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SK

zprávao výsledku přezkoumání hospodaření městyse

ZDISLAVICE
IČl00233072

za rok2020
20,07,2020
Přezkoumání hospodaření městyse Zdislavice za rok 2020 bylo zahájeno dne
doručenímoznámení o zahájění přezkoumání hospodaření zaslaného Přezkoumávajícím
orgánem.

přezkoumání

.
.

se

uskutečnilo ve dnech:

25.09.2020
09.04.202I
na základé zákona é. 42012004 Sb., o přezkoumávání hospodaření Územních samosprávných
se zákonem
celků a dobrovolných svazků obcí, ve znéni pozdějšíchpředpisů a v souladu
č.25512012 Sb., o kontrole (kontrolní řád),

přezkoumávané období:

01.01.2020 - 31.12.2020

Přezkoumání proběhlo v sídle městyse:

zdislavice

zdislavice 6
257 64 Zdislavice

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízenim přezkoumání
- kontroloři:
Zástupci městyse:

:

Ing. Helena Francová

Jiří Černovský

Bc. Pavel Bouček - starosta
Dana volfová - hlavní účetní

\
Pověření kpřezkoumání podle § 5 odst. I zákona č, 42012004 Sb., § 4 a § 6 zákona
ě. 25512012 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů, vydala vedoucí Odboru interního auditu
a kontroly Krajského úřadu Středočeskéhokraje Mgr. ŠtOpankaDvořáková Týcová
ďne I.7.2020 pod ěj. 088572l2020lKUSK.

2 zak. ě. 42012004 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, údaje o ročnímhospodaření územníhocelku, tvořící součást závěrečnéhoúčtupodle
zákonač.25012000 Sb., ve znénípozdějšíchpředpisů, a to:
- plnění příjmůa výdajů rozpočtu, včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových
prostředků,
- finančníoperace, týkajícíse tvorby apoužiti peněžních fondů,
- náklady a výnosy podnikatelské činnosti územníhocelku,
- peněžníoperace, týkajícíse sdružených prostředků vynakládaných na základé smlouvy
Předmětem přezkoumání jsou dle ust. §

mezi dvěma nebo více územnímicelky, anebo na základě smlouvy sjinými

-

-

právnickými nebo fyzickými osobami,
finančníoperace, týkajícíse cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o úěetnictví,
hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými zNárodního fondu a s dalšími
prostředky ze zahraníěí poskytnutými na základé mezinárodních smluv,
vyúčtovánía vypořádání finančníchvztahů 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 nímžhospodaří územní celek,
zadáváni a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonůa postupů
přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,
stav pohledávek azávazk,ianakládání s nimi,
ručeníza závazky fyzických a právnických osob,
zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
zřizování věcných břemen k majetku územníhocelku,
účetnictvívedené územnímcelkem,
ověření poměru dluhu územníhocelku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové
roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na qýznamnost
jednotlivých skutečnostípodle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzovánijednotlivých
právních úkonůse vycházi ze znéni právních předpisů platných ke dni uskutečněnítohoto
úkonu.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 42012004 Sb. nebyly předmětem přezkoumaní údaje,
na které se vztahuje povinnost mlěenlivosti podle daňového řádu.
Posledním kontrolním úkonem ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 písm. g) kontrolního řádu
učiněným dne 09.04.202I bylo shrnutí kontrolních zjištění, předání přezkoumaných
dokumentů zástupcům územníhocelku a prohlášení kontrolora pověřeného řízením
přezkoumání, že kontrola na místě je ukončena.
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A. Přezkoumané písemnosti
Střednědobý výhled rozpočtu
návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2019 - 2022, zveřejněný v termínu
1.11.2018 -3.I2.20I8
střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019 - 2022, schválený zastupitelstvem městyse
4.t2.20I8, zveřejněný od 5.I2.20I8
návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 202I - 2024, zveřejněný v termínu
4.12.2020 - 28.12.2020
střednědobý výhled rozpočtu na rok 202I - 2024, schválený zastupitelstvem městyse
28.12.2020, zveřejněný od I 5.I.202I
Návrh rozpočtu
na rok2020 zveřejněný v termínu 29.IL20I9 - 27.I2.20I9
Schválený rozpočet
na rok2020 schválený zastupitelstvem městyse dne 27.I2.20t9jako schodkový, příjmy
18.65I.257,20 Kč, výdaje 18.772.685,- Kč, schodek kryt přebýky hospodaření
z minulých let, zveřejněn 10.1 .2020
Rozpis rozpočtu na rok 2020 ze dne 7.1 .2020
Stan ov en í záv azný ch ukaza telů zíízeným o rgan iza c ím
Stanovení rozpočtu na rok 2020 pro příspěvkovou organizaci Základní škola a Mateřská
škola Zdislavice ze dne2.1.2020
DoPis o schválení rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019 pro příspěvkovou
organizaci Základní škola a Mateřská škola Zdisl avice ze dne 24.6.20i0 '
Rozpočtová opatření
ě. 1 schválené v zastupitelstvu městyse dne 24.2.2020,zveřejněno 10.3.2020
Č.2 schválené v zastupitelstvu městyse dne 12.3.2020, zveřejněno 9.4.2020
Č.3 schválené v zastupitelstvu městyse dne 24.4.2020, zveřejněno t1s.2020
Č.4 schválené v zastupitelstvu městyse dne 26.5.2020, zveřejněno 15.6.2020
Č. 5 schválené v zastupitelstvu městyse dne 17.6.2020, zveřejněno 13.7.2020
Č.6 schválené v zastupitelstvu městyse dne l4.7.2020, zveřejněno 7.8.2020
Č.7 schválené v zastupitelstvu městyse dne 24.9.2020, zveřejněno I3.t0.2020
Č. 8 schválené v zastupitelstvu městyse dne 19.11.2020, zveřejněno I0.t2.2020
Č. 9 schválené v zastupitelstvu městyse dne 28,12.2020, zveřejněno 2I.I.202l
Závérečnýúčet
Zarok2019, projednán a schválen zastupitelstvem městyse dne t7.6.2020 s vyjádřením
"bez výIttad ", zveřejn én 2.7 .2020
návrh závěrečného účtuzveřejněn 27.5.2020 - t7.6.2020
Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
k 31.8.2020 ze dne l0.9.2020
31 .L2.2020 ze dne28.1.202I

'
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Yýkazzisku aztráty

.
.

k30.6.2020 ze dne I7.7.2020
31 .12.2020 ze dne 11.2.202I
Rozvaha
k30.6.2020 ze dne 17.7.2020
3I.12.2020 ze dne lI.2.202l
Příloha rozvahy
k30.6.2020 ze dne 17.7.2020
3l .12.2020 ze dne I1.2.202l

.
.

.
.

J

ÚetovY rozvrh
platnýpro účetníobdobí 2020

.

Hlavní kniha

.
.

analytická předvahaza období 0812020 ze dne25.9.2020
analytická předvaha za obdobi I2l2020 ze dne 9.4.202I
Kniha došlých faktur
k 24.9.2020, 3I.12.2020
Kniha odeslaných faktur
k 24.9.2020, 3I.12.2020

.

.

Faktura

.

.

dodavatelská č.: 30047 - 30052,30060, 30061, 30096 - 30098, 30100 - 30124,30128,
30129,30131 - 30144,30150 - 30156, 30177,30181, 30226 - 30273
odběratelská č.: 40505 - 40514

Bankovní vYpis
r ě.: 9, I7 - 24,34 - 36béžnéhobankovního úětu CS a.s. ě. 320090359/0800
. č.: 5,6, 13 - 20,3I - 34 dotaěního účtuČNB ě.94-2017121107I0
r č.: 8, 12 úvěrového účtuČS a.s. ě.3I7609439/0800
účetnídoklad
. č.: 60001 - 60003,60005 - 60008,40001 - 40005,40013,50007,50008,80210,8021l,
80225 -80233,90001, 90002,90501 - 90505,9002I -90026,80001 - 80009
Pokladní kniha (deník)
. zaobdobí 03,04,07,08, I2l2020
r stop stav pokladní hotovostik25.9.2020 (07:40 hodin) shodný se zůstatkem v pokladní
knize ěinil 9.661,- Kč
pokladní doklad
. ě.: 20069 -20116,20176,20217,20305 -20326
Evidence poplatků
' ze psů za rok2020
Inventurní soupis majetku a závazků
. složka "Inverrtarizace majetku a závazki k 3 l .12.2020'
Mzdová agenda
. Rekapitulace mezd za období 05 - 08, IIl2020
Odměňování členůzastupitelstva
. Stanovení měsíčníchodměn neuvolněným členůmzastupitelstva ze dne 27.12.2019,
19.II.2020
. Odměny neuvolněných zastupite\izaobdobí 05 - 08, I2l2020
účetnictvíostatní
. Protokol o schválení účetnízávérky městyse sestavené k 3LI2.20I9, schválená

.

zastupitelstvem městyse dne 17.62020
protokol o schválení účetnízávérky příspěvkové organizace základni škola a Mateřská
3LI2.2019, schválená zastupítelstvem městyse
škola Zdislavice sestavené

k

dne26.52020
Dohoda o započtenívzqemných pohledávek uzavřená dne 23.12.2020 mezi městysem
a společnostíLesy Tulach s.r.o., KŤivsoudov, započteni vzájemných pohledávek ve výši
9I7 .597,45 Kč k 3I.I2.2020
Y ýkaz zis ku a ztr áty zíízených p řís p ěv kový ch o rga n iz a cí
k 30.6.2020 dne I5.7.2020 příspěvkové otganizace Základní škola a Mateřská škola

.

,

zdislavice

4

Rozvaha zíízených příspěvkových organizací
' k 30.6.2020 dne 15.7.2020 příspěvkové organizace Zékladníškola a Mateřská škola
zdislavice
Smlouvy o dílo
' Smlouva o dílo uzavřená dne 24.3.2020 se zhotovitelem Vodak Humpolec, s.r.o.
Humpolec na stavebníptáce "Vodovod Zdislavice", cena díla2.436.I49,06 Kč bez DPH
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)
' Kupní smlouva ze dne 25.8.2020 na prodej pozemku p.č. I84l4 o výměře 1614 m2
v k.ú. Zdislavice u Vlašimi, prodávající městys Zdislavice, kupující fyzickáosoba
' Kupní smlouva ze ďne 26.6.2020 na prodej pozemků p.é. 2831/8 o výměře 311 m2,
p.ě. 283212 o výměře I35 m2, p,ě. 533123 o výměře 832 m2, p.č. 329lI o výměře
551 ffi2, p.č. 330126 o výměře 277 m2 a p.č. 533133 o výměře 6 m2, vše
v k.ú. Zdislavice u Vlašimi, prodávající městys Zdislavice, kupující KADATEC s.r.o.,
Všechlapy
' Kupní smlouva ze dne 26.6.2020 na nákup pozemku p.č. 2733 o výměře 4I4 m2
v k.ú. Zdislavice u Vlašimi, prodávající KADATEC s.r.o., Všechlapy, kupujícíměstys
zdislavice
Darovací smlouvy
l Darovací smlouva ze dne 22.6.2020 na poskytnutí finančníhodaru ve výši 2.000,- Kč
zrozpoětu městyse, obdarovaný Charita Vlašim
' Darovací smlouva ze dne 24.4.2020 na poskytnutí finančníhodaru ve výši 15.000,- Kč
zrozpoótu městyse, obdarovaný TJ SOKOL Zdislavice
' Darovací smlouva ze dne 9.3.2020 na poskytnutí finančního daru ve výši 27.000,- Kč
ztozpočtu městyse, obdarovaný Sbor dobrovolných hasičůZdislavice
r Darovací smlouva ze dne 17.2.2020 na poskytnutí ťrnančníhodaru ve výši 2.000,- Kč,
darce KADATEC s.r.o., Všechlapy
Zveřejněné záméry o nakládání s majetkem
' Záměr městyse na prodej pozemku p.ó. I84l4 o výměře 1614 m2 v k.ú. Zdislavice
u Vlašimi, zveřejněn 25.6.2020 - II.7.2020
' Záměr městyse na prodej pozemků p.č. 2831/8 o výměře 311 m2, p.č.283212 o výměře
I35 m2, p.č. 533123 o výměře 832 m2, p.č. 329lI o výměře 55I m2, p.č. 330126
o výměře 277 m2 a p.č. 533133 o výměře 6 m2, vše v k.ú. Zdislavice u Vlašimi,
zveřejněn 25.9.2019 - II.10.2019
Smlouvy a dalšímateriály k přijafým účelovýmdotacím
' Veřejnoprávní smlouva S-5941-0BN2020 ze ďne 31.8.2020 o poskytnutí dotace podle
Programu 2020 ze StředočeskéhoFondu podpory dobrovolných hasičůa složek IZS,
neinvestičnídotace v max. výši 68.770,- Kč na pořízení nového vybavení k zajištění
provozuschopnosti JSDHO Zdislavice
' Rozhodnutí o poskytnutí dotace id.č. 1I7D82|E2895 vydané 4.6.2020 Ministerstvem
pro místnírozvoj ČR, investičnídotace v max. výši 2.334.gg0,- Kč na realizaci akce
"Přístavba mateřské školky ve Zdislavicích"
. Nepřezkoumáváno, použito podpůrně
Dohody o pracovní činnosti
. ze dne28.2.2020 správce budovy spolkového domu Zdislavice
Dohody o provedení práce
. ze dne 2.12.2020 napráce zametacim strojem včetně opravy
. ze dne 20.8.2020 oprava elektroinstalace
. ze dne 6.8.2020 údržbaveřejné zeleně - sekání trávy
. ze dne l9.6.2020 shrnutí zeminy bagrem
a ze dne 18.5.2020 opravaoplocenek

Dokumentace k veřejným zakázkám
' veřejná zakázka malého rozsahu na stavebni práce "Vodovod Zdislavice" - výzva
zaslaná e-mailem šesti dodavatelům a zveřejněná na profilu zadavatele, doručeny tři
nabídky, zpráva o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek ze dne 21.2.2§20,
zastupitelstvo městyse 24.2.2020 vybralo nabídku s nejnižšínabídkovou cenou
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
' konaného dne: 27.12.2019, 24.2.2020, 12.3.2020, 24.4.2020, 26.5.2020, 17.6.2020,
14.7.2020, 24.9.2020, 19.11.2020, 28,12.2020 - nepřezkoumáváno, použito pouze
podpůrně

Výsledky kontrol zřízený ch organwací
' Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě provedené u příspěvkové
organizace Základni škola a Mateřská škola Zdislavice dne 20.2.2020 (kontiolované
období 2019)

V kontrolovaném období městys Zdislavice, dle prohlášenístarosty městyse, neuzavřel
smlouvu Směnnou, darovací, nájemní, pachtovní, smlouvu o výpůjčce,výprose, o nabytí,
Převodu nebo o zřízeni práva stavby k pozemku ve svém vlastnictví, ani jinou smlouvu
o nabYtí a převodu majetku včetně smlouvy o nakládání s věcnými právy, nehospodařil
s majetkem státu, neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnickýctr osob,
a to ani v případech taxativně vyjmenovaných v § 38 odst. 3 zákona o obcích, nezastavil
movitý a nemovitý majetek, neuzavřel smlouvu o přijetí a poskytnutí úvěru nebo zápůjčky,
smlouvu o poskytnutí dotace, smlouvu o převzeti dluhu, o převzetí ručitelskéhozávazkut,
o Přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, smlouvu o společnosti a poskytování
majetkových hodnot podle smlouvy o sdružení, jehož je městys společníkem,nekoupil
ani neprodal cenné papíry, obligace, nevydal komunální dluhopisy, nezřídil ani nezrušil
Příspěvkovou organizaci a otganizaění složku, nezaložil ani nezrušil právnickou osobu,
neuskuteČnil majetkové vklady do právnických osob, neprovozoval hospodářskou
(podnikatelskou) činnost, uskutečnil pouze veřejné zakázky malého rozsahu.

B. Zjištěníz přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření městyse Zdislavice:

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

c. plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných:

a) při dílčímpřezkoumání

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při přezkoumání hospodaření za předchozí rokv
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
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D)

Závěr

Při přezkoumání hospodaření městyse Zdíslavice za rok 2020 podle § 2 a § 3 zákona
č. 42012004 Sb., ve znénípozdějšíchpředpisů

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
(§10 odst. 3 písm. a) zákonač.42012004 Sb.)

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

Podíly dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č.42012004 Sb.o v platném znění:
a)

podíl pohledávek na rozpočtu územníhocelku

2106 oÁ

b) podíl závazktl na rozpočtu územníhocelku

7147 oÁ

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územníhocelku

0,00 7o

Komentář:
Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí0,00 Kč.
Celkový objem dlouhodobýchzávazků činí8 288 286,9I

Kí

Výrok dle §

'

10 odst. 4 písm. c) zákona č.42012004 Sb., v platném znění:
Dluh územníhocelku nepřekročil60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpoótové roky.

Zdislavice 09.04.202I

KRAJ§KY Únau

SrŘBPOČBSKÉHOKRAJE

Podpisy kontrolorů:

Odbor interního auditu a kontíoty
150 21 Praha 5, Zbtrovská

ll

Ing. Helena Francová

kontrolor pověřený řízením přezkoumání

t-dl

Jiří Černovský

kontrolor
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Tato zpráva o rnýsledku přezkoum4ní:

aní hospodaření, přičemžkonečným zněním zPrávY

písm, d) zákona
se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst, l
ÍÍzenim
pověřenému
č. 42012004 Sb., k podání písemnéhostanoviska kontrolorovi
přezkoumání

ve lhůtě
ke zjištěnímuvedeným v tomto návrhu je možno podat písemné stanovisko řízením
do 15 dnů ode Jne'předání návrhu zprávy, a to kontrolorovi pověřenému

-

kraje, Odbor interního auditu a kontrolY,
|rerkoumaní na adresu: i<rajský úřad StředóčesŘého
Zborovská 11, 150 2|Praha5

tento návrh zptávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje
dílčíhopřezkoumání

_

i

výsledky konečného

předává statutárnímu zástupci

č. 2
íejryqis příslušného
spisu územního celku
do
zakládá
1
se
přezkoumávaného ,"u3"r.t" u st"j"opis č.
_

se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přiěemž se

StředoČeskéhokraje,
vedeného odborem inierního u,rdit, u kontroly Krajského úřadu

městyse Zdislavice o Poětu 8 stran
S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
městyse, Dále starosta
byl seznámen a stejnopi, o. z píevzal, pan Bc. Pavel Bouček, starosta

přezkoumání
pŤevzal v etett orricte poaoůě nepodepsanou zptávu o výsledku
pDF
ustanovení
pro
naplnění
hospodaření městyse zdislavice ve strojově 8it.me. formátu
§ 4 zákona č. 9912019 Sb.

*ěrtyr"

Bc. Pavel Bouček
starosta městyse Zdislavice

9.04.202t

Rozdělovník:
steinopis

Počet rnýtisků

1

1x

2

1x

Předáno

Převzal

Krajský úřad

Ing. Helena Francová

Středočeského kraje

Městys

zdislavice

Bc. Pavel Bouček

