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PARDUB|CKÍ KRAJ
Krajský úřad
odbor finanční

z P RÁvn

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018

obce Brloh

tč: 00273384

přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
13. září 2018 jako dílčí přezkoumrání
8. února 2019 jako koneěné přezkoumrání

Přezkoumání hospodaření za rok ve smyslu ustanovení § 42, § 53 (týká se DSO) zékona
č.1,2812000 Sb., o obcíc}r, ve znéní pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
č. 420l20a4 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
adobrovolných svazků obcí, ve nĚnt pozdějších předpisů a bylo zahájeno dne 26.7.2018
Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení.

Přezkoumané období od 1.1.2018 do 31.12.2018.

1. Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce dne 13.9.2018
2. Konečné přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce dne 8.2.2019

Přezkoumiání vykonaly:

- kontrolor pověřený íizenímpřezkoumaní: Eva Batoková

- kontroloři:
- Ing. Věra Loužilová

Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č. 42012004 Sb. a § a a §6 zákona č. 255nať2
Sb. vydat Krajslcý úřad Pardubického kraje dne 9. 7.2018.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumání byli přítomni: Aleš Drahokoupil - starosta obce

Bc. Krisfýna Burešová - účetrú obce
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předmět nřezkoumání:

předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedenó v § 2 odst. 1

a2 zákona č. 420t2004 Sb. posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.

posuzování jednotlivých právních úkonů se lychází ze znéní právních předpisů

ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

podle ustanovení § 2 odst. 3 zéú<otta č. 42012004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání

údaje, na kteró se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

Poslední kontrolní úkon vzdráním se právapodat námitky byl učiněn dne 8.2.2019

A. VÝstedek dílčích přezkoumání

A.I. Chyby a nedostatky v pruběhu dilčích přezkoumáníza2atB

nebyly zjištěny chyby a nedostatlry.

A.II. Ostatní chyby a nedostatlry

při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatlcy.

B. oblasti přezkoumání, u kteďch nebvlv ziištěnv chvbv a nedostatkv

podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. a) zékonaé.42012004 Sb., které jsou uvedenyv
členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákolnLa:

1. Ustarrovení § 2 ordst. 1 písm. a) plnění příjmů a qýdajů rozpqčfu vČetně peněŽních operacÍ.

týkaj ících se rozoočtoqích prostředků

- přezkoumán: Ano

2. Ustarrovení § 2 odst. 1 písm. b'} ťrnanční operace. tÝkající se tvorby a porŽití peněŽÚch

fondů

- přezkoumán: Ano

3. Ustarrovení § 2 odst. 1 písm. c) nráklady a qýnosy podnikatelské činnosti Ú4emního celku

- přezkoumán: Ano

Ustarrovení § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace. týkající se sdružených prostředkŮ

i dvěma
základě smlouv.v s jin:í,rni právnickými nebo Ťzickými osobami

- přezkoumán: Ano

Ustarrovení § 2 odst. 1 oísm. e) finanční operace. týkající se cizích zdroiŮ ve sm}rslu

orávních oředoisů o účetnictví

- přezkoumán: Ano

Ustarrovení § 2 odst. 1 písm. ťt hospodaření a nakládání s prostředky poslqrtnutÝmi z
Nráro,drúiho řondu a s dalšími prostředkv ze zahraničí poskytnutými na základě

mezinrárodních smluv

- přezkoumán: Ano
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Ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) wúčtování a v.vpořádání finančních vŤahů ke státnímu
rozpočtu. k rozpočtum krajů" k rozpočtům obcí. k jiným rozpočtum. ke státním fondům a
k dalším osobám

- přezkoumán: Ano

8. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládrání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví
územního celku

- přezkoumián: Ano

9. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s maietkem sátu. s nímž
hospodaří územní celek

- přezkoumán: Ano

10. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zadávrání a uskutečňovaní veřejných zakázek. s qfjimkou
úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu

- přezkoumr{n: Ano

11. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi

- přezkoumán: Ano

12. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky Ýzických a právnických osob

- přezkoumán: Ano

13. Usknovení § 2 odst. 2 písm. ť} zastavování movitYch a nemovitých věcí ve prospěch
řetích 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) účetrrictví vedené územním celkem

- přezkoumán: Ano

16. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho
příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právrúho předpisu upravujícího rozpočtovou
odpovědnost

- přezkoumán: Ano

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků ziiště+Ých v předchozím roge
C.I. Při přezkoumání hospodaření rúzemniho celku v předchozím roce

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D. Závěr z přezkoumání hospodaření ?a rok 2018

D.I. Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 podle § 2 a § 3 zákona č.
42012004sb.

4 nebyly zjištěny chyby a nedostatlqy
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i, . [Jpozornění na případná rizika, která |ze dovodit ze zjiŠtěných chYb

a 
^nedostatků, 

která mohou mít negativní dopad na hospodaření Územního celku

v budoucnu:

při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žáóná závaŽná ňzika, která bY mohla mít

negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

D.III. Poměrovó ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

a) podíl pohledávek na rozpoětu územního celku , 0,08 %

Ú)poďíIzávazkina.o"počtuúzemního celku """ 1,910Á

cÍ podíl zastaveného .á3.tku na celkovém majetku územního celku .........., 0 %

D.Iv. Dluhové pravidlo podle zákona o rozpočtové odpovědnosti

Obec nepřij a|a žádný ix ěr.
Dluh obce/města Ďrloh nepřekroči| 6a% průměru jeho příjmů za poslední 4

rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost,

D.V. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný rízemní celek

Brloh dne 8. ínoru2a79

Jména a podpisy kontroloru zučastněných na přezkoumání hospodaření:

\ <=_
EvaBatková

kontrolor pověřený íízerum přezkoumání

lng. Věra Louálová

kontrolor

;*Ň i;;;;;;i;;; ;;;ěi#il ů;;";
přezkoumání

iy
,/q,

" ]-;.r,

podpis kontrolora

Tato zpníva o vÝsledku přezkoumání:

_ je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a je možno ke zjištění v ní

uvedeném podat pir"r""e stanóvisko ve lhůtě do 15 dnŮ ode dne Předrání 'zPíeW

kontrolorovi pověienému řízením přezkoumání. Konečným zněním zprávy se stavá

tento náwh okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 PÍsm. d) zakona

č.42020a4 sb. k podání písemnéňo stanoviska kontrolorovi pověřenému ŤÍzenim

přezkoumání. Kontrolor poveren11 íizenim přezkoumání mŮŽe v odŮvodněném PříPadě

stanovit lhůtu delší,
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_ se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předáVá statufiárnímu

zásfupci kontrolovaného subjektu a drutrý stejnopis se zakládá do příslušného spisu

Kraj ského uřadu Pardubického kraje,
_ při kontrolované agendě bylo zjištěno,ževe sledovaném období bylo uplatněno celkem

0 požadavků dle ziákona č. 10611999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
- nedílnou souěástí zptáwje seznam dokumentu vytlžitých při přezkoumání a uvedených

v příloze,
_ s Óbsat em zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Brloh o počtu 9 stran byl

seznámen ajejí stejnopis převzal starosta Aleš Drahokoupil

V kontrolovaném období ÚSC, dle prohlášení zástupců ÚSC, nehospodařil s majetkem

státu, neručil svým majetkem za závaz}q Szických a právnických osob, nezastavil movi!ý a
nemovitý majetek, neuzavřel nájemní smlouvu a smlouvu o výpůjčce tykající se nemovitého

majetku, smlouvu o přijetí nebo poskytrrutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o poslrytrrutí dotace,

smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazkl; smlouvu o přistoupení k závazku a

smlouvu o sdružení, nekoupil ani neprodal cenné pap$, obligace, neuskutečnil majetkové
vklady. Územní celek uskuteěnil pouze veřejné zakáz}q malého rozsahu.

Poučení:

Územru celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona é. 42012004 Sb.
povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o qisledku
přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou infornraci přezkoumávajícímu orgánu,

atonejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem vorgánech
územního celku.

Územnt celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákonač.42aD004 Sb., povinen
v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá
příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávl o plnění přijatých opaďení, a v této

lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zptá,lu zaslat.

Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí přestupku podle ustanovení § 14

odst. 1 písm. b) a c) zikonaé. 42012004 Sb. a za to se uloží územnímu celku podle ustanovení

§ 14 odst. 2 zékonač. 420Da04 Sb. pokuta do v}še 50.000 Kč.

Aleš Drahokoupil

starosta obce

Bc. Kristlýna Burešová ť"Jr,** ?
účetní obce podpis účetní obce
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Převzal:

Aleš Drahokoupil

starosta obce
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příloha ke zprávě o vÝsledku přezkoumání hospodaření za rok
2018.

Druh písemnosti Popis písemnosti
Návrh rozpočtu Náwh rozpočtu na rok 2018 byl zveřejněn na uřední desce od27.11.

2017

Rozpočtová opatření 112018 starosta obce 30. 4.2018 - zveřejněno 11. 5. 2018

212018 ZO 2.7 .2018 - zveřejněno 9. 7 . 2aI8
312018 starostaobce 15. 7.2an - zveřejněno 15. 7.20l8
412018 starosta obce ze dne 30. 9. 2018 zveřejněno dne 15. 10. 2018

5l20t8 zastupitelstvo obce ze dne 5. 11.2018 zveřejněno dne 12. 11.

20l8
612018 starosta obce ze dne 28. 12. 2018 zveřejněno dne 1 7. I. 2019

Schválený rozpočet Zo 15.12.2017
Schválený rozpočet na rok 2018 byl zveřejněn od 19. 12.2017

Střednědobý výhled
rozpočtu

Výhled rozpočtu na rok 2016 - 2a20
Zedne 15. 1.2015

Závérečný úěet Náwh závéreěného účtu zarok20l7 byl zveřejněn na uřední desce od
19. 3. 2018 do 9. 5. 2018.
ZO 6.4.2018 schválilo závérečný účet obce spolu se zprávou o
přezkoumaní hospodaření za rck 2017 bez výhrad.

Schválený závěrečný účet byl spolu se zprávou o přezkoumání
hospodaření za rok 2017 bs,r, zveřejněn.

BaŇovní qfpis KB a. s. č. ú. tl32456ll0l00 zaměsíc 07 - 08i20l8
ČNg e. ir.94-741356110710 zaměsíc 01 - 08/2018
qýše zustatků byla ověřena na účetní stav dle výkazu rozvahav rámci
provedení inventarizace k 3 1. l 2.201 8

Dohoda o hmotné
odpovědnosti

Ze dne 4.I.2018

Evidence poplatku vedena ručně tabulkově na místní poplatek zaodpady a ze psů

Faktura Faktury přijaté v číselné řadě 111 - 140

Inventurní soupis
majetku azávazkťl

Plán inventur ze dne l7.12.2018
Proškolení inv entaňzašní komise ze dne 28. 12. 20 l 8

Irrventarizační zprávaze dne 28. 1. 20í9
Kniha došlých faktur na rok 2018 v účetním programu GORDIC v číselné řadě 1-140

Kniha odeslaných
faktur

za rok 2018
vedena ručně tabulkově v číselné řadě 1-612018

odměňování členů
zastupitelsfva

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 5. 11. 2018 s platností od 5. 1 1.

2018
Odměny zavýkonfunkce ke dni 5. 10. 2018 a 5. 11. 2018 přepočí&ány.

odměňování členů
zastupitelstva

Usnesení ZO ze dne 6. II.2014
Počet obyvatel k 1. 1. 2aI8 -235
Mzdové rekapitulace 01 - 08/2018

Pokladní doklad 07 - 0812018 v číselné řadé 2I5 - 256

Označení všegh dokladů a jinÝch materiálů využitých při přezkoumání:
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pokladní kniha
(deník)

07 - 08/2018

Příloha rozvahy Ke dni 30. 6. 20|8, k 31.12.2018

Rozvaha Ke dni 30. 6.2018, k3I.I2.20l8
učetní doklad č. 30004 ze dne 3 1.1.201 8 o zaúčtovaní předpisu pohledávky na místní

poplatek za odpady ve výši 125 700,00 K{ ze psů ve \^ýši 6 950,00 Kč
účetním zápisem 3 I 5 l 606

Učtorrý rczvrí:r na rok 2018
v účetním progrítmu GORDIC

Yjkazpro hodnocení
plnění rozpočtu

Ke dni 31. 8. 2018, k3I.I2.20I8

Yýkaz zisku a ďtáty Ke dni 30. 6. 2018, k 31.12,2018

Darovací smlouvy ze dne23.4.2018 na poslgrtnutí finančního daru pro MIREA denní
stacionář, o.p.s. ve \^ýši 5 000,00 Kč
ze dne 23.4.2018 na poslqrtnutí finančního daru pro Domov u fontány
ve v/ši 5 000,00 Kč
ze dne 5.2.2018 na poslcytnutí finančního daru pro Szickou osobu na
opravu rodinného domu zničeného požárem ve výši 30 000,00 Kč,
doložka o schválení - ZO schvrá]ilo dne 26.t.Z0l8

Dohody o provedení
práce

Ze dne 2. 5.2018,21. 6.2018

Smlouvy a další
materiály k
poslqrtnuQim
účeloqirn dotacím

veřejnoprávní smlouva ze dne 9.4.2018 pro Krajskou knihovnu v
Pardubicích o poskyhrutí dotace ve výši 470 ,00 Kč na nákup literatury
do qiměnného fondu

Smlouvy a další
mateiáiy kpřijatým
účelov.ým dotacím

dotace na úhradu výdajů souvisejících s konáním volby prezidenta
republiky v roce 201SÚZ98008 ve qýši 22946,00 Kč, příjem dle
vYkaru FIN 2 12M zaíňtován na 41ll, vYdaje účtovrány na 6118,
kontrola čerpání a uznatelnost výdajů bez nedostatků, dle předběžného
vničtovaní čerpáno ve qiši la 422,0a Kč , vratka ve qýši 12 524,0a
Kč

Smlouvy a další
materiály k přijatým
účelovým dotacím

dotace na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do
zastupitelstev obcí glZOUal) ve výši 30 000,00 Kě, příjem
zaíětovánna položce 4llt, výdaje účtována na 6115 dle jednotlivých
výdajů, kontrola čerpání a uznatelnost v}dajů bez nedostatků, celkem
r,yčerpráno ve výši l5 669,00 Kč, watka ve výši 14 331,00 Kč

Smlouvy a další
materiály k přijatým
účelovým dotacím

smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova ze dne
18.5.2018 č. oŽPzlftl22178 z rozpočtových prostředků
Pardubického kraje na neinvestiční akci "Oprava chodníků" ve rýši
170 000,00 Kč (ve výši 60% ze skutečných nákladů), příjem zaúčtován
na položce 4722 véetně úpravy rozpočtu, termín použití a vyúčtování
do 31.12.2018, vytičtovrání předloženo ze dne 1a.t2.2018, celkové
nráklady ve výši 3,22 5aD,a0 Kč (dodržen procentní podíl dotace ve
yýši 52,78l%), kontrola čerpaní a uznatelnost qýdajů bez nedostatku
(FA včefirě její platby na BÚ)

Smlouvy o převodu
majetku (koupě,

kupní smlouva ze dne t . 1 0.201 8 na prodej pozemku par.č. 369172 o
výměře 1 535 m2 za cenu 506 550,00 Kč



prodej, směna,
převod)

doložka dle zákonao
záměruve dnech 8.8. - 24.8.201S
právní účinky vkladu vznikly dne 3.10.2018
z majetkové a účetní evidence vyŤazeno dokladem č. 5000025 ze dne
3,10.2018 ve výši 8 980,00 Kč účetním zápisem 554l03IVniřní předpis a

směrnice
směrnice pro časové .orli šen- n,ákladůi výno su
směmice o oběhu účebťch doktadů včetně podpisoqých vzorů
směrnice k podrozvahovým účtům
směrnice o poslqrtování cestormích náhrad
směrnice o způsobu účtování a evidenci majetku
směrnice o inventarizaci
směmice pro tvorbu apoužívání opravných položek
odpisoqý plrin
kontrolní řád obce rr!91tě podpisových vzorů

Zápisy z jednani
zasfupitelstva včetně
usnesení

Zastupitelstvoffirl sJ ?. jr51 8

Zápisy z jednání
zastupitelstva včetně
usnesení

Zo b.12.2017,26

obecně závanÉ
vyhlášky

ozv č.li20l6
OZV ě. l/20ll na místrť poplatek ze psů
OZV jsou zasílány k posouzení zákonnosti na odbor veřejné správy,
dozoru a kontroly
dle vykaruFlN 2 12M jsou vybítánypoplatky za odpaďy (položka
1340), ze psů (položka 1341)přiznáník dani z

příjmu právnických
osob

zarok2017
obci vznikladaňovápovinnost ve qýši 233 700,00 Kč
kontrola dle výkazu FIN 12 M v příJmech na položce Il22, ve

Yíii,:l na 63 99 l 5 30j, 
{i]e_a!e 

vÝkazu rczv aha a výkazzísm a zft áty
doklad č. 600002 ze dne 31.3.2018 o

učetrú závěrka obcé
k31.12.2017

učetní závěrkaobcekw
protokol o schválení účetnízá byl předložen ke kontrole.
Zápisy zkonkolníhoffi

Zápisy z finančního Zápisy zťtttančníhó

Komenského náměstí 125,532 ],1 Pardubice , tel.: +420026 530, e-mail: lvana.bednarikova@pardubickykraj.cz
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