
PARDUBICKÝ KRAJ
Krajský úřad
odbor finanční

zPRÁvn
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021

obce studlov

lě: O0277479

přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
dne 2. listopadu 2021iako dílčí přezkoumání
dne 14. dubna 2022 jako konečné přezkoumání

přezkoumání hospodaření za rok ve smyslu ustanovení § 42, § 53 (týká se DSO) zákona
č.128t2ooo Sb,, o obcích, ve znění pozdějších předpisŮ a v souladu se zákonem
é. 42ot2oo4 sb., o přezkoum ávání hospodaření Územních samosprávných cellt]
a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a bylo zahájeno dne 4-8-2021

Krajským úřadem Pardubického kraie doručením písemného oznámení.

Přezkoumané období od 01.01.2021 do 31-12-2021.

1. Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce dne 2.11.2021.
2. Konečné přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce dne '14.04.2022.

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání. Maňina Šiborová

- kontroloři:
- Mgr.Simona Bublová

Pověření kpřezkoumání ve smyslu § 5 č. 42012004 Sb. a § 4 a § 6 zákona č.
25512012 Sb. vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 20.7.2021,

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumáni byli přítomni: Jaroslav Niederte - starosta obce

Helena kubinová - účetníobce

Komenského nárněstí I25,532].]_ Fardubice , te|.: +42a466 026 530,

e-rnail: ivana.bednarikova@pardubickykraj.cz 
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předmět přezkoumáni:

^ 
předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2

odst. í a 2 zákona é.42ot20o4 Sb. posouzené podle h|edisek uvedených v § 3 tohoto

zákona.

při posuzování jednotIivých právních úkonŮ se vycházi ze znénÍ právních PředPisŮ
latných ke dni uskutečnění t9h9!q gtqlu.

podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 42O12OO4 Sb. nebyly předmětem přezkoumání

údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

poslední kontrolní úkon předcház{ící vyhotovení zprávy byl uskuteČněn dne 14,4.2022.

A. VÝsledek dílčích přezkoumání

A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoum áni za r- 2O21

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

A.ll. Ostatní chyby a nedostatky
při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

,.

nenI
@daření územního celku v předchozích letech

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

G. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 202í

c.l. při přezkoumání hospodaření obce za rok 202í podle § 2 a § 3 zákona Č.

42012004 sb.
+ nebyly ziištěny chyby a nedostatky.

c,ll. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjiŠtěných 
"!Yb

a nedostatků, kteiá mohou mít negativní dopad na hospodaření Územního
celku v budoucnu:

při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít

negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

G.lll. Poměrové ukazatele ziištěné při přezkoumání hospodaření:

a) podíl pohledávek na rozpoětu úzeinního celku ......, o,o4o/o

bi bodíl závazků na rozpočtu územního celku ....... 3,15 o/o

cj bodílzastaveného majetku na celkovém maletku územního celku ......... 0o/o

Komenského náměstí 125,53211 Pardubice, tel,: +420 466 026 53O,
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G.lv. Dluhové pravidlo podle zákona o rozpočtové odpovědnosti

Dluh obce študlov nepřekročil 60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpoČtové

roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

Študlov dne 14. dubna2022

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na konečném přezkoumání hospodaření - za
Krajský úřad Pardubického kraje:

Martina Šiborová

kontrolor pověřený řízením přezkoumání
podpis kontrolora pověřeného řízením

přezkoumání

Mgr, Simona Bublová ,,,*9/
kontrolor podpis kontrolora

_ je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a je moŽno ke zjiŠtění v ní

Lvedeném podat-písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne Předání zPrávY

kontrolorovi'pověřbnému řízením přezkoumání. Konečným zněním zprávY se stává

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

č,42ot2}o4 Sb. k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením
přezkoumání, Kontrblor pověřený řízením přezkoumání může v odůvodněném PříPadě
stanovit lhůtu delší,

_ se vyhotovuje u" duou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává statutárnímu

zástŮpci koňtrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do přísluŠného sPisu

Krajského úřadu Pardubického kraje,
_ nedílnou součástí zprávy je seznam dokumentů vyuŽitých při přezkoumání a

uvedených v příloze,
_ s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Študlov o poČtu 9 stran bYl

seznámen a její stejnopis převzal starosta obce p. Jaroslav Niederle.

V kontro|ovaném období ÚSc, dle prohlášení zástupců ÚSC, nerrospodařil s majetkem

státu, neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavil movitý a

nemovitý majeték, neúzavřel kupní, směnnou, darovací, nájemní smlouvu a smlouvu o

výpůjčcó tyrálici se nemovitého majetku, smlouvu o přijetí nebo poskytnutí Úvěru nebo

pbjeŘv, smlouúu o poskytnutí dotace, smlouvu o převzetí dluhu nebo ruěitelského závazku,
.nitoúuu o přistoupáni kzávazku a smlouvu o sdružení, nekoupil ani neprodal cenné papírY,

obligace, n'euskutečnil majetkové vklady. Územní celek uskutečnil pouze veřejné zakázkY
malého rozsahu.

Kornenského nánrěstí X25,5321_1Pardubice, te|,:+420 466 025 530,
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Poučení:

územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm, b) zákona Č. 42Ol2O04 Sb.

povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatkŮ _uvedených v této zprávé o výsledku

irezroumairí hospodaření a podat o tom písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu,

á to nelpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěreěným ÚČtem v orgánech

územního celku.

územní celek je dále ve smyslu ustanovení§ 13 odst. 2zákonaé.42O|2OO4 Sb., Povinen
v informacích podíe ustanovení § 13 odst, 1 písm. b) téhož zákona uvést lhŮtu, ve které Podá
příslušnému přezkoumávajícímú orgánu p'rsemnou zprávu o plnění PřUatých oPatřenÍ, a

u teto lhůtě přislušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí přestupku podle ustanovení § 14

odst. 1 písm. b) a c) zál<ona é. 42OI2OO4 Sb. a za to lze podle ustanovení § 14 odst. 2

zákona é. 42O|2OO4 Sb. územnímu celku uložit pokutu do r4ýše 50,000 Kč.

Jaroslav Niederle

starosta obce

Helena kubinová ,rrrh'fr,3"*
účetní obce

převzaldne:

Študlov dne 14. dubna2022

Jaroslav Niederle

starosta obce

Konnenského náměstí 125,5321]_ Fardubice, tel,: +420 466 026 530.

e-rnail: ivana.bed narikova @ pa rdubickykraj,cz
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Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodařeníza rok 2021

Komenského nárněstí L25,532 ]-1 Pardtlbice,te|.: +420 466a2653a,
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Popis písemnosti

ffisce izpůsobem umožňujícím dálkový přístup

od 20.1 1.2020 do 17.12.2020.
RozpoéiŇé opáťéní č. 1 bylo schváleno starostou obce dne

1.3.2021. Schválené rozpočtové opatření bylo zveřejněno na

internetor4ých stránkách obce dne 8.3.2021,
Rozpočtové opatření č. 2 bylo schváleno starostou obce dne

7.4.2021. Schválené rozpočtové opatření bylo zveřejněno na

internetorných stránkách obce dne 8-4.2021.
Rozpočtové opatření č. 3 bylo schváleno starostou obce dne

3.5.2021. Schválené rozpoětové opatření bylo zveřejněno na

internetoyých stránkách obce dne 10.5.2021.
Rozpočtové opatření č. 4 bylo schváleno starostou obce dne

31.5.2021. Schválené rozpočtové opatření bylo zveřejněno na

internetoqých stránkách obce dne 5.6.2021.
Rozpočtové opatření č. 5 bylo schváleno starostou obce dne

1"7 .2021. Schválené rozpočtové opatření bylo zveřejněno na

internetor,ných stránkách obce dne7,7 .2021.
Rozpočtové opatřeníě. 6 bylo schváleno starostou obce dne

6.g.2021, Schválené rozpočtové opatření bylo zveřejněno na

internetových stránkách obce dne 6.9.2021.
Rozpočtové opatření č. 7 bylo schváleno starostou obce dne

30.g.2O2| Schválené rozpočtové opatření bylo zveřejněno na

internetoqých stránkách obce dne 10,1 0.2021 .

Rozpočtové opatření č. 8 bylo schváleno starostou obce dne

2.11.2021. Schválené rozpočtové opatření bylo zveřejněno na

internetor4ých stránkách obce dne 4.1 1.2021.
Rozpočtové opatření č, 9 bylo schváleno starostou obce dne

1.12.2021. Schválené rozpočtové opatření bylo zveřejněno na

internetových stránkách obce dne 16.12.2021.
Rozpočtové opatřeníč. 10 bylo schváleno starostou obce dne

3.1.2022, Schválené rozpočtové opatření bylo zveřejněno na

internetoyých stránkách obce dne 7.1.2022.
Změny rozpočtu byly zaneseny'do výkazu Fin 2-12 M ke dni

31 .12.2021 ve schválené výši.
Usnesením zastupitelstva obce ze dne 5,11.2018 byla schválena
kompetence starosty obce ke schvalování rozpočtových opatření.

Usnesením zastupitelstva obce ze dne 10.11.2021 byla schválena
kompetence starosty obce ke schvalování rozpočtových opatření do

výše 50 OO0,- Kč na rozpočtové opatření mezijednotlivými
zasedáními zastupitelstva obce.

Rozpočtová opatření

Rozpočet na rok 2021byl schválen usnesením zastupitelstva obce ze
dne 17.12,2o2o v příjmové části ve výši 1 594 700,_ Kč, ve výdajové

části ve \nýši 1 897 ooo,_ Kě a financováníve výši 302 300,_ Kč na

položce 81 15. schválený rozpočet byl zveřejněn na internetových

stránkách obce dne 20.12.2020,
zanesen do výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin

Schválený rozpočet



2-12M ve schválené výši.

Střednědobý výhled
rozpočtu

@hledu rozpočtu bylzveřejněn na úřednídesce
i způsobem umožňujícím dálkorný přístup od 20.11-2O2O do

17.12,2o2o, sestaven na roky 2022 _ 2026, schválen usnesením
zastupitelstva obce ze dne 17.12.2020. Schválený střednědobý
výhled rozpočtu byl zveřejněn na internetových stránkách obce dne

20.12.2020.

Závěrečný úóet ffi obce za rok 2020 byl vyvěšen na úřední

desce i způsobem umožňujícím dálkový přístup ve dnech 23.3.2021

29 .+.2021, cel oročn í hospod aře ní za r ok 2020 bylo schváleno
usnesením zastupitelstva obce ze dne 29,4,2021výrokem bez

výhrad. schválený závéreéný účet za rok2Q2o byl zveřejněn na

internetových stránkách obce v plném rozsahu včetně zprávy o

výsledku přezkoumání dne 30.+-2021 .

Bankovníyýpis et č, 94-12212641lO710 za období

6-912021včetně účtování, výpis ze dne 31 .12.2021 .

Bankovní účet vedený u čS, a.s. _ účet ě.1284124359/0800 za
období 8-9t2O21včetně účtování, qýpis ze dne 3'1 -12.2021,

Zůstatky na jednotlivých úětech ověřeny ke dni 31.12.2021 a souhlasí

na stav účtu 231 v fozvaze sestavené k témuž dni.

Dohoda o hmotné
odpovědnosti

ffiědnostize dne 23.8.2011 -za pokladní

hotovost.

Evidence majetku Pro rok 2021veden v programu KEO4.

Evidence poplatků @dená v roce2021ručně dle jednotlivých

poplatníků. Předpis zaúčtován dokladem č. U-00009 ze dne

31 .3,2021 zápisem 31 5/606,

Faktura rarturv došlé řazené za bankovní výpisy za $pen 3 zařl,

lnventurní soupis
majetku azávazků

ffi1 ze dne 15,12.2021včetně jmenování

inventarizační komise.
Proškolení inventarizační komise ze dne 15.12-2021.

lnventarizační zpráva za rok 2021 ze dne 20. 1 .2022 bez
inventarizačn ích rozd ílů.

lnventurní soupisy ke dni 31.12.2021,

Kniha došlých faktur Pro rok 2021 vedena v programu KEU4 v clselne raoe ur_uuuu l

DF-00120 za období 1-1212021.

Kniha odeslaných
faktur

ffiním programu KEo4 v číselné řadě VF-
OO001 - VF-00005 za období 1-1212021,

Mzdová agenda Fe6etním programu KEo4, předloženy přehledy

mezd za iednotlivé měsíce.

odměňování členů
zastupitelstva

Wšfidměn neuvolněným zastupitelům obce byla schválena
usnesením zastupitelstva obce ze dne 14,12.2018 s platností ode

1.1"2019,
změnavýše odměňování byla schválena usnesením zastupitelstva
obce ze dne24.1.2o2o s platností od 1.2.2020 v souladu s platným

nařízením vlády, pro rok 2021beze změn.
Ověřeno na přehledy mezd za květen až srpen.
Počet členů zasttrpitelstva obce: 6
Počet obyvatel k 1,1 .2018: cca 1 15

Počet obyvatel k 1.1.2021, cca 1O4

pokladní doklad por<taon,r ooktaov za měsíie červenec ažzáří včetně účtování.
pokladní kniha ffi programem KEO4, p4my ivýdaje v jedné

Kornenského náměstí t25, 532 ]-1 Pardubice, tel,: +420 466 a26 53a,

e-rnai l : lva na. bed na ri kova @ pa rd Ll bickykraj.cz
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č'|selr,é řadě POK-O0001 - POK-001 18 za období 1-1212021,

Zůstatek pokladní hotovosti uvedený v pokladním deníku souhlasil se
zůstatkem rozvahového úótu 261 ke dni 30.9.2021 a ke dni

31.12.2021.
Sestavená ke dni 30.9.2021 a ke dni 31.12.2021,

Sestavená ke dni 30.9.2021 a ke dni 31.12.2021,

Sestaven k 30.9.2021 a k 31 -12-2021.

Sestavený ke dni 30.9.2021 a ke dni 31-12-2021.
Hospodářský rnýsledek ve výši 23 295,76 Kč byl převeden na úěet 432

dokladem č. U-00013 ze dne 30-6-2a21.

Yýkazzisku a ztráty

DPP ze dne 4.1 ,2021 - knihovnice
DPP ze dne 1,9.2021 - elektrikářské práce

DPP ze dne 1 .4.2021- práce v obci
DPP ze dne 4.1 .2021 - úklid
DPP ze dne 4,1 .2Q21 - úóetní
DPP ze dne 1.10.2021 - kompletace a roznos volebních lístků

DPP ze dne 1.10.2O21 - příprava volebních materiálů, úklid volební

Dohody o provedeni
práce

PŤacovnísmlouva ze dne 30.6.2a2l uzavřená na dobu určitou, včetně
platového výměru ze dne 30.6.2021, v souladu s platným nařízením

ffiramu obnovy venkova na akci"příspěvek
na provoz prodejny v obci" (pol. 4122). Na základě Smlouvy o

poskytnutídotace z programu obnovy venkova evidenční číslo
ožpz2l12327 ze dne 11 .6.2021byla poskytnuta dotace ve uýši 72

OOO,- Kč - dle výkazu FlN 2-12 M účtováno na položce 4122,
podmínkou poskytnutí dotace je, že poskytovateli bylo v řádném

termínu do 31.1 .2021 předloženo vyúčtování akce v souladu se
Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtových prostředků

Pardubického kraje v rámci Programu obnovy venkova. Přijetí dotace

bylo schváleno usnesením zastupitelstva obce ze dne 29.4.2021.

účtováno dokladem ě. U-00010 dne 28.4.2021na účet 3481672ve
výši72OO0,- Kč. Příjem dotace do banky ČS, a.s. byl účtován

dokladem č. BAN-2o21-11 ze dne 167.2021 na účet pol, 41221348ve

Smlouvy a další
materiály k přijatým

účelovým dotacím

ťi úhradu rnýdajů vzniklých obcím

v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny (pol. 4111,

úzgaoll) _ nazákladě Avíza pro změnu rozpočtu obce č. 21_94 ze
dne 2.9,2021 bylo přiznáno 31 000,_ Kč, Provedena kontrola úpravy

rozpočtu ve výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2,12 M - pol,

4111 a odPa 6114. Finanční vypořádání dotace bylo vyhotoveno a

odesláno DS dne 19.1.2022. Dle předložených dokladů čerpáno ve

výši 24 3O1,- Kč, Uskutečněné výdaje jsou uznatelné. Vratka
nevyčerpané dotace ve qýši 6 699,_ Kč byla odeslána bankovním
výpisem ČS One 19.1.2022.

Dokontrolování z'roku 2020.
Účelově určená neinvestičnídotace na úhradu výdajů vzniklých obcím

v souvislosti s konáním voleb do zastupitelstev krajů (pol. 4111, ÚZ
98193). Na základě Aviza pl9!rnÉ!! obce č. 20-58 ze dne

Smlouvy a další
materiály k přijatým
účelovým dotacím

Kornenského ná rněstí I23, 532 i 1 Fa rd u bice, te| ": +42a 466 a26 53a,

e,mail: ivana.bednarikova@pardublckykraj.cz 
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@ ooo,_ Kč. provedena kontrola úpravy

rozpočtu Ve Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2,12 M _ pol.

4111 a odPa 6115. Předběžné vyúčtování bylo vyhotoveno dne

2.11.2o2O. Dle předložených dokladů čerpáno ve výši 24 528,80 Kč_

Uskutečněné yýdaje jsou uznatelné. Finančnívypořádání dotace bylo

vyhotoveno a odesláno DS dne 25.1.2021. Vratka do státního

rózpočtu ve výši 6 471,2o Kč odeslána z bankovního účtu č1.tB one

ích náhrad, včetně dodatků

za jednotlivé roky
Směrnice ó,2l2o11 pro vedení účetnictví, včetně přílohy ó. 1 a2 a
dodatku ě. 1.

Směrnice č.3I2o11 k finanční kontrole, včetně podpisových vzorů.

Směrnice č.4l2O11 časové rozlišení nákladů a výnosů

Směrnice é.5t2O11 opravné položky k pohledávkám

Směrnice č.6t2O11 ocenění reálnou hodnotou majetku určeného k

prodeji.
šmcrňice č,7 t2o11 k zajištění průběžné kontroly finančním uýborem.

směrnice é, 8t2o11 podrozvaha a evidence pro zpracování přílohy

účetní závěrky.
Směrnice č. gt2}11 pro provedení inventarizace majetku a závaz(ů

obce.
Směrnice ó.lOt2O11 pravidla pro odpisování dlouhodobého majetku a

odpisový plán obce Študlov.
Směrnice č.11l2o13 o schvalování účetní závěrek účetnil

Vnitřnípředpis a
směrnice

dne 17,12,2O2O - schválení

,orpočtu-" střednědobého výhledu rozpočtu, ze dne 25.2.2021, ze

dne29.4,202'1 - schválení účetní závérky a závěrečného účtu obceza
r ok 2020, schválen í přrletí d otace z PK, ze dne 24.6,2021, ze dne

27 ,g.2o21, ze dne 10.11,2021 - pověření starosty obce k provádění

rozpočtových opatření, ze dne 15.12.2Q21- schválení rozpočtu obce

Zápisy z jednání
zastupitelstva včetně
usnesení

daň ve vÝši 0,- Kč.
ze dne 8,4,2021- projednání

roipočtového ópatřen í ó. 1 a č. 2, kontrola pokladny k 31 ,3.2021 - bez

nedostatků.
Zápisz kontroly finančního qýboru ze dne 7.7.2021_ kontrola

pokladny k 30,6.2021, projednání rozpočtového opatření ě, 5,

brojednánízávěrečnél.o účtu obce za rok 2

Finančnívýbor

dne25,2,2021 - kontrola plnění

usneseňí zastupitelstva obce, projednání situace týkající se kvality

pitné vody - bez nedostatků.
Žapi"z jednání kontrolního výboru ze dne 24,6.2021- kontrola plnění

u"n"""ňí zastupitelstva obce, kontrola plnění úsporných opatření

obce a porovnání příjmů a nákladů s ohledem na rozpočetza l,

roku 2024 - bez nedostatků.

Kontrolnivýbor

OZV čl nO12 o místním poplatku za prcvoz systému
shromažd,ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

komunálních odpadů.
OZV č.112014 o místním poplatku ze psú.

obecně závazné
vyhlášky

Komenské ho ná rněstí 1,25, 532 1 1 Fa rd u bice, lel ": +42a 466 a26 53a,

e rnail: iva na,bed na rikova@ pa rdubickykraj,cz
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byla schválena usnesením

zastuBitelstva obce ze dne 29.4.2021. Předložen protokol o schválení

Komenského náměstí L25,53211Pardubice, tel.: +420466 026 530,

e-mail: ivana.bed narikova @ baidubickykraj.cz
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