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Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

KovÁŇ
Ič:00509221

Za rok2018
Přezkoumání hospodaření obce Kováň zarok 2018 bylo zahájeno dne 26.07.2018 doručením
oznámeni o zahájeru přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícímorgánem.

přezkoumání

.
.

se

24.10.2018
19.02.2019

uskutečnilo ve dnech:

na zál<ladě zél<ona č. 42012004 Sb., o přezkoumávání hospodařerll tuemních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí, ve znénípozdějších předpisů a v souladu se zákonem
č.25512012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

přezkoumávané období:

01.01.2018 - 31.12.2018

Přezkoumání proběhlo v sídle obce:

lí.ovan
Kovráň 40

29425 Katusice

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený řizením přezkoumání
- kontroloři:

Zástupci obce:

:

Jana Pýchová
Marcela Pavlíčková(dne 19.2.2019)
Bc. Simona Marková (dne 24.10.2018)
Bc. Dana Matějková (dne 24.10.2018)

Bohumil Moc - starosta

-",'

Pověření kpřezkoumaní podle § 5 odst. I zžkona č. 42012004 Sb., § 4 a § 6 zákona
ě.25512012 Sb., vše ve znéni pozdějších předpisů, vydala vedoucí Odboru interního auditu
a kontroly Krajského uřadu Středočeskéhokraje Mgr. ŠtOpanka Dvořáková Týcová
dne 15.8.2018 pod čj. 106450/2018/I(USK.

Předmětem přezkoumání jsou dle ust. § 2 zák. č. 42012004 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, údaje o ročnímhospodaření iaemniho celku, tvořícísoučást závěrečnéhoúčtupodle
zékona ě. 250 12000 Sb., ve znéru pozděj šíchpředpisů, a

-

-

-

to

:

plnění příjmůa výdajů rozpočtu, včetně peněžníchoperací týkajícíchse rozpočtoqých
prostředků,
finančníoperace, týkajicí se tvorby apotůitípeněžníchfondů,
náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
peněžníoperace, týkaJícíse sdružených prostředků r,ynakládaných na záHadé smlouvy

mezí dvěma nebo více územnímicelky, anebo

ía

základě smlouly

s

jinými

právnickými nebo fy zickými osobami,
finančníoperace, týkajícíse cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
hospodařeni a naldádán s prostředky poskýnutými z Narodního fondu a s dalšími
prostředky ze za}l.antčíposkytnut;fmi na záldadě mezinárodních smluv,
vytičtovrání a vypořádání finančníchvztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtůmkrajů,
k rozpočtum obcí k jiným rozpočtum, ke státním ťondům a k dalšímosobám,
nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímžhospodaří :územrn celek,
zadávéni a uskuteěňování veřejných zaká"z'ek, s výjimkou úkonůa postupů
přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,
stav pohledávek azávazkianakládání s nimi,
{s
ručenízazávazky fyzických a právnických osob,
zastavování movidch a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
zřízování věcných břemen k majetku územníhocelku,
účetnictvívedené tuemrltmcelkem,
ověření poměru dluhu územníhocelku k pruměru jeho příjmů za poslední 4 rozpoětové
roky podle právního předpisu upravujícíhorozpočtovou odpovědnost.

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno qiběroqým způsobem s ohledem na qýznamnost
jednotliqých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotliqých
právních úkonůse :,rycháni ze znéníprávních předpisů platných ke dni uskutečněnítohoto
úkonu.
Podle ustanovení § 2 odst. 3 zékona č. 42012004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje,
na které se váahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.
Posledním kontrolním úkonem ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 písm. g) kontrolního řádu
učiněným dne 19.02.2019 bylo shrnutí kontrolních zjištění, předání přezkoumaných
dokumentů zástupcům územníhocelku a prohlášení kontrolora pověřeného íizením
přezkoumání, že kontrola na místě je ukončena.
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A. Přezkoumané písemnosti
Střednědobý výhted rozpočtu

r

na roky 2016

-

2019

ze

dne 2.12.2015, zveřejněn na webových stránkách obce

dne 18.3.2017

Návrh rozpočtu

.

zveřejněn od 26.11.2017 do 14.12.2017
Schválený rozpočet
. zastupitelstvem obce dne 13.12.2017 jako přebytkový, závazné ukazatele druhového
tříděnídle rozpočtovéskladby (položky), zveřejněn dne 14.12.2017
Rozpočtová opatření

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
'
'

ě.Il20I8 schváleno
ě.2l20I8 schviáleno
č.3l20I8 schváleno
č.4l20I8 schváleno

starostou obce dne 31.1.2018, zveřejněno dne 31.1.2018
starostou obce dne 28.2.2078,zveřejněno dne 28.2.2018
starostou obce dne 31.3.2018, zveřejněno dne 16.4.2018
starostou obce dne 30.4.2}l8,zveřejněno dne 13.5.2018
ě. 5l20I8 schváleno starostou obce dne 3I.5.2}t&,zveřejněno dne 11 .6.2aI8
č. 612018 schváleno starostou obce dne 3M6.20l8,zveřejněno dne 30.6.2018
č.712018 schváleno starostou obce dne 31.8.20l8, zveřejněno dne 31.7.2018
č. 812018 schváleno starostou obce dne 31.8.2017 , zveřejněno dne 31.8.2018
č. 9l20I8 schváleno starostou obce dne 30.9.2018, zveřejněno dne 30.9.2018
č.1012018 schváleno starostou obce dne 31.10.2018, zveřejněno dne 31.10.2018
č. 1Il20I8 schváleno starostouobce dne 30.11.2018, zveřejněno dne 30.11.2018
č.I2l2018 schváleno starostou obce dne 3I.I2.20I8, zveřejněno dne 3I.I2.20l8
č.I3l2018 schváleno starostou obce dne 31.12.2018, zveřejněno dne 31.12.2018

Závérečnýúčet
' zarck2017, projednan a schválen zastupitelstvem obce dne20.6.2018 spolu se zprávou
o výsledku přezkoumání hospodařeni zarok2ll7 "bez výhrad", zveřejněn dne I.7.2018,
návrh závéreěného účtuzarok2ll7 zveřejněn od 28.5.2018 do2I.6.2018
Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
' k 30.6.2018 ze dne 18.7.2018,31.10.2018 ze dne 20.II.2018,3I.12.2018 ze dne
18.1.2019 (odeslán do CSÚIS dne 18.1.2019)

Yýkazzisku aztráty
' k 30.6.2018 ze dne 16.7.2018,3I.12.2018 ze dne tt.2.2019 (odeslán do CSÚIS
II.2.2019)
Rozvaha

'

k 30.6.2078 ze dne 16.7.2018,3t.I2.20I8 ze dne 11.2.2019 (odeslána do CSÚIS
11.2.2019)

dne

dne

Příloha rozvahy

'

k 30.6.2018 ze dne 16.7.2018,3I.12.20I8 ze dne II.2.20I9 (odeslána do CSÚIS

II.2.2019)
ÚetovY rozvrh
platný pro rok 2018

.

Hlavní kniha

.

k30.6.2018 ze dne 16.7.2018,31.12.2018 - dle potřeby
Kniha došlých faktur
vedena ručně - od č. I ze dne2.L20l8 do č. 116 ze dne21.I2.20I8
Kniha odeslaných faktur
vedena ruěně - od č. I ze dne29.L2018 do č. 12 ze dne 12.II.20I8

.

r

J

dne

Bankovní výpis
' k účtuě. 483200399/0800 vedenómu u Českéspořitelny, a. s. - od č" 13 za období
1.5.2018 - 10.5.2018 do č. 18 za obdobi 21.6.2018 - 30.6.2018, od č. 33 za období

'

21.II.2018 - 30.1.2018 do č. 36 za období 21.I2.20I8 - 31.12.2018
k účtuč. 94-911618110710 vedenému u Českénárodní banky - od č. 5 ze dne 3t .5.2018
do č. 6 ze ďne29.6.2018, od č. 10 ze dne 31.10.2018 do ě.12 ze dne31,.12.2a1,8

účetnidoklad
' k č.483200399/0800 vedenému u Českéspořitelny, a. s. - od č.100168 ze dne 3.5.2018
ďo ě. 100249 ze dne 30.6.2018, od č.100437 ze dne 2I.11.2018 do č, 100497 ze dne

'

31.12.2018

k č. 94-9II6t8Il07&0

vedenému u Českénárodní banky - od č. 200014 ze dne
I4.5.2018 doč.200022zedne29.6.2018,od ě.200040 zedne9.10.2018 doě.200049
ze dne3I.12.2018
k pokladně - od č. 1100082 ze dne 2.5.2018 do č. 1100103 ze ďne 31,5.2018,
od č. 1100162 ze dne 15.10.2018 do č. 1rc0l74 ze dne22.10.20t8, od č. 1100183
ze dne 6.12.2018 do č. 1100193 ze dne 17.12.2018
předpisy došlých faktur - od č. 4400039 do 440006I, č. 4400104, č. 4400Ia6,
č.4400108, od č. 4400110 do 4400116
předpisy záIobových faktur - od č. 40012 do č. 40018, od č. 40024 do č.40027
předpisy mezd - od č. 5500005 ze dne 3I.5.2018 do č. 5500006 ze dne 30.6.2018,
č. 5500012 ze dne3I.12.2018
předpis odeslaných faktur č. 8800006 ze dne 4.6.2018, č. 8800010 ze dne
15. 10.201 8,č. 8800012 ze ďne 12.II.2018
\mitřní doklad
č. 770000I ze dne 1 .6.2018, č. 6600004 ze dne t.6.20I8, č. 20003
ze dne 30.6.2018
Pokladní kniha (denft)
za období květen ažčerven,říjen,prosinec 2018
skonto pokladní hotovosti k 24.9.2018 v 8:30 hodin činíKč 34.942,00, stav souhlasí
se záznamem v pokladní knize, k dokladu č. 135 ze dne22.10.2018

'

'
'
'

-

'

'

-

f
'

pokladní doklad
' od č. 63 ze dne 2.5.2018 do č. 87 ze dne 25.6.2018, od č.I25 ze dne 15.10.2018
do č. 135 ze dne22.10.2018, od č. I42 ze &te 6.12.2018 do č. I5I ze dne 17.12.20í8
Evidence pohledávek
. vedena v Knize pohledávek - TKO, psi a nájmy
Evidence majetku
. vedena v exellové tabulce, účetnictvízptacovávátno firmou MID
Inventurní soupis majetku a závazků
' složka inventarizace za rok 2018 - Plán inventur na rok 2018 ze dne 10.12.2018,
ProŠkoleníčlenůinventarizačníkomise ze dne I3.I2.20l8, inventurní soupisy
k31.12.2018, qfpis z katastru nemovitostí se stavem ke dni 3I.12.2018 - namátkově,
dle potřeby,Inventarizačnízprávapro rok 2018 ze dne 5.2.20t9
Odměňování členůzastupitelstva
' dokument ,,Rekapitulace mzdoqich nákladů za 5l20I8, I1l20I8 a l2l20l8" - všech

neuvolněných zastupitelů obce
,učetnictví
ostatní
. Protokol o schválení účetnízávérky obce ze dne20.6.20t8.

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)
' Kupní smlouva ze ďne 10.1.2018 uzavŤená s p. V. J., předmětem prodeje jsou pozemky
Č.82917 o qýměře 26 m2,82919 o výměře 7 m2 a Il2 č.82918 o výměře 54 m2, zavřeni
smlour,y schváleno zastupitelstvem obce dne 13.12.2017.

4

Zveřejněné záméry o nakládání s majetkem
r Kupní smlouva ze dne 10.1.2018 na prodej pozemků č.82917 , ě. 82919, Il2 č.82918
- zveřejněno dne od 12.11.2017 do 12.12.2077.
Dohody o provedení práce
' ze dne 2.8.2018 uzavřená s M. M. na období od 3.8.2018 do 12.8.2018 v rozsahu
28hod. - oprava autobusové čekárny v Podkováni
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
' ze dne 13.12.2017 (rozpoěet), 2I.3.2018,20.6.2018 (schválení závěrečného účtuobce,
účetnízávěrky obce), 19.9.2018,2.II.20I8 (ustavující) 10.12.2018 - nepřezkoumáváno,
použito podpůrně

V kontrolovaném období oďec Kovtáň, dle prohlášení starosty obce, neuzavíela smlouvu
směnnou, darovací, nájemní, pachtormí, smlouvu o vlipůjčce,výprose, o nabytí, převodu
nebo o zřízetúpráva stavby k pozemku ve svém vlastnictví, ani jinou smlouvu o nabytí
a převodu majetku včetně smlouvy o nakládaní s věcnými právy, nehospodařila s majetkem
státu, neručila svým majetkem zazávazky fyzických a práwických osob, a to ani v případech
taxativně vy,jmenovaných v § 38 odst. 3 zékona o obcích, nezastavila movitý a nemovit}
majetek, neuzavřela smlouvu o přijetí a poskytnutí úvěru nebo zaptljčky, smlouvu
o poskytnutí dotace, sm]oul,tt o přijetí dotace, smlouvu o převzetí dluhu, o převzetí
ručitelskéhozávazku, o přistoupentkzávazku a smlouvu o sdružení,smlouvu o společnosti
a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy o sdružení, jehožje obec sPolečníkem,
nekoupila ani neprodala cenné papiry, obligace, nevydala komunální dluhopisy, nezŤidila
ani nezrušila příspěvkovou orgatizaci a orgalizaění složku, nezaložila ani nezrušila
právnickou osobu, neuskutečnila majetkové vklady do právnických osob, neprovozova]a
hospodrářskou (podnikatelskou) činnost, uskutečnila pouze veřejné zakáaky malého rozsahu.
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B. Zjištění z přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření obce Kováň:

Byly zjištěny následující chyby a nedostatky - porušeny nížeuvedené předpisy:

'

Vyhláška č. 27012010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších
předpisů
2,neboťz
Skutečný stav nebyl
ě.3I4 06, č.383.

§ 7 odst.

.

při
§

inventuře ověřen podle inventaizačních evidencí kúčtům

Zákon č.12812000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
2, ,neboťz
Zastupitelstvo neroáodlo o úkonu spadajícímdo jeho vyhrazené pravomoci,
neboť neschválilo rozpočtovéopatření č. 10/2018 (schváleno starostou obce dne
31.10.2018),č. 1Il20I8 (schválenostarostouobcedne30.11.2018),č.I2l20I8(schváleno

§ 84 odst.

starostou obce dne 3I.12.2018).
§ 72 odst. 4, nebot':

Starostovi obce nebyla stanovena odměna za výkon funkce. Dle rekapitulace mzdových
nakladů za období listopad a prosinec mu byla prokazatelné vyplácena odměna
nad zákonem stanoveném minimu 0,3 násobku výše odměny, která by náIežela

uvolněnému členovi zastupitelstva.

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných:
a) při dílčímpřezkoumání
Byly zjištěny následující chyby a nedostatky - porušeny nížeuvedené předpisy:

.

ČÚs č. 701 - 710 (§ 36 odst. 1zákonao účetnictví)
ČÚs t. 701 bod 6.2. a6.4.o nebot':

Obec neúčtovala k okamžiku uskuteěnění účetníhopňpadu při převodech vlastnictví
k nemovitým věcem, které podléhaly zápísll do katastru nemovitostí, neboť nebylo
účtovánona účtu031 - Pozemky o prodeji pozemku z vlastnicfuí obce v den podání
návrhu na vklad katastrálnímu úřadu (Dle kupní smlouvy uzavŤené dne 10.1 .2018, vklad
proveden ďne 24.4.2aI8 s právními účinkyk 29.3.2018). Předložen účetnídoklad
č. 770000l ze dne I.6.2018 o vyřazeru pozemků, včetně předpisu smlouvy dokladem
č. 6600004 ze dne 1.6.2018.

NENAPRAVENO
Chyba se opakuje

i

nadóle, Dle předloženého vyrozumění o provedeném vHadu
do katastru nemovitostí ve věci sp. zn. Y-8452/20]8-207 byla uzavřena kupní smlouva
ze dne 2].B.20]8, která nebyla při konečnékontrole předložena.

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

Při

přezkoumání hospodaření obce Kováň

č.42012004 Sb., ve znění pozdějšíchpředpisů

za rok 2018 podle § 2 a § 3

zékona

Byly zjiŠtěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených
pod písmenem c):
(§ 10 odst, 3 písm. b) zákonač.420l2a04 Sb.)

'.

Skutečný stav nebyl při dokladové inventuře ověřen podle inventarizačníchevidencí.
Starostovi obce nebyla stďrovena odměna za výkon funkce.

Byly zjištěny nedostatky spočívajícív:

(§ 10 odst. 3 písm. c) zákonaě.42012004 Sb.)

C4) Nedostatky, spočívajícív porušenípovinností nebo překročení působnosti územního
celku stanovených zvláštními právními předpisy
' Zasi,lpitelstvo nerozhodlo o úkonu spadajícímdo jeho l,ryhrazené pravomoci,
neboť neschválilo rozpočtová opatření.

Byly zjištěny nedostatky spočívajícív:
(§10 odst. 3 písm. c) zákonač.42012004 Sb.)
C5) neodstranění nedostatků zjištěných při díIčímpřezkoumání
. Tyto chyby a nedostatky jsou specifikovány v oddíle C) pod písm. a).

Upozornění na rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č.42aD004 Sb., v platném znění:
Neuvádí se.

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

podíl pohledávek na rozpočtu územního celku

b) podíl závazkina rozpočtu územníhocelku
c)

0,00 Yo
1106 "Á

podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

0,00 oÁ

Komentář:
Celkoqi objem dlouhodobých pohledávek činí0,00 Kč.
Celkorli obj em dlouhodob ý ch záv azk.ů činí0, 0 0 Kč.

Výrok dle §

'

10 odst. 4 písm. c) zákona č.42012004 Sb.n v platném znění:
Dluh územníhocelku nepřekročil60% pruměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtovéroky.

Kováň 19.02.2019
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kontfoiy

Podpisy kontrolorů:

Jana Pýchová

'buu-LJ

Marcela Pavlíěková

kontrolorka

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:
- je návrhemzprávy o ýsledku přezkoumání hospodaření, přičemžkonečným znérúmzprávy
se stává okamžikem marného uplynutí lhů§ stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona
č. 42012004 Sb., k podání písemnéhostanoviska kontrolorovi pověřenému Ťízenim
přezkoumání
v tomto návrhu je možno podat písemnéstanovisko ve lhůtě
předaní náwhu zpráv!, a to kontrolorovi pověřenému řízením
přezkoumání na adresu: Krajský úřad Středočeskóho kraje, Odbor interního auditu a kontroly,
Zborovská 11, 150 2IPruha5
-

ke zjištěnímuvedeným

do 15 dnů ode dne

tento náwh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje
dílčíhopřezkoumiání
-

i qisledky

konečného

- se vyhotowje ve dvou stejnopisech, přičemž se stejnopis č. 2 předává statutárnímu zástupci
přezkoumávaného subjektu a stejnopis č. 1 se zaldádá do příslušnéhospisu územního celku

vedeného Odborem interního auditu a kontroly Krajského uřadu Středočeského kraje.
S obsahem

zpráw o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kováň o počtu 9

byl seznámen a stejnopis č. 2 převzal, p. Bohumil Moc, starosta obce.

OBEI] rtCVÁŇ

Kováň 40,2E4 25 Katusíce

lco

00509221

/
/-.,
............}

Bohumil Moc
starosta obce kováň

dne 19.02.20Ý9
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stran

Poučení:
Územnt celek je ve smyslu ust. § 13 odst. 1 písm. b) zékona 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 příslušnému přezkoumávajicimu
orgánu - Krajský uřad Středočeského kraje, Odbor interního auditu a kontroly, Zborovská 11,
I50 2l Praha 5, a to nejpozději do 15 dnů po projednaní této zprávy spolu se závěrečným
účtemv orgánech územníhocelku.

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákonač.42012004 Sb., povinen
v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhožzákona uvés! lhůtu, ve kíerépodá
příslušnémupřezkoumávajícforu orgánu písemnou zprávu o plnění příjatych opatření a v této
lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

Nesplněním těchto povinností se územni celek dopustí přestupku podle ustanovení
§ 14 odst. 1 písm. b) a c) zékona č. 420l20a4 Sb. a za to se uložíúzemního celku podle
ustanovení § 14 odst. 2 zékonaě.42012004 Sb. pokuta do výše Kč 50.000,-.
Rozdělovník:

steinopis

počet wtisků

Předáno

Píevza|

1

1x

Krajský úřad
Středočeskéhokraje

Jana Pýchová

2

1x

Kováň

Obec

Bohumil Moc

Upozornění:
' DoloŽka podle zákona o obcích - Upozorňujeme, že podmiňuje-Ií zikon platnost
právního úkonu obce předchozim zveřejněním záméru (např. prodat, směnit, darovat,
propachtovat, poskytnout jako výprosu, pronajmout nebo poskytnout jako r}půjčku
na dobu delšínež 30 dní nemovi§ majetek), schválením nebo souhlasem zastupitelswa
obce, opatři se listina osvědčujícítento právní úkon doložkou, kterou bude potvrzeno,
žeffio podmínky jsou splněny.
Upozornění:
' NedodrŽení povinností dle § 5 odst. 3 zákona o pravidlech rozpočtovéodpovědnosti
- Upozorňujeme, že s návrhem rozpočtu na rozpočtový rok je tnemní celek povinen
zveřejnit i informace o schváleném rozpočtu na rozpočtový rok předchazející roku,
na kteý je předkládán návrh rozpočtu, a o očekávaném, nebo skutečnémplnění
rozpočtu za předcházej ícírok.
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