka byla schválena na zasedání ZO dne 19.6.2019.
protokol o schvalovriní účetní ávěrky předložen.

Učtový rozvrh Sestaven zarck2019.
Hlavní kniha Sestavena rarok2019 v prograínu KEO-W.
Pracovní smlouvy
včetně platových
výměru

Pracovní smlouva ze dne I.7.2017 uzavřená na dobu určitou - dodatek
č. 2 k pracovní smlouvě ze dne 2.7 "2al8, ktenfrn se prodlužuje
pracovní poměr do 30.6.2019, včetně platového výměru ze dne
z.I.2a§.
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