PARDUBICKÝ KRAJ
Krajský úřad
*r3|,*r*r

Ťinan*.ní

zPRÁvn
výsledku přezkoumání hospodaře ní za rok 2Ot7
obce Bošín
lč: 005 80 341
přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
dne 27 . února 20 1 8 jako Jednorázové přezkoumání
Přezkoumání hospodaření za rok 2017 ve smyslu ustanovení § 42, § 53 (tyká se DSo)
zákona ě.12812000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
Č.42012004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazkŮ obcí, ve znění pozdějších předpisů a bylo zahájóno dne 8.8.2017
krajským úřadem pardubického kraje doručenímpísemnéhooznámení.

Přezkoumané období od 1.1.2017 do 31.12.2017

1. Konečnépřezkoumání

bylo vykonáno na úřadu obce dne 27.2.2018

Přezkoumání vykonali:

-

kontrolor pověřený Ťízenímpřezkoumiání: Bc. Zdeňka Fassnerová

kontroloři:
- Libuše Zelinková
- zdeřka Škarková

Pověření kpřezkoumáníve smyslu § 5 č. 420t2004 Sb. a § 4 a § 6 zákonač.255t20l2
Sb. vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 3. 7.2017.
Přezkoumání bylo vykonáno výběroým způsobem.
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při přezkoumání byli přítomni: Josef Majdiak - starosta
obce
Ing. Petra Kubová - účetníobce

předmět přezkoumání:
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v 2 odst.
§
a 2 zákona Č. 42012004 Sb. posouzené podle hledisek uvedených v 3 tohot o zákona.

1

§

Při Posuzování jednotlfu}ch právních úkonůse vychází ze zněníprávních 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 vzdárrím se práva podat nrámitky byl učiněn ďne 27.2.2018.

A.
A.I.

VÝsledek dílčíchpřezkoumání
ChYbY a nedostatky napravenó v průběhu díIčíchpřezkoum áníza2017
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

A.II.

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

Podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. a) zákonaě.42012004 Sb., které jsou uvedeny v
členěnípodte ustanovení § 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona:

- přezkoumiin:

Ano

.1oí

5.

- přezkoumán:

Ano

- přezkoumán:

Ano

í62

I]
právních předpisů o účetnictví
- pŤezkoumán:

1u ve

Ano
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Ustanovení § 2 odst. 1 písm. fl hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutÝmi z
Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničíposkýnutými na základě
mezinárodních smluv

6.

- přezkoumán:

Ano

Ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) wúčtovánía vypořádání finančníchvztahů ke státnímu
rozpočtu. k rozpočtůmkrajů. k rozpočtůmobcí. k iiným rozpoětům. ke státním fondům a
k dalšímosobám

7.

-

přezkoumán: Ano

8. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a
územního celku

- přezkoumán:

9,

hospodaření s majetkem ve vlastnictví

Ano

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

Ano

10. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek. s

výjimkou

úkonůa postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu
- přezkoumán:

Ano

11. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s
- přezkoumán:

Ano

12. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručeníza závazky
-

13.

nimi

fyzických

a

právnickÝch osob

přezkoumán: Ano

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

- přezkoumán:

Ano

14. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcnÝch břemen k majetku územního celku
-

přezkoumán: Ano

15, Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictvívedené územnímcelkem
-

přezkoumán: Ano

2 odst. 2 písm. i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho
přiimů za poslední 4 rozpočtovéroky podle právního pŤedpisu upravujícího rozpočtovou

16. Ustanovení §

odpovědnost
- přezkoumán:

Ano

17. Ustanovení § 9 Kontrola nakládání s příspěvkem a se svěřeným majetkem
- přezkoumán:

Ano
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c.
C.I.

plnění opatření k odstranění nedostatků ziištěnÝch v předchozích letech
Při přezkoumání hospodaření územníhocelku v předchozích letech

byly zjištěny následující chyby a nedostatlry, které byly napraveny:
C har akt e r i s t i ka zj i št ě né c h:lbv a ne do

s t at

lat

Nebyla splněna povinnost uskutečnit rozpočtovéopatření
popis zjištěnéch},bv a nedostatku:
Závazný ukazatel schváleného rozpočtu na rok 20l6 je v souladu s rozpočtovou skladbou
"oddíl". Dle přeloženého výkazu FIN 2 -12 M sestaveného k 3].12.2016 je "oddíl č. 37 ochrana životního prostřední" na straně tydajové překročen (rozpočet po změnách činí
196.000 Kč, skutečnost činí262,965 Kč).

ziištěnÝ nedostatek bvl odstraněn" následuie název. ponis a whodnocení přiiatého
opatření k nápravě:
Niázev opatření:
Závazný lkazatel rozpočtu
Opatření splněno dne: 27.2.2018
Popis přťatého opatření: Obec v roce 2017 hospodařila v souladu se schváleným
rozpočtem a stanovenými závaznými ukazateli.
Popis plnění opatření: splněno dne:27.2.2018
opatření bylo napraveno.

D.
D.I.
*

Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2017

Při

přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 podle § 2 a §

42012004 Sb.

3

zákona č.

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D.II.

Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb

a nedostatkŮo která mohou mít negativní dopad na hospodaření územniho celku
v budoucnu:
Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rízika, která by mohla mít
negativní dopad na hospodařeniizemniho celku v budoucnosti.

D.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:
podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
. 0,8I oÁ
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku
.,.... 2,46 oÁ
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ............ 0 %
a)

D.IV. Dluhové pravidlo podle zákona o rozpočtovéodpovědnosti
Dluh obce Bošínnepřekročil60% pruměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtovéroky
podle právního předpisu upravuj ícíhorozpočtovou odpovědno st.
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Jména a podpisy kontrolorů zúčastněnýchna přezkoumání hospodaření

.

Bc, Zdeňka Fassnerová

:

.(!.4oa,-,Zr.t.ry,:......

podpis kontrolora pověřeného Ťízením
přezkoumání

kontrolor pověřený Ťízenim přezkoumání

Libuše 7,elinková
kontrolor

zďeňkaškarková

"ťťrr2*;,*{

kontrolor

-

podpis kontrolora

Tato zpráva o vÝsledku přezkoumání:

je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a je možno ke zjištění v ní
uvedeném podat písemnéstanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání zprávy
kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Konečným zněním zprávy se stává
tento návrh okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. ď) zákona

ě.42012004 Sb. k podání písemnéhostanoviska kontrolorovi pověřenému řízením
přezkoumání. Kontrolor pověřený řízením přezkoumání m:ůžev odůvodněném případě

-

stanovit lhůtu delší,
se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemžse jeden stejnopis předává statutárnímu
zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušnéhospisu
Kraj ského úřadu Pardubického kraj e,
při kontrolované agendě bylo zjištěno, že ve sledovaném období bylo uplatněno celkem
0 požadavků dle zákonač.10611999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
nedílnou součástízprávy je seznam dokumentů r,yužitých při přezkoumání a uvedených
v příloze,
s obsahem zprálry o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bošíno počtu 8 stran byl
seznámen a její stejnopis převzal starosta obce Josef Majdiak

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, směnnou, darovací, nájemní smlouvu a smlouvu o
výpůjčcetýkaJicí se nemovitého majetku, smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo
půjčky,smlouvu o poskýnutí dotace, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelskéhozávazku,
smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, nekoupil ani neprodal cenné papíry,
obligace, neuskutečnil majetkové vklady.
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Poučení:

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 42012004 Sb.
povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu,
atonejpozději do 15 dnů po projednánítéto zprávy spolu se závěrečným účtemvorgránech
územního celku.

Územní celekje dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona ě. 420/2004 Sb., povinen
v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhožzákonauvést lhůtu, ve které podá
přísluŠnémupřezkoumávajícímu orgánu písemnou zptávu o plnění přijatých opatření, a v této
lhůtě příslušnémupřezkoumávaj ícímuorgánu uvedenou zprálu zaslat.
Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí přestupku podle ustanovení § 14
odst. 1 písm. b) a c) zžkona ě. 42012004 Sb. a za to se uložíúzemnímu celku podle ustanovení
§ 14 odst. 2 zékonač.42012004 Sb. pokuta do ýše 50,000 Kč.
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příloha ke zprávě

2017.

o vÝsledku přezkoumání hospodaření za

rok

Označení všech dokladů a jiných materiálů využiých při přezkoumání:

Návrh rozpočtu
o na rok2017, zveřejněný od27.2.2017 - 13.3.2017
Pravidla rozpočtového provizoria
o schválení,na jednáni ZO 19.12.2016
Rozpočtová opatření
o č. Il20I7 - 2l20I7 schválená na jednání ZO dne 25.9.207, zveiejněná na internetových

o

stránkách obce od 25.9.2017

ě.3l20I7 -

412011 schválená na jednání ZO dne 9.10,207, zveřejnéná na intemetových

stránkách obce od 9.I0.2017

o č. 5l20I7 -

612017 schválená na jednání ZO dne 18.72.20], zveřejněná na
internetových stránkách obce oď I8.I2.20I7
Schválený rozpočet
. na rok2017, schválený na jednaní ZO dne I3.3.20I7, zveřejněný na intemetových
stránkách obce od 13.3.2017 jako přeby.tkový
Závěrečný účet
. za rck 2016, schválený na jednání ZO dne 19.6,2017 s výhradou nedostatku
uvedeného ve zprávě o přezkoumání hospodaíení za rok 2016, zveřejnění na
intemetových stránkách obce bylo doloženo
Bankovní vYpis
o zběžnéhoúčtuvedeného u KB a ČNB za leden - prosinec 2017 věetně zaúčtováni

Faktura

o
.

přijatá č. 1 - č. 70 včetně zaúětování
vydanáč. 1 - č.5 včetně zaúětování

Hlavní kniha
. zaobdobí I-Ill20I] za237.10, § 61I4,ÚZ98O7I
Inventurní soupis majetku a závazktt
o složka inventarizace svědčícío vykonané fyzíckéa dokladové inventuře majetku a
závazki k 3I.12.2077, plán inventur ze dne 4.12.2017, proškolení členůIK dne
4 . 12.20 I 7, tnv entarizačnízpr áv a ze dne 3 1 . 1 2 0 1 8
Kniha došlých faktur
.

.

zarok2jl7, vedena ručně
Kniha odeslaných faktur

.

zarok2017, vedena ručně
Odměňování členůzastupitelstva
. zarok2017 podle mzdorlirch listů
pokladní doklad
o příjmový, výdajový zaměsíc leden - prosinec 20I] věetně zaúětovžní
Pokladní kniha (deník)

.

zarok20l7, vedena ručně
Příloha rozvahy
o sestavená k 3I.I2.20I7
Rozvaha
o sestavená k 3I.I2.20I7
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účetnídeník
ÚttovY rozvrh

o

platný pro rok 2017
Yýlraz pro hodnocení plnění rozpočtu
o sestavenák3I.12.2017
Yý|<^zzisku aztráty
o sestavenýk 3I.I2,20I7
Dohody o provedení práce
. ze dne 1.1 .2017 - přidavač
. ze dne 1.8.2017 - zedník
. ze dne 1,10.2017 - roznos lístkůa úklid volební místnost
Smlouvy a dalšímateriály k přijatým účelovýmdotacím

.

o

poskytnutí dotace z POY, ev.č. OŽPzttltz2446, ze ďne 3.7.2011,
neinvestiČnídotace na "Opral,u místníkomunikace v obci Bošín,schválena ZO ďne
19.6.2017, vyčerprání a r,Tričtovánído 3I.I2.20l7, vyúčtovánze dne 12.12.2017,
dotace vyčerpána a vyúčtována v souladu s podmínkami Smlouly,
smlouva o poskýnutí dotace z POV, evč. OŽPZlI7l22564, ze dne 3.7,2017,
neinvestiČnídotace na "Podporu provozu prodejny v obci Bošín"schválena ZO dne
smlouva

o

19.6.2017
dotace na úhradu výdajů souvisejících s konráním voleb do Poslanecké směnovty (ÚZ
98071), přijato na účetobee 19.749 Kč, skutečně použito 11.884 Kč, vratka dotace ve
výši 7.865 Kč odepsánazúětllobce vedeného u ČNg dne I2.2.20I8
Smlouvy o dílo

o

o

Č.2017lI0I4l0789 ze dne 7.II.2aI7 na "Opravu místníkomunikace v obci Bošín",
celková cena díla včetně DPH 320.07I,26Kě
Smlouly o věcných břemenech
o smlouva o zřízenívěcného břemene - služebnosti, č. IY-I2-20I3818/VB/3 ze dne
20.12.2017. obec povinná, schválena ZO dne I8.I2.20I7, datum plomby na KN

I5,2.2018
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
. ze dne 19.12,2016, 16.1.2077 , 30.I.20I7 , 13.2.2017 , t3.3.20l7 , 27 .3.2OI7 , 24.4.2017 ,
22.5.20I], 19.6.2017, 3.7.2017, 25.9.2017, 9.I0.20I7, 23.I0,20I7, 6.II.2017,
4.I2.20I7, I8.I2.2017
S chvalování účetní
záv ér|<y
o ZO ďne 19,6.2017 schválilo účetnízávěrkuobce Bošínsestavenou k rozvahovému dni
3I.12.2016
Střednědobý výhled rozpočtu
' narokY 2017 - 2018, návrh zveřejněný od2.I.2017 - 16.I.2OI7, schválený na jednání
ZO dne 16.I.2017, zveřejněný na internetových stránkách obce od 16.I.2017
Činnost kontrolního a finančníirovýboru
o zápis KV ze dne 13 .3 .2017 , zápis FV ze dne 29 .6 .2017 , 5 .12.2017
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