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Zpráva

o výsledku přezkoumání hospodaření městyse

ZDISLAVICE
Ičz 00233072

rok202l

Za

Přezkoumání hospodaření městyse Zdislavice za rok 202I bylo zahájeno dne 27.07.2021
doručenímoznámeni o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím
orgánem.

přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

.
.

21.10.202I
11.04,2022
na základé zákona ó. 42012004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějšíchpředpisů a v souladu se zákonem
ě.255l20I2 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

přezkoumávané období:

01.01.2021 - 31.12.2021,

Přezkoumání proběhlo v sídle městyse:

zdislavice

zdislavice 6
257 64 Zdislavice

Přezkoumání vykonali:
kontrolor pověřený řizením přezkoumání
kontroloři:

Zástupci městyse:

:

Ing. Helena Francová

Jiří Cernovský

Bc. Pavel Bouček - starosta
Dana volfová - hlavní účetní

Pověření kpřezkoumání podle § 5 odst. 1 zákona č. 42012004 Sb., § 4 a § 6 zákona
č.25512012 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů, vydala vedoucí Odboru intemího auditu
a kontroly Krajského úřadu Středočeskéhokraje Mgr. ŠtěpankaDvořáková Týcová
dne 28.7 .202l pod č j. 095448 12021 IKUSK.
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zák. ě. 42012004 Sb., ve zněni pozdějších
předpisů, údaje o ročnímhospodaření územníhocelku, tvořící souěást závěreěného účtupodle
zákona ě,25012000 Sb., ve znénípozdějšíchpředpisů, a to:
- plnění příjmůa výdajů rozpočtu, včetně peněžníchoperací týkajících se rozpoětových

Předmětem přezkoumání jsou dle ust. §

-

-

prostředků,
ťrnančníoperace, týkajícíse tvorby a použitípeněžních fondů,
náklady a výnosy podnikatelské činnosti územníhocelku,
peněžníopeíace, týkajici se sdružených prostředků vynakládaných na základé smlouvy

mezi dvěma nebo více územnímicelky, anebo na základé smlouvy sjinými

právnickými nebo fyzickými osobami,
finančníoperace, týkajici se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o úěetnictví,
hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými zNárodního fondu a s dalšími
prostředky ze zahraničíposkytnutými na základě mezinárodních smluv,
vyúčtovánía vypořádáni finančníchvztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtůmkrajů,
k rozpočtům obcí k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalšímosobám,
nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictvi územního celku,
nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímžhospodaří územnícelek,
zadávání a uskuteěňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonůa postupů
přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,
stav pohledávek a závazků a nak|ádání 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 významnost
jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých
právních úkonůse vychází ze znéni 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 § 12 odst. 1 písm. g) kontrolního řádu
učiněným dne IL04.2022 bylo shmutí kontrolních zjištění, předání přezkoumaných
dokumentů zástupcům územníhocelku a prohlášení kontrolora pověřeného řízením
přezkoumání, že kontrola na místě je ukončena.
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A. Přezkou mané písem nosti
Střednědobý výhled rozpočtu
r střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019 - 2022, schválený zastupitelstvem městyse
4.12.2018, zveřejněný od 5.I2.20I8
. návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 202I - 2024, zveřejněný v termínu
4.12.2020 - 28.12.2020
. střednědobý výhled rozpoětu na rok 202I - 2024, schválený zastupitelstvem městyse
28.12.2020, zveřejněný od I 5.I.202I
Návrh rozpočtu
r na rok202I zveřejněný v termínu 8.12.2020 -28.12.2020
Schválený rozpočet
r na rok2021schválený zastupitelstvem městyse dne 28.12.2020jako schodkový, příjmy
12.073.592,09 Kč, výdaje 13.048.485,- Kč, schodek kryt přebytky hospodaření
z minulých let, zveřejněn 15.I.202I
. Rozpis rozpočtu na rok 202I ze dne 5.1.202I
Stanovení záv azný ch ukazatelů zřizený m o rganizacím
r stanovení rozpoětu na rok 202I pro příspěvkovou organizaci základní škola a Mateřská
škola Zdislavice ze dne2.I.202I
. Navýšení rozpočtu na rok 2021 pto příspěvkovou organizaci základní škola a Mateřská
škola Zdislavice ze dne 13.5.202|
. Dopis o schválení rozdělení hospodařského výsledku za rok 2020 pro příspěvkovou
organizaci Základní škola a Mateřská škola Zdislavice ze dne 17.6.202I
Rozpočtová opatření
. č. 1 schválené v zastupitelstvu městyse dne I9.2.202I, zveřejněno 9.3.202I
. č.2 schválené v zastupitelstvu městyse dne 3L3.202I, zveřejněno I3.4.202I
. č. 3 schválené v zastupitelstvu městyse dne l2.5.2021, zveřejněno 9.6.202l
. č. 4 schválené v zastupitelstvu městyse dne 16.6.202l, zveřejněno l2.7 .202l
. č. 5 schválené v zastupitelstvu městyse dne 19.8.202l, zveřejněno 10.9.202l
. č. 6 schválené v zastupitelstvu městyse dne 24.1I.202I, zveřejněno 7.I2.202I
. č.7 schválené v zastupitelstvu městyse dne 21.I2.202I, zveřejněno 21.1.2022
Závérečnýúčet
. zarok2020, projednán a schválen zastupitelstvem městyse dne 16.6.202I s vyjádřením
"bez výhrad", zveřejněn 8.7,202l
. návrh závérečnéhoúčtuzveřejněn 24.5.202I - 16.6.202I
Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
. 30.9.202l ze dne 12.10.2021,
. k 31.I2.202I ze dne27.I.2022

Yýkazzisku aztráty

.
.

30.9.202I ze dne 18.10.2021
k 3I.12.202I ze dne II.2.2022
Rozvaha
30.9.202l ze dne 18.10.202I
k 3I.12.2021 ze dne 1L2,2022
Příloha rozvahy
30.9.202l ze dne 18.10.2021
k 31 .I2.202I ze dne II.2.2022

.
.

.
.

Hlavní kniha

.
.

analytická předvaha za období 09l202I ze dne 20.10.202I
analytická předvaha za obdobi I2l202I ze dne 4.4.2022

Kniha došlých faktur
. k2I.10.2021(celkem l79 faktur),k31.12.2021 (celkem 256 faktur)
Kniha odeslaných faktur
. k 21.10.202l (celkem 9 faktur), k 3 LI2.202I (celkem 24 faktur)
Faktura

.
.

dodavatelská č.: 30084 - 30110, 30137,30140 - 30162,30208 - 30256
odběratelská ě.: 61202l - 9l202I,I2l2021 - 24l202I

Bankovní výpis
. č.: 15 - 19,23 - 27,34 - 36 běžnéhobaŇovního účtuČS a.s. č. 320090359/0800
r č.: 6,15 - 24,3l dotaěního účtuČNB č.94-2017l2tl07l0
. č.: 9,12 úvérovéhoúčtuČS a.s. č.317609439/0800
účetnídoklad
. č.: 40001, 40017 - 40021,50009, 60001 - 60006,60008, 80001 - 80009, 80212 - 80217,
80220, 80222, 80227, 9000 1 - 90003, 9050 1 - 90505, 90509

Pokladní kniha (deník)
a za období 06,09, II, I2l2021
t stop stav pokladní hotovostikzl.l}.2D2l (08:10 hodin) shodný
l<nize činil 26.39 1,- Kč
pokladní doklad
. č.: 20t37 -20195,20249 -20268,20298 -20354
Evidence poplatků

.

ze psů za

se zůstatkem v pokladní

rok202l

Inventurní soupis majetku a závazků
. složka "Inventarizace majetku a závazkik3l.I2.202l'
Mzdová agenda
. Rekapitulace mezd za období 02,06 - 09l202I
Odměňování členůzastupitelstva
. Stanovení měsíčních-odměn neuvolněným ělenům zastupitelstva ze dne 27.12.2019,
19.I1.2020
. Odměny neuvolněných zastupiteliza období 02,06 - 09l202I
účetnicwíostatní
. Protokol o schválení účetnízávěrky městyse sestavené k 3LI2.2020, schválená

.

zastupitelstvem městyse dne 16.6.2021
Protokol o schválení úěetnízávérky příspěvkové otganizace Základni škola a Mateřská
škola Zdislavice sestavené 3LI2.2020, schválená zastupitelstvem městyse dne

k

l6.6.202I
Yýkaz zisku aztráty zíízenýchpříspěvkových organizací
. k 30.9.202l dne I4.I0.202I příspěvkové organizace Základni škola a Mateřská škola
zdislavice
. k 31 .I2.202I ze dne I0.2.2022 příspěvkové organizace Základni škola a Mateřská škola
zdislavice
Rozvaha zíizený ch příspěvkových organizací
. k 30.9.202I dne 14.10.202l příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola
zdislavice
' k 3I.12.202l ze dne l0.2.2022 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola
zdislavice
Smlouvy o dílo
. Dodatek č. 1 ze dne 19.8.202I ke Smlouvě o dílo ze dne 27.4.2020, zhotovitel Stavební
firma Pazdera s.r.o., Vlašim, předmětem Dodatku č. 1 je změna ceny díla
na2.865.067,45 Kě bez DPH
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Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodejo směnao převod)
. Kupní smlouva ze dne 2I.7,2021 na nákup pozemků p.č. l9IlI, I97 a 200116
v k.ú. Zdislavice u Vlašimi, prodávající Římskokatolická farnost Vlašim, kupující
městys Zdislavice
Darovací smlouvy
. Darovací smlouva ze dne 28.5.202I na poskytnutí finaněního daru ve výši 2.000,- Kč
z r ozpočtu městyse, obdarovaný Charita Vlašim
. Darovací smlouva ze dne 3.5.2021 na poskytnutí finaněního daru ve výši 12.000,- Kě
z rozpoótu městyse, obdarovaný TJ SOKOL Zdislavice
. Darovací smlouva ze dne 7.5.202I na poskytnutí finančního daru ve výši 12.000,- Kč
z rozpoětu městyse, obdarovaný Sbor dobrovolných hasičůZdislavice
. Darovací smlouva ze dne I0.IL202I na poskytnutí daru speciálního požárniho
automobilu CAS 32 TATARA T8l5PR 2 22 věetně příslušenství,obdarovaný městys,
dárce Česká republika - Hasiěský zácIT anný sbor Středočeského kraje, Kladno
Smlouly o věcných břemenech
. smlouva o budoucí smlouvě o zíizeni věcného břemene a dohoda o umístěnístavby
č. IY-I2-60294461VB1I ze dne 11.10,2021, budoucí povinná městys Zdislavice,
budoucí oprávněná ČPZ Distribuce, a.s. Děčín
Smlouvy a datšímateriály k přijafým účelovýmdotacím
. Registrace akce uýau* Ministerstvem pro místnírozvoj Čn dne I8.6.202I,
id.č. 117D8210E7296, neinvestiční dotace v max. výši 3.520,786,- Kč narcalizaci akce
"Rekonstrukce obecní budovy v městysi Zdislavice"
. Rozhodnutí č. 1l7D8210E7296 vydané dne 10.1 L202I Ministerstvem pro místnírozvoj
ČR ,ra poskýnutí neinvestičnídotace v max. výši 3.520.786,- Kč na realizaci akce
"Rekonstrukce obecní budovy v městysi Zdislavice"
. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace podle Programu 2017 - 2020
pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středoěeského Fondu
podpóry venkova ze dne 8.2.2O2I, evid.č. S-0377/ŘDP1202I, investičnídotace ve výši
550.000,- Kč na rea|izací akce "Nástavba části objektu č.p. 6 ve Zdislavicích"
. Závérečnévyhodnocení a vyúčtováníakce ze dne 8.3.20ZI
. Nepřezkoumáváno,použitopodpůrně
Smlouvy a datšímateriály k poskytnut/m účelovýmdotacím
. veřejnoprávní smlouva o poskýnutí účelovéinvestičnídotace z rozpoétu městyse
Zdisiavice ze dne 9.7.202I, příjemce Mikroregion Český Smaragd, DSO, investiční
příspěvek ve výši 100.100,- Kč na dostavbu rozhledny na Javornické hŮře
. Závérečnévyúčtovánídotace doručenéúřadu městyse 7.I2.202l
Dohody o provedení práce
. ze dne 13.9.202I ma|ování a úklid čekárny
. ze dne 25.8.202I ídržbaveřejných prostranství před úřadem
. ze dne2.6.202I ídržbaveřejnézelené - sekání trávy
Vnitřní předpis a směrnice
. Směrnice ě.Il202I kzadávání veřejnýchzakéuek malého rozsahu, účinnáod3,2.202I
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
. konaného dne: 28.12.2020, 3.2.202I, 19.2.2021, 31,3,202I, l2.5.202I, 16.6.202I,
I9.8.202I,24.II.202I,27 .I2.202I - nepřezkoumáváno, použito pouze podpŮrně
Výsledky kontrol zíízených organizací
. protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě provedené u příspěvkové
organizace Zák\aďní škola a Mateřská škola Zdislavice dne 2.3.2021 (kontrolované
období 2020)
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V kontrolovaném období městys Zdislavice, dle prohlášení starosty městyse, neuzavřel
smlouvu směnnou, darovací, nájemní, pachtovní, smlouvu o výpůjčce,výprose, o nabytí,
převodu nebo o zíizenípráva stavby k pozemku ve svém vlastnictví, ani jinou smlouvu
o nabytí a převodu majetku, nehospodařil s majetkem státu, neručil svým majetkem
za závazky fyzických a právnických 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 převzetí dluhu, o pŤevzeti ručitelského
závazku, o přistoupenikzávazku a smlouvu o sdružení, smlouvu o společnosti a poskytování
majetkových hodnot podle smlouvy o sdružení,jehož je městys spoleěníkem, nekoupil
ani neprodal cenné papiry, obligace, nevydal komunální dluhopisy, nezřídil ani nezrušil
příspěvkovou organizaci a organizačnísložku, nezaložil ani nezrušil právnickou osobu,
neuskutečnil majetkové vklady do právnických osob, neprovozoval hospodářskou
(podnikatelskou) ěinnost, 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 4ištěných:
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 Zdislavice za rok 202í poďle § 2 a § 3 zákona
ě. 42012004 Sb., ve znéni pozdějšíchpředpisů

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
(§l0 odst. 3 písm. a) zákonaě.42012004 Sb.)

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

Podíly dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č.42012004 Sb., v platném znění:
9,38 oÁ

a) podíl pohledávek na rozpočtu územníhocelku

b) podíl závazkina rozpoětu územníhocelku

11,99 "Á

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územníhocelku

0,00 70

Komentář:
Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí0,00 Kě.
Celkový objem dlouhodobýchzávazků činí3 951 394,00 Kč.

Výrok dle §

.

10 odst. 4 písm. c) zákona č. 42012004 Sb.o v platném znéní:
Dluh územníhocelku nepřekročil60% pruměru jeho příjmů za poslední 4 rczpočtovéroky.
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Zdislavice I1.04.2022
Podpisy kontrolorů:

Ing.

HelenaFrancová

M/

l
|

kontrolor pověřený řízenim přezkoumání
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/

Jiří Čemovský
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Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně i návrhem zprávy o vysledku
přezkoumání hospodaření, přičemžkonečným zněním zprávy se stává okamžikem mamého
uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 42012004 Sb., k podání písemného
stanoviska kontrolorovi pověřenému Ťízenim přezkoumání. Zpráva obsahuje výsledky
konečnéhoi dílčíhopřezkoumání.

Návrh zprávy se vyhotovuje ve dvou stejnopisech. Stejnopis č. 2 se předává statutámímu

zástupci přezkoumávaného subjektu a stejnopis č. 1 se zakládá do příslušnéhospisu územního
celku vedeného Odborem intemího auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje.
S obsahem návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městyse o počtu 8 stran byl
seznámen a stejnopis č. 2 píevzal, pan Bc. Pavel Bouček, starosta městyse. Dále starosta
městyse pŤevzal v elektronické podobě nepodepsanou zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření městyse Zdislavice ve strojově čitelnémformátu PDF pro naplnění ustanovení
§ 4 zákona ě.99l20I9 Sb.

--

[,!l$

Bc. Pavel Bouček
starosta městyse Zdislavice

.04.2022

Rozdělovník:

steinopis

počet rrýtisků

Předáno

Převzal

1

1x

Krajský úřad
Středočeského kraje

Ing. Helena Francová

2

1x

zdislavice

Městys

Bc. Pavel Bouček

