
PARDUBICKÝ KRAJ
Krajský úřad
*d**r ťirzam*ní

zPRÁvn
výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018

1j1

obce Bošín

!č: 00580341

přezkoumání se uskutečnilo dne:
23 . Iedna 20 1 9 j.ako j ednorázové přezkoumání

Přezkoumání hospodaření za rok ve smyslu ustanovení § 42, § 53 (týká se DSO) zákona
č.12812000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
ě.42012004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí, ve znéní pozdějších předpisů a bylo zahájeno dne 2.1.?019
Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení.

Přezkoumanó období od 1.1.2018 do 31.12.2018.

1. Jednorázové přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce dne 23.1.2019
Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízenimpřezkoumání: Martina Šiborová

- kontroloři:
- Mgr. Simona Bublová

Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č. 42012004 Sb. a § 4 a §6 zákona č. 25512012
Sb. vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 9. 7.2018.

Přezkoumání bylo lykonáno výběroým způsobem.

Při přezkoumání byli přítomni: Josef Konečný - starosta obce

Ing. Petra Kubová - účetní obce
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Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst. 1

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

Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znéni právních předpisů
platných ke dli_uskutečnění tohoto úkonu. 

.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zékona ě. 42012004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání
údaje, na které se váahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

Poslední kontrolní ikon vzdárltm se práva podat námitky byl učiněn dne 23 .I .2019.

A. VÝsledek dílčích přezkoumání

A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumáníza2Dl9

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

A.II. Ostatní chyby a nedostatky

§ 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 42012004 Sb. (v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2
zékona ě. 420 l 2004 Sb.) :

1. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací.
týkaj ících se rozpočtových prostředků

P oruš ení pr ávního př e dp i s u :

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pozdějších předpisů

Ustanovení: § 17 odst. 6

znéní ustanovení:

pravidlech územních rozpočtů, ve znění

§ 17 Závěrečný účet

C har akt er i s t ika zj i š t ě né ch}l b:l a ne do s t at ku :

Návrh závěrečného účtu nebyl meřejněn nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho
pr oj e dn áv ání na z a s e dání z a s tup it e l s tv a úz e mního s amo s pr ávné ho c e l ku.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Návrh závěrečného účtu obce za rok 20]7 nebyt meřejněn nejméně 15 dnů přede
dnem zahájeníjeho projednavání na zasedání zastupitelstva obce.

Chvba nebvla do ukončení přezkoumání hospodař,grií odstraněna: neodstraněn

Komenského náměstí L25,532 ].1 Pardubice, tel,: +420 026 530, e-mail:
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Ustanovení: § lj odst.6
znění ustanovení:

§13
Charaheristika zjištěné chvby a nedostatku:

Schválená pravidla rozpočtového provizoria nebyla meřejněna v souladu se zákonem.

Popis zjištěné ch),b}, a nedostatku:

Schválená pravidla rozpočtového provizoria nebyla do 30 dní od schvólení zveřejněna
na internetových stránkách obce.

chvba nebvla do ukončení přezkoumání hospodaření odstraněna: neodstraněn

Ustanovení: § l6 odst. 5

znění ustanovení:

§16
Charakteristika ziištěné chvby a nedostatku:

Schválené rozpočtové opatření nebylo meřejněno v souladu se zákonem.

Popis dištěné chyby a nedostatku:

Schválená rozpočtová opatření č. 1 - č. 7 nebyla zveřejněna do 30 dní od schválení na
int er netových s tr ánkác h o b c e.

chyba nebyla do ukončení přezkoumání hospodaření odstraněna: neodstraněn

Ustanovení: § 17 odst. 8

znění ustanovení:

§17

Závérečný účet

C har akt e r i s t i ka zj i š t ě né c h:l bv a ne do s t atku :

Uzemní samosprávný celek nemeřejnil schválený závěrečný účet včetně zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření v souladu se zákonem.

Popis zjištěnó ch}zb}, a nedostatku:

ÚSC nerveřejnil schvólený závěrečný účet obce za rok 20]7 na internetových
stránkách obce, Zpráva o výsledku přezkoumání byla zveřejněna na r,ÚD dne 12.3.2018.

chvba nebyla do ukončení přezkoumání hospodaření odstraněna: neodstraněn

Komenského náměstí ].25, 532 ].1 Pardubice, tel,: +420 0ž6 530, e-mail:
Iva na,bed na ri kova @ pa rdu bickykraj,cz
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1.

přehled nenapravenÝch chyb a nedostatků méně závažného charakteru podle
ustanovení § 10 odst.3 písm. b) zákona č. 42012004 Sb. (v členění podie ustanovení § 2
odst. 1 a2 zékonaě.42012004 Sb.):

Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací"
týkajících se rozpočtových prostředků

P oru š ení pr ávního př e dpi su :

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Ustanovení: §I2
C har ah e r i s t ika z_i i š t ě né c hyb}l a ne do s t atku :

Ke kontrole nebyly předloženy Obecně závazné vyhlášfu

Popis ziištěné chyb}, a nedostatku:

Ke kontrole nebyly předloženy Obecně závazné vyhlášlry, které dle zákona č. 128/2000
Sb., zákona o obcích, ve znění pozdějších předpisů, § 12, odst. 4 a 5 - obec vede evidenci
právních předpisů, heré vydala. Evidence próvních předpisů obsahuje číslo a název
právního předpisu, datumjeho schválení, datum nabytíjeho platností, datum nabytíjeho
účinnosti, popřípadě i datum pozbytí jeho platnosti. Próvní předpisy obce se označují
pořadoými čísly. Číselná řada se uzavíró vždy lancem každého kalendářního roku.

Právní předpisy obce a jejich evidence musí být každému přístupny u obecního úřadu
v obci, herá je vydala.

chyba nebyla do ukončení přezkoumání hospodaření odstraněna: neodstraněn

B. oblasti přezkoumání. u kteŇch nebvly ziištěnv chvby a nedostat}ry

podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. a) zál<onaě. 42012004 Sb., které jsou uvedeny v
členění podle ustanovení § 2 odst. l, a 2 uvedeného zákonaz

1. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) ťrnanční operace. týkající se tvorby a použití peněžních
fondů

- přezkoumtín: Ano

Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) nráklady a vÝnosy podnikatelské činnosti územního celku

- přezkoumán: Ano l
Ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace. týkající se sdružených prostředků
v},nakládaných na základě smlouv.v mezi dvěma nebo více územními celky. anebo na
základě smlouv.v s jinými prárrrrickými nebo Szickými osobami

- přezkoumán: Ano

Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace. týkající se cizích zdroiů ve smyslu
právních předpisů o úěetnictví

- přezkoumán: Ano

Komenského náměstí L25,532 ]"1 Pardubice,tel.: +42aa26530, e-mail:
Ivana.bed nari kova @ pard u b ickykraj.cz
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5. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. fl hospodaření a nakládiání s prosťedky poskytnutÝmi z
Narodního fondu a s dalšími prostředhv ze zahraničí poskytnutými na základě
mezinarodních smluv

- přezkoumán: Ano

6. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) v.vričtování a v.vpořádaní finančních vztahů ke státnímu
rozpočtu. k rozpočtum krajů" k rozpočtům obcí. k jiným rozpočtům. ke státním fondům a
k dalším osobám

- přezkoumán: Ano

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

- přezkoumán: Ano

8. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu" s nímž
hospodaří územní celek

- přezkoumán: Ano

9. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejnÝch zakázek. s v.Ýjimkou
úkonů a oostupů přezkoumaných oreánem dohledu podle zvláštního právního předpisu

- přezkoumán: Ano

10. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav poh]edávek a závazků a nakládání s nimi

- přezkoumán: Ano

11. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazkv frzických a prármickÝch osob

- přezkoumán: Ano

12. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. fl zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch
třetích osob

- přezkoumán: Ano

13. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) ďizov,íní věcných břemen k maietku územního celku

- přezkoumán: Ano

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

- přezkoumán: Ano

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

- přezkoumán: Ano

Komenského náměstí L25,53211 Pardubice, te|.: +420 026 530, e-mail:
lvana.bed na rikova @ pardu bickykraj.cz
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c. plnění opatření k odstranění nedostatků ziištěnÝch v předchozích letech
C.I. Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2018

D.I. Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 podle § 2 a § 3 zékona č.
42012004 Sb.

+ byly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona
ť.42012004 Sb., a to:

Nedostatky, spočívající v porušení rozpočtové kázně nebo ve vzniku správního
deliktu podle zákona upraluj ícího rozpočtov á pravidlaúzemních rozpoětů:

- Schválené rozpočtové opatření nebylo zveřejněno v souladu se zákonem. ()
- Úremní samosprár,ný celek nezveřejnil schválený závěrečný účet včetně zprávy o

qýsledku přezkoumání hospodaření v souladu se zákonem. ()
- Schválená pravidla rozpočtového provizoria nebyla zveřejněna v souladu se

zrákonem. ()
- Návrh závéreěného účtu nebyl zveřejněn nejméně 15 dnů přede dnem zahéqení

jeho projednávánínazasedání zastupitelstva územního samosprávného celku. ()

+ byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených
v § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 42012004 Sb., a to:

D.II. Upozornění na případná rlz,ika, která |ze dovodit ze zjištěných chyb
a nedostatkŮ, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku
v budoucnu:

Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizíka, která by mohla mít
negativní dopad na hospodařeníinemního celku v budoucnosti.

D.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územntho celku . 0,28 oÁ

b) podíl závazktna rozpočtu územního celku ...... 7,44 Yo
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ............ 0 %

D.IV. Dluhové pravidlo podle zákona o rozpočtové odpovědnosti

Dluh obce Bošín nepřekročil60% pruměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky
podle právního předpisu uprar,uj ícího rozpočtovou odpovědnost.

Komenského náměstí L25,532 ]-1 Pardubicg, 1g|.; +420 026 530, e-rnail
Ivana,bed narikova @ pard u b ickykraj,cz
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D.V. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek

Bošín dne23.ledna 2019

Jména a podpisy kontroloru zúěastněných na přezkoumání hospodaření:

Martina Šiborová Qrr**l
kontrolor pověřený Ťizením přezkoumání

podpis kontrolora pověř
přezkoumání

Mgr. Simona Bublová fré!
kontrolor podpis kontro

Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, tel,: +420 026 530, e-mail:
Ivana,bed narikova @ pardu bickykraj.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 předtání zprávy
kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Konečným znéním iprávy se 

-stává

tento návrh okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zékona
ě.42012004 Sb. k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením
PřezkoumánÍ, Kontrolor pověřený řizením přezkoumání mtňe v odůvodněném případě
stanovit lhůtu delší,

- Se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává statutámímu
zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu
Kraj skóho uřadu Pardubického kraj e,

- Při kontrolované agendě bylo zjištěno, že ve sledovaném období bylo uplatněno celkem
0 PoŽadavkŮ ďIe zákona č. 10611999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

- nedílnou souČástí zprávy je seznam dokumentů využitých při přezkoumiání a uvedených
v pŤiloze,

- S obsahem zpr&ry o výsledku přezkoumání hospodaření Bošín o počtu 14 stran byl
seznámen a její stejnopis převzal starosta obce p. Josef Konečný.

V kontrolovaném období ÚSC, dle prohlášení zástupců ÚSC, nehospodařil s majetkem
státu, neruČil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavil móvitý a
nemovitý majetek, neuzavřel kupní, směnnou, darovací smlouvu a smlouvu o výpůj8ce
týkající se nemovitého majetku, smlouvu o přijetí nebo poskýnutí úvěru nebo p-ů38ky,
smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupení kzáiazku a
smloulu o sdružení, nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskútečnil majetkové
vklady. Územnícelek neusťutečnil ani veřejné zakazký malého rozsahu.

Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, tel.:
Iva na. bed na rikova @ pa rd u b ickykraj,cz

+42a 026 530, e-mail:
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Poučení:

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona ě. 42012004 Sb.
Povinen Přijmout opatření knápravě chyb a nedostatků uvédených vtéto zprávě o výsledku
Přezkoumrání hosPodaření a podat o tom písemnou informaci přezkoumávajícímu trgánu,
atonejPozději do 15dnů po projednaní této zptávy spolu se závěrečným účiem vorgáech
územníro celku.

. Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona ě. 42012004 Sb., povinen
v informacích podle ustarrovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zékonauvést lhůtu, ve kte;é podá
PřísluŠnému Přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávuo plnění přijatých opatření, u u této
lhůtě příslušnému přezkoumávaj ícímu orgánu uvedenou zprávu zas|at.-

NesPlněním těchto_povinností se územní celek dopustí přestupku podle ustanovení § 14
odst. 1 PÍsm. b) a c) zákonaě.42012004 Sb. azato se uloží územnímu Óeku podle ustanovení
§ 14 odst. 2 zákonač.42012004 Sb. pokuta do výše 50.000 Kč.

Josef Konečný

starosta obce

Ing. Petra Kubová

účetní obce

Převzal:

Josef Konečný

starosta obce

Komenského náměstí 125,532 ].]" Pardubice,tel.: +42o 026 530, e-mail:
Iva na.bednarikova @ pardu bickykraj.cz
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příloha ke zprávě o vÝsledku přezkoumání hospodaření za rok
201 8.

Označení všech dokladů a jiných materiálů v}zužitých při přezkoumání:

Komenského náměstí L25,53211 Pardubice, tel,: +420 026 530, e-mail:
Iva na.bed na ri kova @ pard u bickykraj.cz

-10 -

Druh písemnosti Popis písemnosti
Návrh rozpočtu Zveřejněn na úřední desce i způsobem umožňujícím dálkolry přístup

od 13.3.2018 do 26.3.2018.
Pravidla
rozpočtového
provizoria

Schválena usnesením zastupitelstva obce ze dne 18.I2.20l7 pod
bodem č. 3. Schválená pravidla rozpočtového provizoríanebyla
zveřejněna na internetových stránkách obce.

Rozpočtová opatření Rozpočtové opatření č. 1 bylo schváleno starostou obce dne 26.3.2018.
Schválené rozpočtové opatření nebylo zveřejněno na intemetových
stránkách obce.
Rozpočtové opatření č. 2 bylo schváleno starostou obce dne 2I.5,2018.
Schválené rozpočtové opatření nebylo zveřejněno na internetových
stránkách obce.
Rozpočtové opatření č. 3 bylo schváleno starostou obce dne 18.6.2018.
Schválené rozpočtové opatření nebylo zveřejněno na internetových
stránkách obce.
Rozpočtové opatření č. 4 bylo schváleno starostou obce dne 24.7.2018.
Schválené rozpočtové opatření nebylo zveřejněno na intemetových
stránkách obce.
Rozpočtové opatření č. 5 bylo schváleno starostou obce dne 2I.9.2018.
Schválené rozpočtové opatření nebylo zveřejněno na internetových
stránkách obce.
Rozpočtové opatření ě. 6 bylo schváleno starostou obce dne
10.10.2018. Schválené rozpočtové opatření nebylo zveřejněno na
internetových stránkách obce.
Rozpočtové opatření č. 7 bylo schváleno starostou obce dne 8.10.2018.
Schválené rozpočtové opatření nebylo zveřejněno na internetových
stránkách obce.
Rozpočtové opatření č. 8 bylo schváleno starostou obce dne
15.1I.2018. Schválené rozpočtové opatření bylo zveřejněno na
internetových stránkách obce dne 15.1 1.2018.
Zmény rozpočtu byly zaneseny do výkazlFín2-I2 M ke dni
3I.I2,20I8 ve schválené vÝši.

Schválený rozpoěet Rozpočet na rok 2018 byl schválen usnesením zastupitelstva obce ze
ďne 26.3,2018 pod bodem ě. 2 jako přebytkový, v příjmové části ve
ÝYši 1 347 590,- Kč, ve výdajové části ve výši 1 333 955,- Kč a
financování ve výši 13 635,- Kč. Schválený rozpočet obce na rok 20l 8

byl zveřejněn na internetových stránkách obce ďne 26.3.2018.
Rozpočet byl zanesen do výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin2-
12 M ve schválené výši.

Střednědobý výhled
rozpočtu

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu sestaveného na roky 2018 -

2019 byl zveřejněn na úřední desce i způsobem umožňujícím dálkový
přístup dne 6.2.2018, projednán zastupitelstvem obce ďne l2.3.2018,



schválen usnesením zastupitelstva obce ze dne26.3.2018 pod bodem
č. 5. Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce byl zveřejněn na
intemetových stránkách obce v nezměněné podobě od návrhu dne
6.2.2018.

zaverecnv ucet Návrh závérečného účtu obce zarckZUl7 nebyl vyvěšen na úřední
desce i způsobem umožňujícím dálkový přístup, celoroční hospodaření
zarok2017 bylo schváleno usnesením zastupitelstva obce ze dne
18.6.2018 pod bodem ě. 4 výrokembez wýhrad. Schválený závěreěný
úěet obce zarck2017 nebyl zveřejněn na internetov,ých stránkách
obce.

Bankovní výpis Výpisy z bankovního účtu vedeného u KB, ě.ú.3682961 1/0100 v
číselné řadě 1 -I2 za období I - l2l20l8, účtování zařijen
Vlýpisy z bankovního účtu vedeného u ČNB, č.í. 94-1281961110710 v
číselné řadě 1 -27 zaobdobí I - l2l20l8, účtování za srpen ažříjen
Ztstatekna jednotliých bankovních účtech byly ověřeny ke dni
3I.12.2018 a souhlasí se stavem účtu23l v rozvaze sestavené ktémlž
dni.

Evidence poplatků Předpis poplatku zasvoz TKO na rok 2018 byl zaúčtován dokladem č.

50002 ze dne 1.1.2018.
Evidence dle jednotliých poplatníků je vedena ručně.

Faktura Faktury došlé č. 30040 - 30061 včetně předpisů.
Faktury vydané č. 201801 - 201804 včetně předpisů.

Hlavní kniha Sestavená ke dni 3I.12.2018.
Inventumí soupis
majetku azávazk,i

Složka inventarizace svědčící o vykonané fyzické a dokladové
inventuře majetku azávazkttk3l.I2.20l8, plán inventur na rok 2018
ze dne I4.I2.20I8 včetně jmenování ínventarízační komise.
Pro školení inv entaňzaění komise ze dne I 4.12.20 I 8. Inv entarizační
zptáva bude zpracována do 31 .1 .2019.

Kniha došlých faktur Vedená v roce 2018 ručně v číselné řadě 30001 - 30078 za období 1 -

12l20I8.
Kniha odeslaných
faktur

Vedená v roce 201 8 ručně v číselné řadě 201801 - 201804.

Mzdová agenda Vedena v účetním programu Pohoda.
odměňování členů
zastupitelstva

Výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva byla schválena na
ustavujícím zasodéníZO dne 5.II.20I4,pro rok 20l8beze zmén.
Výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva po volbách 2018 byla
schválena nazasedáníZO dne2I.12.2018, v souladu s nařízením
vlády č.3l8l20t7 Sb s úěinností od 21.12.2018.
Ověřeno namzdové listy 1 - l2l2018.
Počet členů zastupitelstva: 7
Počet obyvatel k 1.1.2018: 100

pokladní doklad Pokladní doklady příjmové i qfdajové zamésíc říjen a listopad včetně
účtování.

pokladní kniha
(deník)

Pokladní kniha vedená v foce 2018 ručně akaždý měsíc přikládaná k
pokladní dávce, příjmy a výdaje v oddělených číselných řadách.
Ztstatekv pokladně ověřen ke dni 3I.12.2018 a souhlasí na stav účtu

Komenského náméstí L25,532 ],1 Pardubice, tel.: +420 O28 53a, e-rnail:
lvana,bed narikova@ pardu b ickykraj.cz
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26I v rozyaze sestavené k témuž dni.
příloha rozvahv

J Sestavená ke dni 3I.I2.20I8
Rozvaha Sestavená ke dni 3I.12.2018
Učtový rozvrh Předložen platný účtový rozvrh na rok 2018.
Yýkaz pro hodnocení
plnění rozpočtu

Sestaven k31.I2.20l8.

Yýkaz zisku a rtráty Sestavený ke dni 3I.122aI8
Hospodařský výsledek ve výši I79.72I,42 Kč byl převeden na úěet
432 dokladem č.50015 ze dne 30.6.2018.

Dohody o provedení
práce

DPP ze dne2.í.2018 - kompletace aroznos volebních lístků, úklid
volební místnosti
DPP ze dne 1.10.2018 - kompletace a roznos volebních lístků, úklid
volební místnosti

Pracovní smlouvy
včetně platových
výměrů

Pracovní smlouva ze dne 30.5.2018 na dobu určitou - pomocný dělník
VPP na zl<rácený lúvazek.

Smlouvy a další
materiály k přijatým
účelovým dotacím

Neinvestiční dotace z Programu obnovy venkova na akci "Oprava
místní komunikace v obci Bošín" (pol.4122). Na zrákladě Smlouvy o
poskytnutí dotace z Programu obnor,y venkova evidenční číslo
OŽPZ|B|Z2649 ze dte 29.5.201 8 byla poskytnuta dotace ve výši
I00% ze skutečných nákladů l,ryna|ožených na akci v roce 2018,
maximálně však ve \.ýši 250 000,- Kč. Vyúčtovránírealizované akce
předložit poskytovateli nejpozději do 3I.I2.20I8, vyúčtováno dne
13.11.2018, dle předložených dokladů čerpáno v plné výši. Přijetí
dotace bylo schváleno usnesením zastupitelstva obce ze dne2I.5.2018
pod bodem ě. 6.

Neinvestiční dotace z Programu obnovy venkova na akci "Podpora
provozu prodejny v obci Bošín" (pol.4122). Na zakladě Smlouvy o
poskýnutí dotace z Programu obnovy venkova evidenční číslo
OŽPZ|18122903 ze dne29.5.2018 byla poskytnuta dotace ve výši 10

000,- Kč, podmínkou poskytnutí dotace je, že poskýovateli bylo v
řádném termínu do 20.2.2018 předloženo vničtování akce v souladu
se Zásadarrti pro poskytování dotace zrozpoětových prostředků PK v
rámci POV. Přijetí dotace bylo schváleno usnesením zastupitelstva
obce ze dne2I.5.2018 pod bodem č. 5.

Smlouvy a další
materiály k přijatým
účelovým dotacím

Učelově určená neinvestiční dotace na úhradu výdajů vzniklých obcím
v souvislosti s konáním voleb do Il3 Senátu Parlamentu ČR u _

zastupitelstev obcí v roce 2018 (pol. 4IlI,ÚZ OttSl\. Na zaklade
Avíza pro změnu rozpočtu obce bylo přiznžno 30 000,- Kč. Provedena
kontrola úpravy rozpoětu ve ýkazupro hodnocení plnění rozpočtu
Fin2-12 M - pol. 41ll a OdPa 6115. Předběžné rryričtování dotace
bylo vyhotoveno dne 30.11.2018. Dle předložených dokladů čerpáno
ve qýši 16 488,- Kč, do státního rozpočtu bude vráceno 13 512,- Kč.
Uskutečněné výdaj e j sou uznatelné.

Smlour,y a další Učelově určená neinvestiění dotace na úhradu výdajů vzniklých obcím

Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubic e, tel.," + 42a 026 *a, e-mail
ivana.bed narikova@ pardubickykraj.cz
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materiály k přijatým
účelovým dotacím

v souvislosti s konáním voleb Prezidenta republiky v roce 2018 (pol.
4III,ÚZ ISOOS; - nazákladé Avízapro změnu rozpočtu obce č. 18-1
ze dne 9 .I .20 I 8 přiznéno 22 9 46,- Kě. Provedena kontrol a úpravy
rozpočtu ve qýkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin2-I2 M - pol.
4I1l a OdPa 6118. Dle předložených dokladů čerpáno ve výši
20.258,- Kč. Uskutečněné výdaje jsou uznate|né. Předběžné
vyítětováníze dne I.4.2018. Předbéžnávýše vratky 2.688,- Kě.

Smlouvy nájemní Pachtovní smlouva ze dne 20.9.2018 uzavŤenána pacht pozemků,
které jsou rozepstíny v příloze č. 1 této smlouvy o celkové výměře
12,6064 ha za iňelem zemědělského hospodaření pachtýře. Pacht se
touto smlouvou sjednávánadobu neurčitou od 1.10.2018. Smlouva
byla schválena usnesením zastupitelstva obce ze dne 20.9 .201 8 pod
bodem č. 2.

Vnitřní předpis a
směrnice

Směrnice ě.Il20I0 o oběhu účetních dokladů.
Směrnice ě. 2 l 20 T 0 k systému zpr acov áni účetnictví.
Směrnice č.3l20l0 účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních
dokladů.
Směmice č.4l20I0 k rozpočtovému hospodaření.
Směrnice č.512010 pro poskytování a účtování cestovních náhrad.
S měrnice č. 6 / 20 I 0 inv entaizace maj etku a záv azků.
Směmice č.8l20I0 pro časové rozlišení nakladů a výnosů, včetně
dohadných položek.
Směrnice č.9l20I0 k finanční kontrole.
Směrnice č.ll20l1 pro odpisování dlouhodobého majetku.

Zápisy z jednání
zastupitelstva včetně
usnesení

Zapisy z jednání zastupitelstvaze dne 18.12.2017 - schválení pravide1
rozpočtového provizoria, ze dne 1 5. 1 .20 18, ze dne 29 .I .201 8, ze dne
I2,2.20I8, ze dne I2.3.2018, ze dne 263.2018 - schválení rozpočtu
obce na rok 2018, schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce, ze
dne23/20!&ze dne2I.5.2018 - schválení přijetí dotace, ze dne
18.6.2018 - schválenl závěreěného účtu crbce a účetní závěrky obce za
rck20l7,ze dne3.9.2018, ze dne 20.9.2018 - rozpočtová opatření na
vědomí, ze dne 1 6. 1 1 .201 8 - ustavující zastupitelstvo obce, ze dne
21.12.2018 - rozpočtová opatření na vědomí.

Finanční výbor Zápis ze ďne 2.7 .2018 - kontrola plnění rozpočtu, kontrola majetku a
závazki obce, kontrola vedení účetnictví ke dni 30.6.2018.
Zápis ze dne 5.I2.20I8 - kontrola plnění rozpočtu, kontrola majetku a
závazků obce, kontrola vedení účetnictví ke dni 30.11.2018.

Kontrolní výbor Zpráva ze dne 23.4.2018 - kontrola plnění usnesení
Zpráva ze dne 21.5.2018 - kontrola plnění usnesení - pro nedostatek
informací nebylo možné odkontrolovat

Nespecifikován DPPO zarok2jl7.
Výsledná daň ve výši 11590,-Kč bylazaúčtována do příjmů na
položku II22 ado výdajů napoložku 5365 dokladem č. 50006 ze dne
3 1 .3.2018.

obecně závazné
q,hlášky

Nebyly předloženy ke kontrole.
Ke dni kontroly nebyly obecné závazné vyhlášky obce zveřejněny na

Komenského náměstí I25,532 ].1 Par,dubice,
Ivana,bed narikova @ pard ubickykr aj.cz

+420 ú26 53a,



úřední desce.
schválení účetní
závérky obce

Učetní závěrkaobce zarok2017 byla schválena usnesením
zastupitelstva obce ze dne 18.6.2018 pod bodem č. 4. Předložen
protokol o schválení účetní závěrky.
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