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Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

BRAZDIM
IČ: 00240087

za rok20l9
Přezkoumání hospodaření obce Brázdim zarck 2019 bylo zahájeno dne l. 8.2019 doručením
oznámení o zahájeni přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem.

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
4. r0.2019
12.3.2020

.

na základě zákona č. 42012004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí, ve zněni pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
č.255l20r2 Sb.' o kontrole (kontrolní řád).

Přezkoumávané období:

r. 1.2019 - 3r. 12.2019

Přezkoumání proběhlo v sídle obce:

Brázdim
Nový Brázdim 30
250 63 Mratín

Přezkoumání lykonaly:

- kontrolor pověřený Íizenímpřezkoumání:
- kontroloři:

Bc. Dana Matějková
Bc. Simona Marková (12.3.2020)
Marcela Pavlíčková(4.10.2019)

Zástupci obce:

Jan Proch ázka - místostarosta
Věra Moudrá - účetníobce

Pověření kpřezkoumání podle $ 5 odst. I zákona č. 42O|2OO4 Sb., $ 4 a 6 zákona
$
č.25512012 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů, vydala vedoucí odboru interního auditu
a kontroly Krajského úřadu Středočeskéhokraje Mgr. Štopanka Dvořáková Týcová
dne 19'7.20l9 pod čj. 096538/2019/KUSK.

2 zák. č,. 42O|2OO4 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, údaje o ročnímhospodaření územníhocelku, tvořícísoučást závěrečného účtupodle
zákona č.25012000 Sb., ve zněni pozdějších předpisů' a to:
- plnění příjmůa výdajů rozpočtu, včetně peněŽních operací týkajících se rozpočtových
prostředků'
- finančníoperace' týkajícíse tvorby apouŽití peněŽních fondů,
- náklady a výnosy podnikatelské činnosti územníhocelku,
- peněŽní operace' týkajícíse sdružených prostředků vynakládaných nazák\adě smlouvy
Předmětem přezkoumání jsou dle ust. $

mezi dvěma nebo více územnímicelky, anebo na zák|adě smlouvy sjinými

-

právnickými nebo fyzickými osobami,
finančníoperace' týkajícíse cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
hospodaření a nakládání s prostředky poskýnutými zNárodního fondu a s dalšími
prostředky ze zahtan|číposkytnutými na zákIadě mezinárodních smluv,
vyúčtovánía vypořádáni ťlnančníchvztahů ke státnímu rozpočtu' k rozpočtůmkrajů,
k rozpočtůmobcí k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalšímosobám,
nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územníhocelku,
nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímŽ hospodaří územnícelek,

- zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,

-

s

výjimkou úkonůa

postupů

přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,
stav pohledávek a závazků' a nakládání s nimi,
ručenízazávazky fyzických a právnických osob,
zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
zřizování věcných břemen k majetku územního celku'
účetnictvívedené územnímcelkem,
ověření poměru dluhu územníhocelku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové
roky podle právního předpisu upravujícíhorozpočtovou odpovědnost.

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

Podle ustanovení $ 2 odst. 3 zákona č. 42012004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje,
na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.
Posledním kontrolním úkonem ve smyslu ustanovení $

l2 odst.

1 písm. g) kontrolního řádu

učiněným dne 12. 3. 2020 bylo shrnutí kontrolních zjištění,předání přezkoumaných
dokumentů zástupcům územníhocelku a prohlášení kontrolora pověřeného Ťízenim
přezkoumání' Že kontrola na místě.je ukončena.

A. Přezkou mané písem nosti
Střednědobý výhled rozpočtu

' na roky 20|7 od22.2.2011

2020, schválen zastupitelstvem obce dne 3.II.2016, zveřejněn

Návrh rozpočtu

.

zveřejněn od r.Il.2018 do 15.11.2018
Schválený rozpočet
' zastupitelstvem obce dne 22.1I.2018 jako přebykový, závazné ukazatele
dle odvětvového tříděnídle rozpočtovéskladby (paragrafy), schválený rozpočet
zveřejněn dne 26.1 1.2018.
Stanovení záv azný ch ukazatelů zíízeným o rga n izacím
' dopisem pro ZákIadní školu a Mateřskou školu Brázdim ze dne 23.II.2018
Rozpočtová opatření
' č,.Il20l9 - schváleno zastupitelstvu obce dne 223.2019, zveřejněno dne 22.3.2019

'
'

č.2l20l9 - schváleno zastupitelstvem obce dne 30.5.2019, zveřejněno dne 31 .5.2019
č' 412079 - schváleno zastupitelstvem obce dne r2.I2.20l9, zveřejněno dne 12.12.2019

Závěrečný účet
' za rok 20l8, schválen zastupitelstvem obce dne 30.5.2019 s vyjádřením ''S výhradami''
včetně zprávy o přezkoumání hospodaření, návrh závěrečného účtuzveřejněn ve dnech
I2.5.2019 až29'5'2019. Schválený závěrečný účetzveřejněn od 31'5'2019.
Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
' k 31.1.2019, 3L3.2019 ze dne9.4.2019, 31.5.2019 ze dne 6.6.2019, 31.8.2019 ze dne
12.9.2019, k 31.12.2019 odeslán do CSUIS dne 28' I.2020
Yýkaz zisku a ztráty
' k 30.6.2019 ze dne 9.7 .2019, k 3 I.12.2019 odeslán do CSUIS dne 13.2'2O2O
Rozvaha
' k 31.3.2019 ze dne 12.4.2079, 30.6.2019 ze dne 9.7.2OI9, k 3l.|2.2019 odeslána
do CSUIS dne 13.2.2020
Příloha rozvahy
' k 30 '6.2019 ze dne 9 .7 .2019, k 3 1 .I2.20l9 odeslána do CSUIS dne 13 .2.2O2O
Účtovy rozvrh
. platný pro rok 20l9
Hlavní kniha
. k 3l.12.2019 * dle potřeby
Kniha došlých faktur
' vedena ručně v knize závazků od č. 1 ze dne 1.1.2019 do č' 224 ze dne 31.l2'2or9 dle potřeby
Kniha odeslaných faktur
' vedena ručně v knize pohledávek od č. 201 900l ze dne 1 .2'2OI9 do č. 2O19OO7 ze dne
14.II.2019 - dle potřeby

Faktura

' číslo19VF00145 ze dne 18.7.2019

ve výši Kč 208.449,00 splatná dne I.8.2OI9,
dodavatel Zahraďni technika Jiří Jonák, Brandýs nad Labem, na nákup stroje Rider 316
TS AwD a cepákového žacíhoústrojí.Faktura zapsána v knize došlých faktur pod
pořadovým číslemI25 ze dne 18.7.2019, předpis závazku č.7IOO21ze dne I8'7.2OI9,
úhrada zběžnéhoúčtu- číslovýpisu 89, účetnídoklad č.110419 ze dne 23.].20|9
ve výši Kč 208.449,00

Bankovní výpis
' k účtuč' 852320I/0100 vedenému u Komerčníbanky &.S., - od č. 67 ze dne 4.6.2019
do č.80 ze dne 30.6.2019, č.83 ze dne 23.7.2OI9, od č. 140 ze dne 2.l2 do č. 156
ze dne 31.12.2019

' k účtuč. 94-831220110710
13.5.2019 do
3r.12.2019

vedenému u Českénárodní banky - od č. 10 ze dne
č. 18 ze dne 28.6.2019, od č. 16 ze dne 6.12.2019 do č. 37 ze dne

Účet'ídoklad
' k účtuč.85T20U0100 vedenému u Komerčníbanky a.s. - od č. 110308 ze dne
4.6.2019 do č. l10359 ze dne 30.6.2019, č.110419 ze dne 23]'2019, od č. l10660
ze dne 2.I2.20r9 do č. 1 1073l ze dne 3l.I2.20r9
' k úč.94-831220110710 vedenému u Českénárodní banky - od č.140014 ze dne

'
.
.

13.5.2019 do č. 140026 ze dne 28.6.2019, od č. 140052 ze dne 6.12.2019 do č. 140054
ze dne 3LI2.2019
předpis došlých faktur - č. 7100|4 ze dne 2.5.2019, č. 710017 ze dne 3.6'2019,
ě.710021 ze dne I8.7.2019,7100038 ze dne 2.12.2019 do č. 1IOO44 ze dne 3|.12.2OI9
mzdové náklady prosinec - č.610023
k pokladně - č. 910006 ze dne 30.6.2019, č. 910012 ze dne 3I.12.2OI9

Pokladní kniha (deník)

.
'

Za měsíc červen, prosinec

ze dne 4.I0.20I9 v 9:50 hodin činilo Kč 28.358,00,
bylo shodné se zůstatkem v pokladní knize k dokladu č. 5 83 ze dne 1 . 10.2019
Pokladní doklad
' výdajový - od č.82 ze dne 5.6.2019 do č. 104 ze dne 27.6'2019, od, č. 191 ze dne
5.I2.20l9 do č. 202 ze dne 27 .I2.2019
příjmový
'
- od č. 535 ze dne 4.6.2019 do č.55l ze dne 26.6.2019. od č' 672 ze dne
2.I2.20I9 do č. 62] ze dne 27 .12.2019
Evidence poplatků
. místnípoplatky za odpad, Zapsy - vedena ručně
Evidence pohledávek
' vedena v tabulkách Excel k 31.8.2019: poplatek za odpad' - předloŽen jmenný soupis,
včetně výše poplatku, úhrady, souhrnné částky - termín splatnosti - ve dvou splátkách
do 28.2. a 30.9.
Evidence majetku
. vedena v modulu majetku EKONOM v 2019 6.95
Inventurní soupis majetku a závazktt
' sloŽka inventarizace majetku a závazků' obce k 3|.12.2019 - Plán inventur ze dne
r2.l2.20l9, proškoleníinventarizačníkomise dne 15.l2.2O19, inventurní soupisy
majetku a závazki obce k 3l.12.2019 včetně Seznamu' výpisy z listů vlastnictví
pro obec Brázdim a příslušná katastrální uzemí k 3I.l2.2Ol9 - namátkově.
Inventarizačni zpráva ze dne 10.2.2020
odměňování členůzastupitelstva
' mzdový list uvolněného starosty a neuvolněného místostarosty obce zaled'en aŽ srpen
,' mzdové listy neuvolněného starosty a místostarosty obce za listopad a prosinec
Učetnictvíostatní
. Protokol o schválení účetnízávěrky obce ze dne 30.5.2019.
skonto pokladní hotovosti

a

Smlouvy o dílo
' Smlouva o dílo ze dne 28.6.2018 uzavřená se zhotovitelem FORTEX-AGS, a.s,
Šumperk. Předmětem smlouvy jsou stavební práce ''Brázdim - intenzifikace ČoV I.etapa'' v celkové výši Kč 6.880.189,00 bez DPH. Smlouva o dílo zveřejněna na profilu
zadavate\e dne 27.6.2018. Dodatek smlouvy o dílo č.7 ze dne 31.5.2019 - navýšení
celkové ceny za dílo o Kč 195.931,00 bez DPH. Zastupitelstvo obce schválilo dodatek
č. 1 dne 30.5.2019. Dodatek č. 1 byl zveřejněn na profilu zadavate\e dne 15.10.2019.
' Smlouva o dílo uzavÍená se zhotovitelem InŽenýrské stavby spol.s'r.o. odolena Voda.
Předmětem smlouvy je reaIizace vícepracína stavbě Intenzifikace ČoV Brázdim

v hodnotě Kč 209.963,00'
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)
' Kupní smlouva ze dne 12.6.2019 (obec prodávající) uzavŤená

s fyzickou

osobou.

Předmětem smlouvy je pozemek p.č. 308/9 v k.ú. Brázdim. Zastupitelstvo obce
schválilo prodej dne 3.lI.2016.
' Kupní smlouva ze dne 4.].2019 (obec prodávající)uzavřená s fyzickou osobou.
Předmětem smlouvy je pozemek p'č. I0r0l2 v k.ú. Brázdim. Zastupitelstvo obce
schválilo prodej dne22.l l'2018.
' Smlouva o bezúplatnémpřevodu majetku č. 455212019 uzavřená s převádějícím
Městskou částíPraha 16 ze ďne 25'9.2019. Předmětem smlouvy je hasičská cisternová
stříkačka LIAZ 10l.860 ve výši Kč 327.000,00. Zastupitelstvo obce schválilo
bezúplatný převod dne 29.8.2019.
' Bezúplatný převod stavby ''Lokální biokoridor LBK 3 Brázdim'' ze dne 9.I2.2Or9
v celkové účetníhodnotě Kč 1.496.193'00 od Státního pozemkového úřadu.
Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem
. ke Kupní smlouvě ze dne 12.6.2019 (pozemek p.č. 308/9 v k.ú. Brázdim) - záměr
zveřejněn od 14.10.2016 do 31.I0.2016
. ke Kupní smlouvě ze dne 4.7.2019 (pozemek p.č. 10i0/2 v k.ú. Brázdim) - záměr
zveřejněn od 1.11.2018 do 20.11.2018
Smlouvy a dalšímateriály k přijafym účelovýmdotacím
' Dohoda 1 péčio pozemky v přírodní památce Kuchyňka evidenčníčíslodohody:
S'2287loŽPl2OI9 ze dne 6.8.2019 uzavřená se Středočeským krajem. Předmětem
dohodyje finančnípříspěvek ve výši Kč 40.000,OO zajeden rok od roku 2019 do roku
2023 tj' celkem Kč 200.000,00'
Smlouvy a dalšímateriály k poskytnutym účelovýmdotacím
. Smlouva o poskynutí dotace z tozpočtu obce ze dne 24.11.2018 pro TJ Svornost
Brázdim v celkové částce Kč 50.000,00 na běžnévýdaje spolku V roce 2019. Poskýnutí
dotace schváleno zastupitelstvem obce dne 22.I 1.2018. Příjemce je povinen předložit
poskytovateli nejpozděii do 30.4.2020.
' Smlouva o poskytnutí dotace zrozpoětu obce ze dne 6.6.2019 pro Myslivecký spolek
Brázdim v celkové částce Kč 5.000,00 na zlepšení podmínek Života zvěÍe a volně
Žijícíchživočichů.Poskytnutí dotace schváleno zastupitelstvem obce dne 30.5.2019.
Příjemce je povinen předložit poskytovateli nejpozději do 30.4.2O2O.
Dohody o provedení práce
I ze dne 7.5.2019 s p.F.N. v rozsahu do l5 hodin na období od 9.5.2019 do 10'5.2OI9
sekání trávy v ulici K cihelně, mzdový list za květen
' zedne 3.6.2019 s p. P'K. v rozsahu do 20 hodin na období od 4'6'2019 do 7.6.2019 úklid v prostorách ČoV, mzd,ový list červen

Dokumentace k veřejným zakázkám

' obec V roce 2019

uskutečnila pouze veřejné zakázky malého rozsahu

(do Kč 399.999'00,- Kč), při jejich zadáni postupovala v souladu s vnitřní Směrnicí
k veřejným zakázkám malého rozsahu ze dne I.5.2OI7 '
Informace o přijafych opatřeních (zák.42012004 Sb., 320l200t Sb., apod.)

r

ze dne 13.6.2019
Zápisy z jednání zastupitelsfva včetně usnesení

'

ze dne22.71.2018 (schválení rozpočtu), 10.1.2019,22.3.2OI9 (schválená účetnízávěrky
obce), 30.5.2019, (schválená účetnízávěrka ZŠa MŠ,schválení závěrečného účtu
obce), 29.8.2019,7 .11.2019, 12.12.2019 - nepřezkoumáváno, pouŽito podpůmě
Výsledky kontrol zřízený ch organizací
' Protokol č.2l20l9 ze dne 15.10.2019 o výsledku veřejnosprávní kontroly v Základní
a Mateřské škole Brázdim za kontrolované období leden až záŤi 2019.

Potvrzení o zániku zástavního práva
r Potvrzení o zániku zástavního práva v roce 2019 na nemovitých věcech: p.č. st. l3l1,
p.č. 1312. stavba bez ěplče na pozemku p.č. 306 - stavba technického vybavení.

V kontrolovaném období obec Brázdim, dle prohlášení místostarosty obce, neuzavřela

smlouvu směnnou, darovací, nájemní, pachtovní, smlouvu o výpůjčce,výprose, nehospodařila
s majetkem státu, neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob,
a to ani v případech taxativně vyjmenovaných v $ 38 odst. 3 zákona o obcích, nezastavila
movitý a nemovitý majetek, neuzavřela smlouvu o přijetí a poskytnutí úvěru nebo zápůjčky,
smlouvu o převzetí dluhu, o převzetí ručitelskéhozávazku, o přistoupenik závazku a smlouvu
o sdružení,smlouvu o společnosti a poskýování majetkových hodnot podle smlouvy
o sdruŽení, jehoŽ je obec společníkem,nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace,
nevydala komunální dluhopisy, nezřídila ani nezrušila příspěvkovou olganízaci a organizační
sloŽku' nezalož||a ani nezrušila právnickou osobu, neuskutečnila majetkové vklady
do právnických osob' neprovozovala hospodářskou (podnikatelskou) činnost, uskutečnila
pouze veřejné zakázky malého rozsahu'

B. zjištěníz přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření obce Brázdim:

Byly zjištěny následujícíchyby a nedostatky - porušeny nížeuvedené předpisy:

.

ČÚs č. 701 _ 7l0 ($ 36 odst. 1 zákona o účetnictví)
ČÚs e. 710 bod 6., nebot':
obec nedodržela postup účtovánío dlouhodobém hmotném majetku, nebot' neúčtovala
do doby konečnéhopřezkoumání o Smlouvě o bezúplatném převodu hasičskécisternové
stříkačkyLIAZ 101.860 v hodnotě 327.000,00 na účtu022 dle uzavŤené smlouvy
č.45521201,9 s převádějícím Městskou částíPraha 16 ze dne 25'9'2019'

.

Zákon č.12812000 Sb., o obcích, ve znění pozdějšíchpředpisů

$ 72 odst. 2, nebot':

Zastupitelstvo obce schválilo chybně (zpětně) dne 7.11.2019 odměny neuvolněnému
starostovi a místostarostovi obce ode dne I.Ir.2019. Dle Metodického pokynu
Ministerstva vnitra Čne. 6.2. publikovaného na www'mvcr.czlodk se odměna poskytuje
ode dne stanoveného zastupitelstvem obce, nejdříve však ode dne přijetí usnesení
zastupitelstvem obce, kterým odměnu stanovilo.

C. PInění opatření k odstranění nedostatků zjištěných:
a) při dílčímpřezkoumání
Byly zjištěny následujícíchyby a nedostatky _ porušeny nížeuvedené předpisy:

.

ČÚs č. 701 _

I zákona o účetnictví)
bod 6.2. a6.4., nebot':
obec neúčtovalak okamŽiku uskutečnění účetníhopřípadu při převodech vlastnictví
k nemovitým věcem, které podléhaly zápisu do katastru nemovitostí. Jedná se o vyřazení
pozemku na základě uzavřené Kupní smlouvy ze dne 12.6.2019 na prodej pozemku
p'č. 308i9 (právní účinkyzápisu do katastru nemovitostí vznikly dne 13.6.2019),
předložený účetnídoklad č. 610012 o vyřazení pozemku zilčtu 031 byl ze dne31.].2019.

čÚs r. 701

710 ($ 36 odst.

NAPRAVENO
obec přijala systémové opatření spočívající
v důslednémdodržováníokamžiku
uskuÍečněníúčetníhopřípadu. Účinnost přijatého opatření bude ověřena při přezkoumání
hospodaření obce v roce 202().

'

Zákon č.13412016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

$ 219 odst. 1, nebot':

Do dne dílčíhopřezkoumání hospodaření nebyl zveřejněn na profilu zad'avate\e Dodatek
smlouvy o dílo č. I ze dne 3|'5.2019 uzavÍený se zhotovitelem FORTEX_AGS, a.s,
Sumperk - navýšenícelkové ceny Zadílo o Kč l95.931,00 bez DPH.

NAPRAVENO
obec přijala systémové opatřeni spočívajícív dodatečnémzveřejnění Dodatku č. 1
na proJilu. zadavatele dne ]5'10'2019 a důslednémdodržovánípříslušnéhoustanovení
zákona. Účinnost přijatého opatření bude ověřena při přezkoumóní hospodaření obce
v

roce 2020.

b)

při přezkoumání hospodaření za předchozí roky

Byly zjištěny následující chyby a nedostatky

.

ČÚs č. 701 _ 7I0
ČÚs e. 703, nebot':

($ 36 odst.

!

-

porušeny nížeuvedené předpisy:

zákona o účetnictví)

obec neúčtovalao skutečnosti, která je natolik určitá a významná viz Registrace dotace
a rozhodnutí o poskytnutí dotace - Intenzifikace ČoV Brázdim ze dne 26'II'2OI8 ve výši
Kč 4.995.000,00 prostřednictvím účtu915 - ostatní krátkodobé podmíněnépohledávky
z transferů nebo 955 - ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a účtu999 Vyrovnávací účetk podrozvahovým účtům.

NAPRAVENO

obec předložila účetnídoklad č. 610018 ze dne 2'9.2019, kterým byl zaúčtovánfinanční
příspěvek v celkové výši Kč 200'000,()0 (účet955 - ostatní dlouhodobé podmíněné
pohledávlql z transferů) dle Dohody o péčio pozemlq, v přírodní pamótce Kuchyňka
evidenční číslodohody. S-2287/oŽptzotg ze dne 6.8.2019 uzavřené se Středočeslq.,m
krajem.

'

Vyhláška č. 27012010 Sb.' o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších
předpisů

$ 7 odst. 2, nebot':

Skutečný stav nebyl při dokladové inventuře ověřen podle inventarizačníchevidencí

k účtůmč. 078, 079, 081, 082, 088.

NAPRAVENO

Předložením dokladové inventarizace uvedených účtůk 31'12.2019.

'

Vyhláška č.32312002 Sb., o rozpočtovéskladbě, ve znění pozdějších předpisů

$ 2, nebot':

obec chybně účtovalana paragrafu 6171 (Činnost místnísprávy) poplatky z bankovních
účtů.Správně mělo být účtováno na paragrafu 6310 (obecné přrjmy a výdaje z finančních
operací). Dále bankovní poplatky v průběhu roku obec chybně účtovalana nákladový účet
569 (ostatní finančnínáklady) a 551 (odpisy dlouhodobého majetku). Správně mělo
bý účtovánona nákladový účet51 8 (ostatní sluŽby).

NAPRAVENO

Za kontrolované období se tento nedostatekjiž nevyskytoval např. účetnídoklad č. 1 ]0358

ze dne 30.6.2019.

$ 2 odst. 2, nebot':

obec chybně účtovalao zpÍacování změny č. 3 územníhoplánu obce např: dle faktury
č. 18/01/0050 ze dne 29.6'2018 na Kč 48.400,00 dokladem č. 110396 ze dne 4.7'2018
s položkou 5137, dle faktury č. 180100012 ze dne2.7.2018 na Kč 25.000,00 dokladem
č. 110399 Ze dne 4.].2018 s položkou 5137, správně měla účtovato pořízení
dlouhodobého nehmotného majetku položku 6119. Podotýkáme,' že tento majetek

je evidován na syntetickém účtu019 (ostatní dlouhodobý nehmotný majetek).

Dle výkazu FIN 2 - 12 M sestaveného k 31.|2.2OI8 odeslaného do CSÚIS dne 25.I.2OIg
bvlv:

-

z

poplatků za komunální odpad

ve sloupci Schválený rozpočet chybně
zaučtovány s paragrafem3722 a poloŽkou 2111, správně měla být účtována poloŽka 1340
nazákladě obecně závazné vyhlášky č. rD0I2 s účinností1.l.2013.
přtjmy

NAPRAVENO
obec přijala systémovénápravné opatření, kterým má být zajištěno dodržovťiní
příslušnéhoustanovení zákona. Předložením výkazu FIN 2 - 1 2 M sestaveného
k 30.6.2019 bylo odkontrolováno správné účtovónípříjmů z poplatků za komunální odpad.

Vzhledem k tomu, že v dílčímpřezkoumání hospodaření obec neúčtovalao pořízení
dlouhodobého nehmotného majeÍku bude účinnostnápravného opatření možno ověřit,
až tato situace naslane.

.

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů
3
odst.
1, nebot':
$

Nebylo účtovánoo pohledávkách obce na účtu311 odběratelé ke dni jejich vzniku,
zejména o pohledávkách vzniklých z pronájmu bytových prostor (školníbyt)' dále např.
o pohledávce za věcné břemeno ze dne 27 .l1.2018.

NAPRAVENO

Předložením účetníhodokladu č. 6100]6 ze dne 2.9'20]9 (předpis pohledávtq) kpronájmu
bytových prostor - školníbyt).

'

Zákon č. 25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění
pozdějšíchpředpisů

$ 15 odst. 2, nebot':

obec nedoložila provádění kontroly hospodařeni zÍizenépříspěvkové organizace V roce
2018 - kontrola vykonaná dne 18.3.2018 se vztahovala k účetnímuobdobí roku 2017
(kontrolované období od 1.1. do 31 .l2'2OI7 - viz protokol).

NAPRAVENO

Předložením Protokolu č. 2/2019 ze dne ]5.]0.2019 o výslechku veřejnospróvní kontroly
v Základní a Mateřské škole Brázdim za kontrolované obclobí leden ai zóri z0t q

D) Závěr

Při

přezkoumání hospodaření obce Brázdim
č.42012004 Sb., ve znění pozdějšíchpředpisů

za rok 2Or9 podle $ 2 a $ 3

zákona

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

'
'

obec nedodrŽela postup účtovánío dlouhodobém hmotném majetku naučtuO22.
odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva byla poskýnuta přede dnem přijetí
usnesení zastupitelstva.

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

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

0102 o

b) podíl závazki na rozpočtu územníhocelku

1141"

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územníhocelku

0,00 7o

Komentář:
Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí0,00 Kč.
Celkový objem dlouhodobýchzávazků činí0,00 Kč.

Výrok dle $ 10 odst.

'

4 písm. c) zákona č. 42012004 Sb., v platném znění:
Dluh územníhocelku nepřekročil60% průměru jeho příjmů za posledni 4 rozpočtovéroky.

Brázdim 12.3.2020
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Bc. Dana Matějková
kontrolor pov

ním přezkoumání

Bc. Simona Marková
kontrolorka
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Tato zpráva o vÝsledku přezkoumání:
- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemŽ konečným zněním zprávy
se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v $ 6 odst. 1 písm. d) zákona
č. 42012004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému Ťizením
přezkoumání

ke zjištěnímuvedeným u tomto návrhu je moŽno podat písemné stanovisko ve lhůtě
do 15 dnů ode dne předání návrhu zprávy, a to kontrolorovi pověřenému Ťízenim
-

přezkoumání na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, odbor interního auditu a kontroly,
Zborovská l 1, 150 2I Praha 5

zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje
dílčíhopřezkoumání
- tento návrh

- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se stejnopis

i

výsledky konečného

č.2 předává statutárnímu zástupci

přezkoumávaného subjektu a stejnopis č. l se zakIádá do příslušnéhospisu územního celku
vedeného odborem interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje.
S obsahem

zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Brázďim o počtu 13 stran

byl seznámen a stejnopis č. 2 ptevza|, p. Jan Procházka, místostarosta obce.

Jan Procházka

místostarosta obce Brázdim
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Poučení:
Územní celek

je ve smyslu ust. $ 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420l2OO4 Sb., povinen
přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku

přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci příslušnémupřezkoumávajícímu
orgánu - Krajský úřad Středočeského kraje, odbor intemího auditu a kontroly, Zborovská 1 1,
150 21 Praha 5, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným
účtemv orgánech územníhocelku.

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení $ 13 odst. 2 zákona č' 42OI2OO4 Sb', povinen
v informacích podle ustanovení $ 13 odst' l písm' b) téhožzákonauvést lhůtu, ve které podá
příslušnémupřezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této
llllůte příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zasIaL.

11

Nesplněním těchto povinností Se územnícelek dopustí přestupku podle ustanovení
$ 14 odst' 1 písm. b) a c) zákonač.42O|2OO4 Sb. a za to se u\oŽi územníhocelku podle
ustanovení $ 14 odst. 2 zákona č,. 42012004 Sb. pokuta do výše Kč 50.000,00.
Rozdělovník:
Steinonis

Počet wtisků

Předáno

Převzal

1x

Krajský úřad
Středočeského kraje

Bc. Dana Matějková

1x

obec
Brázdim

Jan Procházka

2

Upozornění:

'

r

'

Návrh rozpočtu na rok - Upozorňujeme, Že návrh rozpočtu musí b1.t zveřejněn
až do doby jeho schválení zastupitelstvem obce.

Inventarizace příspěvkové organizace - Upozorňujeme, Že součástíinventarizace obce
je i inventuta ziizené příspěvkové organizace (v souvislosti zda zjištěný skutečný stav
odpovídá stavu v účetnictvív případě účtu909 ostatní majetek), nebot' inventurní
soupis tohoto účtuobsahuje majetek předaný příspěvkové organizaci.

Vyčleněnírozpočtových prostředků na řešení krizových situací - Upozorňujeme
na povinnost stanovenou v $ 25 zákona č. 24012000 Sb., o krizovém iizeni vyčlenit
finančníprostředky potřebné k zajištění přípravy na krizové situace (účelováÍezerva
finančníchprostředků na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků). o této
rezervě je nutno účtovatna $ 5213 - Krizová opatření, poloŽka 5903 - Rezerva
na krizová opatření.

'

'

'

obsah a náležitosti zveřejněného záměru, odůvodnění odchytky od ceny oblyklé Upozorňujeme, že ve zveřejněném záměru prodeje, pronájmu, pachtu a pod., musí bý
pozemek, stavba přesně definovány v souladu s platným katastrálním zákonem (parcelní
číslo,popisné číslo,evidenčníčíslo,název katastrálního uzemi, výměra, je vhodné uvést
i druh' resp. způsob vyuŽití). Pokud není pozemek oddělen geometrickým plánem
a označen parcelním číslem,tj., pokud se jedná o ''čáSt'' pozemku, je nutno zveřejněný
záměr doplnit např. jednoduchým nákresem na snímku mapy a uvést předpokládaná
výměra této části tak, aby bylo možno předmět záměru jednoznačně identifikovat
a následně uzavřenou smlouvu mít tak vŽdy za platně uzavřenou.
Odůvodnění odchylky sjednané ceny smluvní od ceny oblyklé (kupní, nájemní,
pachtovní a pod.) je vŽdy nutno prokazatelně a srozumitelně uvést v příslušném
usnesení, zápisu ze zasedáni, případně v důvodovézprávé ke konkrétnímu
proj ednávaném bodu pro gramu zasedáni zastupitel stva.

Výkaz Příloha - se skládá z textových a číselnýchčástí.obec musí překontrolovat

správné načteníúčetníchdat číselnýchčástía zátoveí musí doplnit nebo aktualizovat
do textových částí,které mají slouŽit konečným uŽivatelům.
(např. samosprávě, MF' ČR ata.; Textové části jsou určeny jako doplňujícízdroj
informací, které nelze přímo vyčístzvýkazi Rozvaha aYýkazuzisku a ztráty.

komentáře

r2

Nucený
akcií Ceské spořitelny - Důrazně upozorňujeme,Že V roce 2018 došlo
'ykup
k nuceném přechodu všech akcií Českéspořitelny, a.s. vlastněných ostatními akcionáři
na Erste Group Bank AG (dopis ze dne 8.10.2018). Dle inventarizačníevidencí k účtu
069 ostatní dlouhodobý finančnímajetek bylo zjištěno, že obec neověřila zůstatek
tohoto účtu(např: výpisem z účtucenných papírů)a nezjistila, Že zŤejmě již žádnéakci
Ceské spořitelny nevlastní a tudiž neuplatnila své nároky na vyplacení ceny těchto akcií
po nuceném výkupu provedeném majoritním vlastníkem (viz oznámení o přijetí
usnesení valné hromady Českéspořitelny, a.s.) Podotykáme, že cena takto vykoupené
akcie činila v roce 2019 Kč 1.328'00 a doba pro jejich výplatu je limitována.

Zveřejňování výše skutečně uhrazené ceny - Upozorňujeme na povinnost obce
dle $ 2l9 odst. 3) zákona 13412016 Sb. o zadávání veřejných zakázek - zveřejnit
na profilu zadavaÍele výši skutečně uhrazené ceny, a to nejpozději do 3 měsíců
od splnění smlouvy, na kterou se vztahuje povinnost uveřejnění podle odstavce
díla minimálně Kč 500.000'00 bez DPH) .

1

(cena

Doložka podle zákona o obcích - Upozorňujeme, Že podmiňuje-li zákon platnost

právního úkonu obce předchozím zveřejněním záměru (např. prodat, směnit, darovat,
propachtovat, poskytnout jako výprosu, pronajmout nebo poskýnout jako výpůjčku
na dobu delšíneŽ 30 dní nemovitý majetek), schválením nebo souhlasem zastupitelstva
obce, opatři se listina osvědčujícítento právní úkon doloŽkou, kterou bude potvrzeno,
žetyÍopodmínky jsou splněny.
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