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ZPRÁvn

2021
o výsledku přezkoumání hospodařen i za rok
obce Brloh
lČ: 00273384
přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
23. září 2021 jako dílčípřezkoumání
20. ledna 2022 jaUo konečnépřezkoumání
zákona
§ 42, § 53 (týká se DSo)
Přezkoumání hospodaření za rok ve smyslu,.u.stanovení
zákonem
předpisů.
3 " samosprávných celků
ó. 128l2ooo sb., á oo"iir",, ve znani-'pá)Jelrl"r,.r. územních
o přezkoumávání r.r5.póoáiun1
č. 42ol20o4
a bylo zahájeno dne 12,8,2021
a dobrovolnycr, svaiř,:, on.i, u" znění n"fti*;t.r.br"9n1,9
pisemného oznámeni,
Krajským uraoem Éaioroi"xeno rrajě oorúčenim

_::*::

sb.,

,"

Přezkoumané období od 0í,Oí,2021 do 31,12,2021,

{.Dílčípřezkoumáníbylovyltonánonariřaduobcedne23,9.2021
dne 20.a1,2022
2. Konečnépřezkoumání bylo vyionano na úřadu obce

-

Přezkoumání vykonaly:
Eva Baťková
kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
kontroloři:

-

Bc. lvana Horáková

smyslu § 9 č: 42.ol2oo4 sb,?_§_4
Pověřeni kpřezkoumáni ve paráubiďkého
kraje dne 20.7.2021,
255l2o12sb. vydj|i"i;Ň or"d

"

§ 6 zákona č,

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem,

Připřezkoumáníbylipřítomni:AlešDrahokoupil-starostaobce

Bc. Kristýna Burešová - ričetníobce
ing. Lunóš Minařík - místostarosta obce

pardubice, tel.: +420 026 530, e-mail: lvana.bednarikova@PardubickYkraj'cz
Komenského náměstí L25,53211
-l

-

předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou obtasti hospodaření uvedené v § 2
odst. 1 a 2 zákona é.42012004 Sb. posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohóto
zákona.
Při posuzování jednotlivých právních úkonůse vychází ze znění právních 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 předcházejicí vyhotovení zprávy byl uskutečněn dne 20.1.2022

A.
A.l.

VÝsledek dilčíchpřezkoumání
Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčíchpřezkoum ání za r. 2021
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

A.ll.

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

P.,
B.l.

P!,něníopatření k odstranění nedostatků zi|štěnÝch v předchozích letech
Při přezkoumání hospodaření územníhocelku v předchozictr letecn

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C.
C.l.
+

Závěr z přezkoumání hospodařeníza rok 2021

Při přezkoumání hospodaření obce za rok 202í podle § 2 a § 3 zákona
42012004

sb.

č.

nebyly zjištěny chyby a nedostatky

C.ll.

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 žádná závažná rizika, která by mohla mít
negativní dopad na hospodaření územníhocelku v budoucnosti.
C.lll. Poměrové ukazatele zjištěnépři přezkoumání hospodaření:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územníhocelku ,.......
0,03 %
b) podíl závazků na rozpočtu územníhocelku ,,,...
1,77 oÁ
c) podílzastaveného majetku na celkovém majetku územníhocelku ..,..,... 0o/o

C.lV. Dluhové pravidlo podle zákona o rozpočtové odpovědnosti
Dluh obce Brloh nepřekročil 60% průměru jeho příjmůza poslední 4 rozpočtové roky
podle právního předpisu upravujícíhorozpočtovou odpovědnost.
Obec nemá přijatý úvěr.
D. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územnícelek

Brloh dne čtvrtek 20,ledna2022

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 dílčíhopřezkoumání
hospodaření.

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na konečnémdílčímpřezkoumání

hospodaření

-za

Krajský úřad Pardubického kraje:

S:rJ/>\

Eva Baťková

podpis kontrolora pověřeného řízením
přezkoumání

kontrolor pověřený řízením přezkoumání

t2&ru,

Bc. lvana Horáková

podpis kontrolora

kontrolor

-

-

C

Tato zpráva o výsledku přezkoumáni:
je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a je možno ke zjištěnív ní
uvedeném podat písemné stanovisko ve lhutě do 15 dnů ode dne předání zprávy
kontrolorovi pověřenému řízenímpřezkoumání. Konečným zněním zprávy se stává
tento návrh okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona
ó,42ot2oo4 sb. k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením
přezkoumání. Kontrolor pověřený řízenímpřezkoumání můžev 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
Krajského úřadu Pardubického kraje,
nedllnou součástízprávy je seznam dokumentů využitých při přezkoumání a
uvedených v příloze,
s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Brloh o poČtu 9 stran
byl seznámen a její stejnopis převzal starosta pan Aleš Drahokoupil

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 nájemní smlouvu a smlouvu o výpůjčcetýkajícíse nemovitého
majetku, smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky,smlouvu o poskytnutí dotace,
smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupení kzávazku a
smlouvu o sdružení,nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskuteČnil majetkové
vklady, Územní celek uskutečnil pouze veřejné zakázky malého rozsahu,

Komenského náměstí I25,53211 Pardubice, tel.:+420 026 530, e-mail: lvana.bednarikova@pardubickykraj,cz
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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,
a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtemv orgánech
územníhocelku.
Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420l2OO4 Sb., povinen
v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b)téhožzákona uvést lhůtu, ve které podá
příslušnémupřezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření, a
v tóto lhůtě příslušnémupřezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.
Nesplněním těchto povinností se územnícelek dopustí přestupku podle ustanovení § '14
odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 42012004 Sb. a za to lze podle ustanovení § 14 odst. 2
zákona č. 42012004 Sb. územnímucelku uložit pokutu do výše 50.000 Kč.

J--[

Aleš Drahokoupil

ooOo\\tarosty obce

starosta obce

Bc. Kristýna Burešová

/
podpis účetníobce

účetníobce
lng. Luboš Minařík

podpis místostarosty obce

místostarosta obce

převzal dne,
Brloh dne 20. ledna 2022

Aleš Drahokoupil
starosta obce

Komenského náměstí 725,53211 Pardubice, tel,: +420 026 530, e-mail: lvana.bednarikova@pardubickykraj.cz
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Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodařeníza rok

2021

písemnosti_

Druh písemnosti
Návrh rozpočtu

Popis
navrn rozpočtu na rok2021bylzveřejněn od 2J22020 do

Rozpočtová opatření

rozpočtoG opatňeni 112021schvaluje starosta obce dne
31,3.2021zveřejněno dne 8.4.2021
rozpočtovéopatření 2t2o21 schvaluje zastupitelstvo obce dne
17 .5.2021 zveřejněno 17 .5.2021
rozpočtovéopatření 3t2021 schvaluje zastupitelstvo obce dne
1 5.7 .2021 zveřejněno 26.7 .2021
rozpočtovéopatření 4t2o21 schvaluje zastupitelstvo obce dne
30,9,2021 zveřejněno 1 1 .10.2021
rozpočtovéopatření 5t2O21schvaluje starosta obce dne
31 .1 0.zl21zveřejněno 8.1 1 .2021
rozpočtovéopatření 612021 schvaluje starosta obce dne 29_11.2021
zveřejněno 29,11.2021
rozpočtovéopatření 7 t2O21 schvaluje starosta obce dne 31_12.2021
zveřejněno 13"1.2022
ze dne 16.5.2o1g _ Zo schválilo pověření pro starostu k provádění

Schválený rozpočet
Střednědobý výhled
rozpočtu

Závěrečný účet

Bankovnívýpis

@

dne 18.12.2020 rozpočet obce na rok
2021, zveřejněno od 22 -12.2020
roky 2020 - 2024 byl zveřejněn od 2,
_
12.2019. Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2a2o
2024 byl zveřejněn od 23. 12, 2019. Zastupitelstvo obce ze dne 21 .
12.zoig schválule střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 - 2024,
9 3-2021 projednalo a schválilo
se
zprávou o přezkoumání hospodaření za
spolu
závěrečný účetobce
rokl)Zo-bez výhrad, Návrh závěrečného účtuza rok 2020 byl spolu
se zprávou o přezkoumání hospodaření zarok2020 zveřejněn dne
1,g.2oz| Schválený závěrečný účetza rok 2020 spolu se zpráVou o
přezkoumání hospodaření za rok 2020 byl zveřejněn od 26.3.2021,

@

@56tlotoo
g

ve výšizůstatkuk31-8.2021 122-5tg,so Kč, účetnídoklady č. 110031_34 o účtováníBV za

812021

Dohoda o hmotné
odpovědnosti
Évidence poplatků
Faktura

vedený u ČNB, a.s. č,ú,94-7413561l0710 ve výši zůstatku k
31.8.2§21_ 1 809 467,04 Kč, účetnídoklady č. 120001-20 o účtování
BY za 1-8l2O21
výše uvedené zůstatky byly ověřeny na účetnístav dle výkazu FlN 2
12M v celkové částce 10 931 986,60 Kč
u uvedených Bv byl ověřen stav na účetnístav dle provedení
inventarizace k 31 .12.2021v celkové výši 11 571 350,75 Kč
dohoda o hmotné odpovědnosti ze dne 1.1.2021
na rok2021
vedena v excelové tabulce

ffi6-106včetn@

Komenského náměstí 725,53211 Pardubice, tel.: +420 026 530, e-mail: lvana,bednarikova@pardubickykral,cz
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dle knihy Fa byly dále ke kontrole vybrány z
finančníčástky č.6512021společnostiTEsČáslav ze dne 9.6.2021ve výši300 155,13 Kč na předmět plnění - chodník Benešovice
FA č. 75 TES Čáslav ze dne 7.7,2o2'| ve výši 240 466,93 Kč - veřejné
osvětlení Benešovice
Fa č.76 TES Čáshv ze dne 30.6,2021ve výši 1 O17 222,86 Ké chodník Benešovice
č. ú. u FA TES 13903161/0100, platba dne 300 155,13 dne
14.6.2021, ve výši 240 466,93 Kč dne 12.7.2021, ve výši 117 222,86
dne 22.7,202,1, 900 000,00 kč dne 21.7 ,2021
dle výkazu FlN 2 12 je účtováno na 221916121, na 3631t6121
FA odeslané v číselnéřadě 1-312021 včetně zaúčtováníúčetního
předpisu pohledávky 31 1/609
kontrola dodženízásad dle zákona o finančníkontrole
lnventurní soupis
inventarizačnízpráva ze dne 17 .1.2022
majetku azávazků
proškoleníčlenůinventarizačníkomise
plán inventur ze dne 17.12.2021
inventarizačnísoupisy k 31 .12.2021
Kniha došlých íaktur za rok2O21
vedena v účetnímprogramu Gordic v číselnéřadě 1-106 k datu
dílčíhopřezkoumání
při konečnémpřezkoumání bylo v knize FA zapsáno celkem 156
přtlatých faktur, z toho ve výši 33 089,23 Kč nebyly uhrazeny k
31,12.2021, v rámci provedení inventarizace souhlasí na účet321 výkaz rozvaha
Kniha odeslaných
za rok2021
faktur
vedena v excelové tabulce v číselnéřadě 1 -312021
odměňováníčlenů Zastupitelstvo obce ze dne 5, 11 , 2018
zastupitelstva
Počet obyvatel k 1. 1. 2018 -229
ověřeno na rekapitulaci mezd za období 5,6,7
pokladní doklad
za období 7-8l2O21v číselnéřadě 94-115
pokladní kniha
za období 7 -812021 v číselnéřadě 94 - ,1 15
(deník)
vedena v účetnímprogramu Gordic
pokladnízůstatekk31.8.2021ve výši 30 303,00 Kč, ověřeno na
účetnístav dle výkazu FlN 2 12 M k 31.8.2021
pokladní zůstatek k 31 .12.2021 ve výši 3 744,00 Kč, ověřeno v rámci
kontroly provedení inventarizace k 31 .12.2a21- účet261 (výkaz
rozvaha)
Příloha rozvahy
k 30,6.2021, k 31. 12,2021
ověřeno c1 zvýšenístavu transferů na pořízení dlouhodobého
majetku za běžnéúčetníobdobí ve výši 948 684,00 Kč - dle výkazu
FlN 2 12M účetníjednotkapřrlala na 4213 - 858 684,00 Kč a na 4222
- 90 000,00 Kč
Rozvaha
k 30,6.2021, k 31,12.2021
zůstatky účtůve výkaze byly ověřeny v rámci kontroly provedení
inventarizace k 31 ,12,2021
učetnídoklad
č. 300002 ze dne 1.1.2021 o zaúáováni preOpisu portteOavt<y na
místnípoplatek za odpady ve výši 147 458,00 Ké a ze psů ve výši 6
500,00 Kč účetnímzápisem 315/606
č, 300001 ze dne 1.1.2021o zaúčtovánípředpisu pohledávky na
výkon státnísprávy dle položky přijatých transferů 4112ve výši 70
Komenského náměstí 725,53211 Pardubice, tel.: +420 026 530, e-mail: lvana.bednarikova@pardubickykraj,cz
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800,00 kč účetnímzápisem 3461672
na rok2O21
v účetnímprogramu Gordic
Výkaz pro hodnocení k 31 .8.2021, k 31 12.2021
plnění rozpočtu
ověření zavedení schváleného rozpoětu do výkazu, plnění rozpočtu celkové výdaje ve výši 4 473 605,57 Kč nebyly dle upraveného
rozpočtu ve výši 5 156 700,00 Kč překročeny
yÝkaz zisku a ztrátv k 30,6,2a21, k 31 . 12.2021
Darovacísmlouvy
ze dne 24,8.2021 pro obec Mikulčice ve výši 56 590,00 Kč na pomoc
obci zasaženétornádem , ZO schválilo dne 15.7 ,2021
ze den 1.2.2021 pro Domov u fontány ve výši 5 000,00 Kč na
dofinancován í sociáln ích služeb
ze dne 12.4.2021pro spolek Šamani Benešovice ve výši 10 000,00
Kč na sportovní činnost - nohejbal , ZO schválilo dne 19,3.2021
ze dne 29.1.2021 pro spolek Mirea denní stacionář, o.p.s. ve výši 5
000,00 Kó na sociální služby
účtováno na účet572
provedení
Dohody o
DPPP ze den 22.2.2021 s platností od 1.3,2021 do 30. 11.2021 práce
obnovování nátěrů, opravy, údžbazeleně
DPP ze dne 22.2.2021 s platností od 1.3.2021 do 30.11.2021- údžba
zeleně
DPP ze dne 1 . 1 ,2021 s platností od 1 .1 .2021 do 31 ,1 .2021 - vedení
kroniky, fotodokumentace
Smlouvy a další
dle výkazu FlN _ 2 12 M přijaté transfery
materiály k přijatým
4111 ve výši 41 104,00 Kč - kompenzaění bonus - bez vyúčtování
účelovýmdotacím
4112ve výši 70 800,00 Kč dle schvá]eného rozpočtu, skutečnost k
31.8.2021 ve výši 47 200,00 Kě - souhrnný dotaění váah
4129ve výši 34 501,00 Kč
4213 ve výši 858 684,00 Kč -dotace ze státních fondů - smlouva č,
1481lB112021 o poskytnutífinančníchprostředků z rozpočtu Státního
fondu dopravní infrastruktury na rok 2021 na investičníakci "Chodník
v Benešovicích" ve výši 858 684,000 Kč, termín vyúčtovánído
10.1.2022, účetnímdokladem č, 600006 ze dne 1.7 .2021 úětováno na
účet403
4222ve výši 90 000,00 Kč - dotace zrozpoélu Pardubického kraje smlouva ze dne 28.5.2021o poskytnutídotace z Programu obnovy
venkova č. O2Pa2lft195O z rozpočtových prostředků Pardubického
kraje na investičníakci "Nákup techniky na údžbuzeleně v obci" ve
výši 90 000,00 Kč (nejvýše 600/o ze skutečných nákladů) , termín
vyúčtovánído 31.12.2021, vyúčtovánípředloženo ze dne 22.9,2021,
celkové náklady ve výši 161 332,40 Kč (procentní podíl dotace ve uýši
55,79o/o, podíl obce ve výši 44,21o/o), doloženy FA, výpisy o platbě,
kontrola čerpánía uznatelnost bez nedostatků
Smlouvy a další
uěelově určená neinvestičnídotace na úhradu výdajů vzniktyión óncim
materiály k přijatým
v souvislosti s konáním voleb do poslanecké sněmovny (pol. 4111) .
účelovýmdotacím
Na základě Avíza pro změnu rozpočtu obce bylo přiznáno 31 000,Kě, Provedena kontrola úpravy rozpočtu ve výkazu pro hodnocení
plnění rozpočtu Fin2-12 M - pol. 4111 a OdPa 6115. Finanční
vypořádání vyhotoveno dne 19.1.2021. Dle předložených dokladů
čerpáno ve výši 17 852,a0 Kč, do státního rozpočtu bude vráceno 13
148,00 Kě. Uskutečněnévýdaje jsou uznatelné.
Učtový rozvrh

Komenského náměstí 125,53211 Pardubice, tel.: +420 026 530, e-mail: lvana.bednarikova@pardubickykraj,cz
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Smlouvy o převodu
majetku (koupě,
prodej, směna,
převod)

kupní ze dne 23.9.2021na prodej pozemku par.č. 511 í1o výměře 53
m2, č.543 o výměře 42 m2 za kupní cenu ve výši 9 500,00 Kč
doložka dle zákona o obcích - ZO schválilo dne 15.7 .2021, záměr
prodeje zveřejněn ve dnech 28.6, - 25.7.2021
právní účinkyvkladu vznikly dne 4.10,2021, účetnídoklad ó. 500016
ze dne 4.10.2021 účetnímdokladem 5541031ve výši 1 995,00 Kč
kupní ze dne 30.8.2021na prodej pozemku par.č. 51112 o výměře 26
m2 a ó. 37015 za kupní cenu ve výši 12 900,00 kč
doložka dle zákona o obcích - ZO schválilo dne 15.7.2021, záměr
prodeje zveřejněn ve dnech od 28.6. ,25.7,2021
právní účinkyk 31 .1 2.2021 nevznikly, majetek zůstal v evidenci obce

kupní smlouva ze dne 22.7 .2021 na nákup pozemku par.č.132 o
výměře 543 m2 a 256126 o výměře 485 m2 za kupní cenu ve výši 41 1
200,00 Kč , správní poplatek za vklad do katastru nemovitostizaplatí
kupující
nákup schválen ZO dne 15.7.2021
právní účinkyvkladu vznikly dne 23,7.2021
účetnídoklad č. 500012 ze dne 23.7 .2021 o zařazení do majetku
účetnímzápisem 0311042 ve výši 4'13 200,00 Kč (kupní smlouva
včetně správního poplatku)
směrnice o způsobu a účtovánía evidence majetku
Vnitřní předpis a
směrnice o inventarizaci, směrnice o oběhu účetníchdokladů
směrnice
směrnice k podrozvahovým účtům
směrnice pro časovérozlišení nákladů a výnosů včetně dohadných
položek
kontrolní řád obce včetně podpisových vzorů
směrnice o poskytování cestovních náhrad
směrnice k přecenění reálnou hodnotou
směrnice o nakládání s osobními údaji
zastupitelstvo ze dne 18,12.2a20 - rozpočet
Zápisy z jednání
zastupitelstva včetně zastupitelstvo obce ze dne 19,3,2021 - závěrka, závěrečný účet
zastupitelstvo obce ze dne 17.5.2021 - dotace z Programu obnovy
usnesení
venkova , rozpočtovéopatření
zastupitelstvo obce ze dne 15.7.2021- rozpočtovéopatření , kupní
smlouva
zastupitelstvo obce ze dne 1.11,2021
zastupitelstvo obce ze dne 17.12,2021 - sponzorský dary schválené
na rok 2a22 , inventura
OZV č. 112019 o místnímpoplatku ze psů
obecně závazné
OZV č. 212019 na místnípoplatek za odpady
vyhlášky
dle výkazu je účtováno o poplatcích za odpady (položka 1340), ze psů
(položka 1341)
obec vede evidenci právních předpisů
přiznání k dani z
zarok2020
příjmu právnických
obcivznikla daňová povinnost ve výši 102 600,00 Kč
kontrola proúčtování- účetnídoklad č. 600002 ze dne 31.3.2021
osob
účetnímzápisem 3841682 a proúětování s rozpočtovou skladbou v
příjmech na 1122, ve výdajích na 6399/5365, kontrola i dle výkazu
FlN 2 12M
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učetnízávěrka obce
ke dni 31. 12.2O2O
Zápisy z kontrolního
výboru zarok2021

zastupitelstvo obce schvaluje dne 22.3.2021 účetnízávérku obce ke
dni 31 .122020
protokol o schválení účetnízávěrky předložen ke kontrole, vyhotoven
v programu Ginis
zápisy z kontrolního výboru ze dne 6.9.2021, - plnění usnesení
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