
PARDUB|CKÝ KRAJ
Krajský úřad
odbor finanční

z P RÁvn
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2a22

obce Brloh

lč: 00273384

přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
03.1 1 "2022jako dílčí přezkoumání
25,01,2023 jako konečné přezkoumání

přezkoumání hospodaření za rok ve smyslu ustanovení § 42, § 53 (týká se DSO) zákona
č. 128t2ooo Sb., o obcích, Ve znění pozdějŠÍch předpisŮ a V souladu se zákonem
č. 42al20o4 Sb., o přezkoum ávání hospodaření územních samosprávných celkŮ

a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a bylo zahájeno dne 4-8-2022

Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení.

Přezkoumané období od 01 .01.2022 do 31,12.2022.
.l. Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce dne 3.11.2022.
2. Konečné přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce dne 25.01.2023

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Eva Baťková

- kontroloři:
- Helena Lacušová

Pověření kpřezkoumání ve smyslu § 5 č. 42al2004 Sb. a § 4 a § 6 zákona č.

25512012 Sb. vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 14.7.2022,

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumání byli přítomni: Aleš Drahokoupil _ starosta obce

Bc. Kristýna Burešová - účetní obce
lng. Luboš Minařík - místostarosta obce
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předmět přezkoumání:

předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2

odst, í a 2 zákona č.42012004 Sb. posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto
zákona.

při posuzování jednottivých právních úkonů se vycházízeznění 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 bylo vyhodnocení předložených dokumentŮ a
poskytnutých informací a to dne 25 j.2a23

A. VÝsledek dílčích přezkoumání

A.l. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumáni za r.2022

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

A.lt. Ostatní chyby a nedostatky

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

B.l. Při přezkoumání územního celku v předchozích letech

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2022

c.l. při přezkoumání hospodaření obce za rok 2022 podle § 2 a § 3 zákona Č.

42012004 sb.
+ nebyly zjištěny chyby a nedostatky

c.!l. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb
a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního
celku v budoucnu:

při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít negativní dopad
na hospodaření územního celku v budoucnosti,

C.ltl. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku .....,,.
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku ........
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

. 0,07 o/o

, 2,07 o/o

..,... 0 %

C.lV. Dluhové pravidlo podle zákona o rozpočtové odpovědnosti

Dluh obce Brloh nepřekročil 60% průměru jeho př'ljmů za poslední 4 rozpoČtové roky
podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost. Obec němá přijatý

úvěr.
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D. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek

Brloh dne středa 25.\edna2023

Pokud zde chybí některé podpisy kontrolorů uvedených na str. 1 této zprávy, kteří se
podíleli na výkonu přezkoumání, tak nebyli v době konečného přezkoumání již členy
kontrolní skupiny a jejich podpis je uveden pouze v zápise z dílčího přezkoumání
hospodaření.

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na konečném dílčím přezkoumání
hospodaření - za Krajský úřad Pardubického kraje:

Eva Baťková

kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Helena Lacušová

kontrolor

podpis kontrolora pověřeného řízením
přezkoumání

podpis kontrolora

Tato z.práva o vÝsledku přezkoumání:

je zároveň návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a je možno ke
zjištění vní uvedeném podat písemné stanovisko 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. d)
zákona č.42al2o04 Sb. k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému
řízením přezkoumání. Kontrolor pověřený řízením přezkoumání může v odůvodněném
případě stanovit lhůtu delší.
obsahuje výsledky uvedené v zápisu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření i

výsledky konečného přezkoumání hospodaření územního celku,
nevylučuje další kontrolní zjištění jiných kontrolních orgánů,
se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává statutárnímu
zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu
Krajského úřadu Pardubického kraje,
nedílnou součástí zprávy je seznam dokumentů využitých při přezkoumání a
uvedených v příloze.

v kontrolovaném období Úsc, dle prohlášenízástupců Úsc:
. nehospodařil s majetkem státu,
. neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob,
r nezastavil movitý a nemovitý majetek,
. neuzavře kupní a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku,
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. neuzavřel smlouvu o přryetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o poskytnutí
dotace, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoŮpení
k závazku a smlouvu o sdružení,

. nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady.o neuskuteČnil veřejné zakázky / uskutečnil pouze veřejné zakázky malého rozsahu,
a Proto přezkoumání hospodaření operací v těchto oblastech nemohlo být provedeno.

S návrhem zprávv o výsledku přezkoumání hospodaření byl seznámen a obsah tohoto
návrhu byl projednán se starostou obce dne 25.1.2023

Steinopis zprávv o _výsledku přezkoumání hospodaření obce Brloh o počtu 8 stran převzal
starosta obce Aleš Drahokoupil.

Aleš DrahokoupiI

starosta obce podpis

Bc. Kristýna Burešová

účetní obce podpis účetníobce

lng, Luboš Minařík

místostarosta obce

_ ý/

podpis místostarosty obce

převzaldne:

Brloh dne středa 25. ledna 2023

Aleš Drahokoupil

starosta obce podpis

Komenského náměstí I25, 5321]. Pardubice , tel.,. +42o 466 026 530, mobil: +420 724 652 048
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Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodařeníza rok 2022

označení všech dokladů a iiných materiálů vvužitých při přezkoumání:

Komenského náměstí 125,532 ].]. Pardubice, tel.: +420 466 026 530, mobil: +42o724 652 048
e-mail: ivana.bednarikova@pardubickykraj,cz 
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Druh písemnosti Po is písemnosti
Návrh rozpočtu návrh

2021
rozpočtu na rok 2022 zveřejněn od 2. 12. 2021 do 20, 12.

Rozpočtová opatření ze dne 16.5.2019 - ZO schválilo pověření pro starostu k
provádění rozpočtových opatření

RO č. 112022 schválilo zastupitelstvo obce ze dne 22.4.2022,
zveřejněno dne 28, 4,2022
RO č. 2í2022 schválilstarosta obce dne 30. 9. 2022, zveřejněno
dne 9. 10.2022
RO č, 312022 schválil starosta obce dne 30. 11 .2022, zveřejněno
dne 5. 12.2022
RO č, 412022 schválil starosta obce dne 31. 12. 2022, zveřejněno
dne 16,1.2023
do výkazu FlN 2-'t2 M ke dni 31.12,2O22zavedeno ve schválené
výši

usnesením Za ze dne 14. 10.2022 byla schválena pravomoc k
provádění rozpočtových opatření pro starostu ve výši 25 000,- na
položku závazného ukazatele ve výdajích a v příjmech bez
omezení

Schválený rozpočet zastupitelstvo obce schválilo rozpočet na rok 2a22 dne 17. 12.
2021 jako vyrovnaný v příjmech i výdajích
schválený rozpočet zveřejněn dne 20. 12,2021

Střednědobý výhled
rozpočtu

návrh střednědobého výhledu na roky 2020 - 2024 byl zveřejněn
od 2. 12. 2019 do 23. 12. 2a19
schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 - 2024 byl
zveřejněn od 23, 12.2019
zastupitelstvo obce ze dne 21. 12.2019 schvaluje střednědobý
výhled rozpočtu na roky 2020 - 2024

Závěrečný účet Zastupitelstvo obce ze dne 22. 4.2a22 projednalo a schválilo
závěrečný účet obce spolu se zprávou o přezkoumání
hospodařeníza rok 2021 bez výhrad.
Návrh závěrečného účtu zarok2021 byl spolu se zprávou o
přezkoumání hospodaření za rok2021zveřejněn dne 4. 4. 2022
do 26. 4.2022.
Schválený závěrečný účet za rok2021spolu se zprávou o
přezkoumání hospodaření za rok2021 byl zveřejněn od 25, 4.
2022 stále.

Bankovnívýpis běžného účtu vedenli u ČNB, á.g í|i 94-?41 356110710 ve výši
zůstatku 1 978 688,14 Kč k 30.9.2022, kontrola úótování za
období 1-912022 v číselné řadě dokladů 120000,1-20
běžného účtu vedeného u KB, a,s.č.ú, 11324561/0100 ve výši
zůstatku k 8 328 717,63 Kč k 30.9,2022, kontrola účtování za
období 8-912022 včetně přepisů
výše uvedené zůstatky byly ověřeny na účetní stav dle výkazu
FlN 2 12lÝiv celkovévýši 10 307 405,77 Kč a dále dle výkazu



rozvaha - účet 231
ke dni 31, 12. 2022 ověřeny inventarizací

Evidence poplatků na místní poplatek za odpady a ze psů
na rok 2Q22 vedena v tabulce dle jednotlivých poplatníků

Faktura Fa přljaté v číselné řadě 82 - 103 včetně účtování předpisu
závazku

FD v.s. 2022140, evidovaná pod číslem 106, datum vystavení
faktury dne 7. 9.2022, dodavatel: Krejčí lt/iloslav, dodávka na "

výkopové práce uskutečněné v měsíci srpnu" na částku 30 250,00
Kč, splatná 25. 10.2a22, zaúčtovaná po číslem dokladu 210106
(0421321), Faktura uhrazena dne 25. 10.2022, datum splatnosti
dodžen.

lnventurní soupis
majetku a závazků

inventarizační zpráva o provedení inventarizace ze dne 17. 1

2023
plán inventur ze dne 16, 12,2022
školení inventarizační komise ze dne 27, 12, 2022
majetková evidence v účetním programu Gordic
inventurní soupisy k 31J2.2022, kontrola na výkaz rozvaha
inventarizace zahájena2. 1.2023 a ukončena 16, .2023

Kniha došlých faktur za rok2022vedena v účetním programu Gordic v číselné řadě 1 -
136

Kniha odeslaných faktur za rok 2022vedena v exelové tabulce v číselné řadě 12022-
32022

odměňování členů
zastupitelstva

Zastupitelstvo obce ze dne 5. 11. 2018
Počet obyvatel k1.1.2018 -229
počet zastupitelů 7, neuvolněné funkce zastupitelů
počet obyvatel k 1.1.2022, ustavující zasedání dne 14, 1a,2022,
odměny ponechány ve stejné výši s účinností od 15. 10.2022,
kontrola na mzdové listy zastupitelů, kontrola přepočtů v době
voleb v souladu

pokladní doklad za období 6-912022 v číselné řadě 76 - 133
Pokladní kniha (deník) za období 1-912022

vedena v účetním programu Gordic v číselné řadě 1-133 k
30,9.2022
pokladní zůstatek ve výši 8 516,00 Kč
výše zůstatku byla ověřena na účetnístav dle výkazu FlN 2 12 M
a výkazu rozvaha - úéet 261 ke dni 30. 9. 2022 a 31. 12. 2022

Příloha rozvahy sestavena k 30. 9. 2022,k31,12.2022
Rozvaha sestavena k30.9.2022 k31.12.2022
učetnídoklad č. 0300001 ze dne 1,1,2022 o účtování předpisu pohledávky na

místní poplatek za odpady ve výši 178 900,00 Kč a ze psů ve výši
7 050,00 Kč účetním zápisem 315/606

Jčtový rozvrh na rok 2022 v účetnímprogramu Gordic
Yýkaz pro hodnocení
plnění rozpočtu
YÝkaz zisku a ztrátv sestaven k 30. 9. 2022, k31.12.2022
Darovacísmlouvy ze den 23.2.2022 na finanční dar ve výši 10 000,00 Kč pro

Domov u fontány na dofinancování poskytovaných sociálních
služeb

Komenského náměstí125,53211Pardubice, tel.: +420 466026 530, mobil: +420724 652 048
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ze dne 31.10.2022 na finančnídar ve výši 10 000,00
Šamani Benešovice na náklady spojené se sportovní činnosti -

nohejbal
dle zákona o obcích - ZO schválilo dne 17.12.2021

Kč pro

doložka
DPP ze dne '1. 1, 2022 s platností od 1. 3. 2022
obnovování nátěrů , opravě a údržbě zeleně
DPP ze dne 28. 2, 2022 s platností od 1. 3. 2Q22 do 31- 12- 2022
- obnovování nátěrů , opravě a údžbě zeleně
DPP ze dne 28. 3. 2022 s platností od 1. 4, 2022 do 31. 11.2022
- údržba veřejné zeleně
DPP ze dne ,l ,9.2022 s platností od 1,9. 2022 do 20.9- 2a22,

do 31. 12.2022-

hlasovacích lístkůroznos a kom

Dohody o provedení
práce

neinvestiční účelová dotace
obcí a 1/3 Senátu ve výši 48

na zajištění voleb do zastupitelstev
0oo,00 KéÚz98187

př,ljem dotace zaúčtován na 4111 včetně úpravy rozpočtu, příjem

platby dotace dne 1 .9.2022 úóetní zápise 2311374

kontrola čerpání a uznatelnost výdajů bez nedostatků, celkové
Ve i 23 607,00 Kč, vratka ve 24 393,00 Kó

Smlouvy a da|ší
materiály k přijatým
účelovým dotacím

konáním voleb prezidenta Čn ÚZ 98008 ve výši 9 400,00 Kč
příjem dotace zaúětován na 4111 včetně úpravy rozpočtu, příjem

platby na účet vedený u čNs, a.s. dne , účetní zápise 3741231

kontrola čerpání a uznatelnost výdajů, dotace byla čerpána ve

neinvestiění účelová dotace na zajištění výdajů souvisejících s

4 300,00 vratka ve 5 100 00 Kč

Smlouvy a další
materiály k přijatým

účelovým dotacím

obnovy venkova č, OŽPa22l22176 ve výši 100 000,00 Kč (ve

výši 60 % ze skutečných nákladů) na akci "Modernizace

bezdrátového obecního rozhlasu"
termín použití a vyúčtování do 31 122022
příjem dotace zaúčtován na 4111 včetně úpravy rozpočtu, příjem

dotace na BÚ dne 1.9,2022 účetní zápis 2311374

smlouva ze dne 16.5.2022 o poskytnutí dotace z Programu

ná na1 kovéceldze ne kladypředloženovyúčtován
ua uznatelnost00 kontrola výdaj13 555 Kč, čerpání2Veakci Vysl

13 99%Vedotacen výšidodženedostatků,bez
Faa včetnědoložen

Smlouvy a další
materiály k přijatým

účelouým dotacím

rozpočtu Železnohorský region, z.s. č. 00512022 ve výši 10

o0o,00 Kč na akci obnova zeleně v obci Brloh, je poskytován v

termínu od 1 .7 , do 15.1 1 .2022
termín vyúčtování grantu do 30.1 1.2022

utí neinvestičního grantu zsmlouva ze dne 29.6 .2022 s poskytn

na2022 nácelkovédneze 0.1 13 kladyloženočtovánípředVyú
BÚnavčetněKč ana Fdo lože0029 736,akci Ve

Smlouvy a další
materiály k přijatým

účelovým dotacím

pronájem nebytových prostor budovy -

hospody čp, 1za měsíční nájemné ve výši 1000,00 Kč
doložka dle zákona o obcích - Zo schválilo dne 11.2,2022 , zámér

ze dne 27.2.2022 na

dne 17,1.2022 dobu 15 dnůmu

Smlouvy nájemní

3111 ave výdajích na položce 6130, dle výkazu

bylo účtováno na 6130 ve výši 7100,00 Kč

směnná smlouva zeání akonečném

naechVúčtováno2N 21 kM 930 .2022 přtjmFl nebylodle výkazu
3k 11 20222.

Smlouvy o převodu
majetku (koupě, prodej,

směna, převod)
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dne 4,3.2022, doložka dle zákona o obcích - ZO schválilo dne
11.2.2022, záměr prodeje zveřejněn dne 26.1.2022, právní účinky
vkladu vznikly dne 10,3,2022, účetní doklad č. 500004 ze dne
10.3.2022 o účtování zařazení avyřazení předmětných pozemků
dle smlouvy par.č. 2414, 154115 oddíl ,,a" a 154124 a to bez
doplatku

darovací smlouva ze dne 2. 3, 2022 na pozemek p.č. 158/2 v k. ú.

Benešovice u Přelouče od Pardubického kraje - schválena
usnesením ZO dne 17. 12.2021 - návrh na vklad 9.3.2022 -

zaúčtováno do majetku dokladem č. 500003 dne 9. 3.2022 na
účet 031/401 ve výši 22214,- Kč

Vnitřní předpis a
směrnice

směrnice o způsobu a účtování a evidence majetku
směrnice o inventarizaci, směrnice o oběhu účetních dokladů
směrnice k podrozvahovým účtům
směrnice pro časové rozlišení nákladů a výnosů včetně
dohadných položek
kontrolní řád obce vóetně podpisových vzorů
směrnice o poskytování cestovních náhrad
směrnice k přecenění reálnou hodnotou
směrnice o nakládání s osobními údaji

Zápisy z jednání
zastupitelstva věetně
usnesení

ze dne 17.12.2021 - sponzorský dary schválené na rok 2022 ,

rozpočet narok2022
ze dne 11. 2. 2022 - schválení účetní závěrky za rok2021,
veřejnoprávní smlouva s Pardubickou knihovnou, pronájem
hostince, směnná smlouva
ze dne 22, 4. 2022 - zpráva z přezkumu hospodaření a závěrečný
účet za rok2021, darovací smlouva, RO č. 1
ze dne 14,10.2022 - ustavujícízasedání

kontrolní a finanční
výbor

zápisy z finanční výbor ze dne : 3. 1. 2022, 20. 6. 2022, 19, 9.

2022 - kontrola finančních prostředků pokladny a bankovních účtů
obce

zápisy z kontrolního výboru ze dne : 10. 1 , 2022,2. 11, 2022 -

kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce
obecně závazné
vyhlášky

OZV č,210021 na místní poplatek za odpady
O^,l č,112019 o místním poplatku ze psů
dle výkazu FlN je účtováno o poplatku ze psů na položce 1341 a
zaodpady ve výši 1345
OZV byly zveřejněny před 1 .1.2022

Přiznání kdanizpříjmu
právnických osob

zarok2121
obcivnikla daňová povinnost ve výši 53 770,00 Kč
kontrola proúčtování dle výkazu FlN 212M v příjmech na 1122,
ve výdajích na 6399/5365

účetni závěrka zastupitelstvo obce schválilo účetní závěrku za rok2021 dne
11.2.zo22
protokol bylvyhotoven v programu Gordic

Komenského náměstí 725, 532 11 Pardubice, tel
e-mail: ivana.bed narikova@ pardubickykraj.cz

+420 466 026 530, mobil: +420 724 652O48


