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Stejnopis

čj.,

Zpráva

č. /b

o výsledku přezkoumání hospodaření obce

KovÁŇ
Ič:00509221

Za rok2019
Přezkoumání hospodaření obce Kováň za rok 2019 bylo zahájeno dne 3 I.07 .2019 doručením
oznámení o zahájení přezkoumání hospodařeni zaslaného přezkoumávajicim orgánem.

přezkoumání

se uskutečnilo ve dnech:
23.06.2020
II.09.2019
na základě zákona č. 42012004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územnich samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí, ve znéni pozďějších předpisů a v souladu se zákonem
ě.25512012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

.
.

přezkoumávané období:

01.01.2019 - 31.12.2019

Přezkoumání proběhlo v sídle obce:

Kováň
Kováň 40
294 25 Katusice

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený Ťizenim přezkoumání:
- kontrolor:

Marcela pavlíčková
Jana Pýchová

Zástupce obce:

Bohumil Moc - starosta

Pověření kpřezkoumrání podle § 5 odst. l zákona č. 42012004 Sb., § 4 a § 6 zákona
ě. 25512012 Sb., vše ve zněni pozdějších předpisů, lydala vedoucí Odboru interního auditu
a kontroly Krajského úřadu Středočeskéhokraje Mgr. Štěpanta Dvořáková Týcová
dne 19.7.2019 pod čj. 096538/2019/KUSK,

Předmětem přezkoumání jsou dle ust. § 2 zák. č. 42012004 Sb., ve zněni pozdějších
předpisů, údaje o ročnímhospodaření územníhocelku, tvořící součást závěrečnéhoúčtupodle
zákonaó.25012000 Sb., ve znéni pozdějšíchpředpisů, a to:
- plnění příjmůa ýdajů rozpočtu, včetně peněžníchoperací ýkajícíchse rozpočtových
prostředků,
- finančníoperace, tykajicí se tvorby apoužitípeněžních fondů,
- naklady a ýnosy podnikatelské činnosti územníhocelku,
- penéžnioperace, tykqicí se sdružených prostředků lynakládaných na základě smlour,y

mezi dvěma nebo více izemnímí celky, anebo na záHadé smlou.,y sjinými

-

-

-

právnickými nebo fyzickými osobami,
finančníoperace, ýkqíci se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
hospodařeni a nakládáni s prostředky poskytnutými z Narodního fondu a s dalšími
prostředky ze zahtaničíposkytnu§mi na zákIadě mezinárodních smluv,
vyúčtovánía lrypoŤádání finančníchvztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtůmkrajů,
k rozpočtum obcí k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalšímosobám,
nakládánt a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímžhospodaří uzemni celek,
zadávéní a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonůa postupů
přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštníhoprávního předpisu,
stav pohledávek azávazkianakládání s nimi,
ručenízazávazky ýzickýchaprávnických osob,
zastavovaní movit}ch a nemoviých věcí ve prospěch třetích osob,
ňizovéltúvěcných břemen k majetku územního celku,
účetnictvívedené územnímcelkem,
ověření poměru dluhu územníhocelku k pruměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové
roky podle právního předpisu upravujícíhorozpočtovou odpovědnost.

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno l}běror,}m způsobem s ohledem na ýznamnost
jednotliých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlir,}ch
právních úkonůse vychéai 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 23.06.2020 bylo shrnutí kontrolních zjištění, pŤeóáru přezkoumaných
dokumentů zástupcům územního celku a prohlášení kontrolora pověřeného Ťizenim
přezkoumání, že kontrola na místě je ukončena.
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A, Přezkou mané písemnosti
Střednědobý l}hled rozpočtu
r na roky 2016 - 2019, zveřejněn 2.I220I5
Návrh rozpočtu
. zveřejněn od 10.11.2018 do 10.I2.20I8
Schválený rozpočet
. zastupitelstvem obce dne l0.I2.2aI8 jako lyrovnaný, závazné ukazatele odvětvového
tříděnídle rozpočtovéskladby (paragraf), zveřejněn dne 11.12.2018
Rozpočtová opatření
. ě.1l20I9 schváleno starostou obce dne 3I.I.2019, zveřejněno dne 31 ,1.2019

.
.
.
.
.

,2019, zveřejněno dne 3 1 .3 .2019
ě.412019 schváleno zastupitelstvem obce dne 13.5.2019, zveřejněno dne 13.5.2019
č.612019 schváleno zastupitelstvem obce dne 10.6.2019, zveřejněno dne 10.6.2019
ě.712019 schváleno starostou obce dne 30.6.2019, zveřejněno dne 30.6.2019
č.I3l2019 schváleno starostou obce dne 31.I2.20I9, zveřejněno dne 3I.12.2019
ě. 3120|9 schváleno starostou obce dne 3I

.3

Závérečnýíčet
. za rok 2018, projednan a schválen zastupitelstvem obce dne 10.6.2019 "bez,qýhrad",
zveřejněn ďne 10.6.2019, návrh závéreěného účtuzarok 2018 zveřejněn od 25.5.2018
doposud
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodařeni zarok 2018 byla schválena dne 10.6.2019
samostatn;ým usnesením s ýhradami a stanovením odstraněním chyb do 30.6.2019
Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
k 3I1.2aI9,3I.3.20I9 ze dne II.4.20l9,3I.5.20I9 ze dne 12.6.2019,30.6.2019 ze dne
l0.7 .2019, 3 I .12.2019 ze dne 22.I .2020

.
.

Yýkazzisku aztráty

.

k 30.6.2019 ze dne I5.7,2019, 3I.I2.20I9
Rozvaha
. k30.6.20I9 ze ďne l5.7 .20|9,3I.I2.20I9
Příloha rozvahy
. k30.6.20I9 ze dne 15.7.20t9,31.I2.20I9
Útto"Y rozvrh
. platný na rok 2019
Hlavní kniha
. k30.6.2019, 3I.12.2019 - dle potřeby
Kniha doštých faktur
. vedena ruěně v Knize došlých faktrrr 3.I.2020
Kniha odeslaných faktur
. vedena ručně v Knize odeslaných faktur
12.I2.2019

ze dne 7 .2.2020
ze ďne

7

.2.2020

ze dne 7.2.2020

od č. I ze dne 2.1.2019 do č. 1II ze dne

-

od č. I ze dne 2I.I.2019 do č. 14 ze ďne

Faktura
. číslo12l20l9 ze dne 16.5.2019 ve ýši Kč 32I.255,00 splatná dne 26.5.2019, dodavatel
Tomáš Frus, Valovice na práce ,, Rekonstrukce střechy, příslušenstvíu OU Kováň,
tesařské, klempířské, pokqývačské práce". Faktura zapséna v knize došlých faktur pod
pořadovým ěíslem 49 ze dne 17.5'2019, předpis závazkll ě. 4400049 ze dne I7.5.2019,
úhrada z béžnéhoúčtu- čísloqýpisu 15, úěetnídoklad č.100197 ze dne 28.5.2019
ve l}ši Kč 321.255,00.

J

(dle cenové nabídky ve ýši
Práce provedeny na základé objednávky ze dne 2].3.2019
navýŠení
Kó 29].876.00 včetně DPH, havarijní ,tuu - zastupitelstvo schvaluje případné
cenové nabídky o nezbytně nutné vícepráce při opravě střechy)

Bankovní vYpis
a, s, _ od č, 15 za období
. k účtuč. 483200399/0800 vedenému u Českéspořitelny,
_
od č, 34 za období
2I.5.20Ig _ 3I.5.2019 do č. 18 za období 2|.6.20t9 30.6,2019,
_
I.12.20Ig _ rc.I2.20:r9 do č. 36 zaobdobí 21.12.2019 3LI2.2019
. k účtuó.94_9t16181/0710 vedenému u českénarodní baŇy _ od č. 4 ze ďne 30,4,2019
do č. 6 ze dne28.6.2019, č,12 ze dne 31 ,12,2019
účetnídoklad
. k č. 483200399/0800 vedenému u českéspořitelny, a, s. _ od č.100187 ze dne 2L5,2019
do č, 100484 ze dne
do č. 100245 ze ďne 30.6.2019, od e.t0b++2 ze dne 2.12,2019

3L.12.2019
_
200_010 ze dne 8,4,2019
k č. 94_gt16181/0710 vedenému u českénarodní banky od č.
do č,200039 ze dne
do č.200027 ze dne28.6.2019, od ě.200037 ze dne 6,12,2019
31.12.2019
_
ě. 1100071 ze dne 3.6.2019 do ě. 1100088 ze dne 28,6,2019,

,

. k pokladně od
oo e. t 100157 ze ďne 9.I2.20I9 do č. 100176 ze ďne 16.12.2019
. vnitřní doklad o přeúčtovánívýsledku hospodaření _ č.20003 ze dne 10,6,2019
. předpis mezd - č. 5500004 ze ďne30,4,2019
. pr"api, odeslaných faktur _ č. 8800006 ze ďne 20.5.2019, č. 8800013 a č, 8800014
1

ze drre 12.12.2019
od č, 4400105
předpisy došlých faktur _ č. 4400049, od ó. 4400052 do 4400062,
do 4400109
předpisy zalohových faktur _ od č. 40008 do č. 40009 , ě. 40021
Pokladní kniha (deník)
zaobdobí červen, prosinec
KČ L7.270,00, stav souhlasí
skonto pokladní hotovosti k 11.9.2019 v 7:50 hodin činí
se záý'naÍrtem v pokladní knize, k dokladu ě. 92 ze ďne 9.9 _2019

.

.

.
.

pokladní doklad
. od ě.55zedne3.6.20t9doě. 67 zedne28.6.2}t9,odč. 1!6zedne9.12-2019doě,I32
ze dne 16.12.2019
Evidence poplatků
. vedena ve wordové tabulce - TKO, psi
Evidence pohledávek

.

vedena ručně v knize pohledávek - nájem

bytoý

Evidence majetku
. vedena v excellové tabulce, dlejednotlivých syntetických účtu
Inventurní soupis majetku a závazkit
. složka inventarízace Za rok 2019 _ Plan inventur na rok 2019 ze dne 10,12,2019,
proškolení členůinveríaňzačni komise ze dne 13.12-2019, inventurní souPisY
ke dni 3LI2,2019 za obec
k 31.12.2019, ýpis z katastru nemovitostí se stavem zptáva
pro rok 2019 ze ďne
a k.ú Kováň'- ,rá*attově, dle potřeby, InveríarízaČní
inventarizaČní zpráva
20.2.2019. Podotýkáme, že dló plánu inventur měla být
zpracována do2-2.2a20
Mzdová agenda
. dokument Dohody o provedení práce - qýplata odměn za období květen 2019,
2019 ke kontrolované
odpracované hodiny na zékladé dohod s pracovníky v foce
dohodě o provedeni práce
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Odměňování členůzastupitelstva
. dokument ,,Reka|itrtu"" mzdových nákladů" za období 2l20I9 a 4l20I9, mzdový list
_
zastupitelé
zaměstnanc rurák2O1g všichni neuvolnění
"
účetnictvíostatní
. Protokol o schválení účetnízávérlq obce zarok 2018 ze ďne Ia,6,2aI9

Darovací smlouly
r Darovací smlouva Ze dne t.4.20I9, kterou obec daruje IZS Team Z,S, Bělá
pod Bezdězem, Kč 3.000,00
Dohody o provedení práce
v rozsahu
. Ze dne 5.1 .2019 uzavřená s Z.N. na období od 5,1,2019 do 31 ,I2,20l9
Kováň
obce
katastru
ploch v
do 300hod. _ úklid obecních komunikací a ostatních
apod,)
32012001Sb,,
Sb.o
Informace o přijatých opatřeních (Zák 420t2004

.

dopisem ,ě dn" 8.7 .2019 čJ,09433312019/KUSK
Zápisy L i" arrerLi zastu p itelstva včetn ě u s n es ení
. ze dne 10.12.201ď(rozpo ěet),27.3.20Ig,I3.5.20I9,10.6.2019 (závérečný účeta účetní
{), g .i z .zoi t g _ nepře zkoum áv áno, použito p o dpůrně
1 6 .9 .20 I
záv érka),

starosty obce, neuzavřela smlouvu
kontrolovaném období obec kováň, dle prohlášení
o qipůjčce,výprose, o nabytí,
kupní, směnnou, darovací, nájemní, pachtovní, smloul,u
vlastnictví, ani jinou smlouvu
převodu nebo o zřizení píaui stavby- k pozemku y9 :yé11-I
prálry, nehospodařila
o nabytí a převodu ma;eiku věetně smlárrr,y o nakládaní s věcnými a právnických osob,
za závazky §zic§ých
s majetkem státu, neruÚila svým majetkem
38 oást, 3 zžkona o obcích, nezastavila
a to ani vpřípadech taxativně vy,jmenwaných v §
přijetí a posiqtnutí úvěru nebo zápůjčky,
movi!ý a nemovitý majetek, n"uÁuŤ"Iu r*io,ro", o
smloul,u o pŤevzetí dluhu, o převzetí
smlouvu o poskytnutí áotace, smlouvu o přijetí dotáce,
o sdružení,smloulrr o společnosti
ručitelského ,ávarku,o přistoupenikzáiazŘl a smlouw
o sdružení, jehož je obec společníkem,
a poskytovaní majeúv;;ch hodnot podle smlouvy
neq,dala komunální dluhopisy, neňíďila
nekoupila ani neprodalá cenné papíry, obligace,
"organizaění
složku, nezaloži1a ani nezrušila
ani nemršila prispevt<ovou organiiaci a
právnických osob, neProvozovala
právnickou osobu, neuskutečniň majetkovO v-t<lady do
pouzeveřejné zakéu}q malého rozsahu,
hospodářskou (podnikatelskou) činnost, uskutečnila

v
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B, Zjištěníz přezkoumání
Při přezkoumrání hospodaření obce Kováň:

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C, Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných:
a) při díIčímpřezkoumání
BYly zjiŠtěny následující chyby a nedostatky - porušeny nížeuvedené předpisy:

'

Zákon Č. 42012004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných

celků a dobrovolných svazků obcío ve znénípozdějšíchpředpisů
13
odst. 1 písm. b), neboť:
§
Nebyla podána písemná informace přezkoumávajícímu orgánu o přijetí opatření k nápravě
chyb a nedostatkŮ uvedených ve zprávé o výsledku přezkoumání hospodaření do t5 anri
od projednénízávěrečného účfu,ale opožděně. Závěrečný účetobce zarok 2018 schválilo

zastupitelstvo obce 10.6.2019, informace o přija|fch opatřeních k nápravě chyb
a nedostatkŮ uvedených ve zptávě o qfsledku přezkoumání hospodaření byla zasléna
i doručena přezkoumávajícímu orgánu 8.7.2019.

NENAPRAVENO
Přijato systémovénápravné opatření, jehož účinnostbude ověřena po schvólení
závěrečného účtuza rok 2019.

.

Zákon č.12812000 Sb., o obcích, ve znění pozdějšíchpředpisů
92
odst. 1, neboto:
§
Zastupitelstvo obce se nesešlo nejméně jedenkrát za 3 měsíce. Zasedání zastupitelstva
obce se uskuteČnilo (dle předložených zápisů ze zaseďálú) dne 10.12.2018 a poté až dne
27.3.2019. Dále dne 10.6.2019 a dle sdělení starosty obce se do dne dílčíhopřezkoumání
zasedéni zastupitelstva nekonalo.

NENAPRAVENO

Chyba se opakuje, zasedání zastupitelstva se konalo až ]6.9.2019.

'

Zákon Č. 25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění

pozdějšíchpředpisů

§ 16 odst. 4, neboť:

RozPoČtovéopatření, s qýjimkou zákonem vymezených opatření, nebylo provedeno
před provedením rozpočtově nezajištěného ýdaje. Dle FIN 2-I2M se stavem ke dni
3I.5.20I9 Ze dne 12.6.2019 obec neprovedla rozpočtovou změnu ve r}dajích
na paragrafu 342I, 3612, 5512, 617 I.

NAPRAVENO

PředloŽenímvýkazu FIN 2-]2M sestaveného ke dni 3I.t2.2019 se chyba neopakuje.
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§ 4

odst.3, neboť:

při

zpracování ročníhorozpočtu obec ner,rychžzela ze střednědobého ýhledu rozPoětu.
(přrjmy
Střednědobý ýhled ,orpočt, předpokládal na r. 2019 rozpočet přebytkoqi
pak byl navrŽen
ve ýši Kě-I.667.450,00, qidaje ve \^ýši Kč 1.450.600,00), ve skuteČnosti
_
1.650.700,00.
a schválen rozpočet vyrovnaný příjmy Kč 1.650.700,00, qfdaje Kč

NENAPRAVENO

Chyba se opakuje i při zpracování ročníhorozpočtu na rok 2020. Střednědobý výhled
1 902.750,00,
roŽpočtu pirapámaaol ná r. 2020 rozpočet přebytkový (piimy ve výši Kč
rozpoČet
schválen
a
výáaje ri ri,ii Kč t.110.000,00), ve skutečnosti pak byl navržen
icháakovi, - příjmy Kč ].946.900,00, výdaje Kč 2,332,992,00,

b) při přezkoumání hospodaření za předchozí roky
Byly zjištěny následující chyby a nedostatky

_

porušeny nížeuvedené předpisy:

.

ČÚs č.701 - 710 (§ 36 odst. Izákona o účetnictví)
ČÚs t. 701 bod 6.2. a 6.4.o nebot':
obec neúčtovalak okamžiku uskutečnění účetníhopřípadu při převodech vlastnictví
k nemovi!ým věcem, kíerépodl éhaly zápisu do katastru nemovitostÍ, neboť nebYlo
účtováno na úětu 031 _ pozemky o prodeji pozemku z vlastnictví obce v den Podtání
vklad
návrhu na vklad katastrálnímu úřadu (Ole kupni smlouvy uzavřené dne 10.1.2018,
doklad
Íěetru
proveden dne 24.4.2018 s právními účinkyk 29.3.2018). PředloŽen
ě. 7700001 ze dne 1.6.2018 o vyřazení pozemků, včetně předpisu smlouly dokladem
č. 6600004 ze drle 1.6.2018.

NAPRAYENO
Chyba se

i

nadále

opakuje.

Dle předtoženého vyrozumění o provedeném vkladu

do kgtastru nemovitosti ve věci sp, zn. V-B452/2018-207 byla uzavřena kuPní smlouva
ze dne 21.s.2018, která nebyla při konečnékontrole doložena.
Konečné2019: přijetím systémovéhonápravného opatřenÍ, jehoŽ ÚČinnost bude ověřena
při převodech vlastnictví k nemovitým věcem v dalšímÚčetním období_

.

Vyhláška č. 270t2lt0 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění Pozdějších

předpisů
§ 7 odst.2, neboť:
Skutečný stav nebyl

č.3I4 AU

při

inventuře ověřen podle inventartzačních evidencí kúČtŮm

06, 383.

NENAPRAVENO

předložením inventurních soupisů účtů314 At] 06, 3B3 se chyba jiŽ neoPakuje, nově
nastala u účtu32 ].
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D) Závěr

Při

přezkoumání hospodaření obce Kováň
ě. 42012004 Sb., ve znénípozdějšíchpředpisů

za rok 2019 podle § 2 a § 3

zákona

Byly zjištěny nedostatky spočívajícív:
(§10 odst. 3 písm. c) zákonač.42012004 Sb.)
C5) neodstranění nedostatků zjištěných při dílčímpřezkoumání nebo při přezkoumání
za předcházející roky.

. Tyto chyby a nedostatky jsou specifikovány v oddíle C) pod písm. a) a b).

Upozornění na rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákonač.420Daa4 Sb., v platnóm znéníz
Neuvádí se.

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

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku

011,1,

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku

1,í8 oÁ

c)

0100 oÁ

podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

Komentář:
Celkoqf objem dlouhodobých pohledávek činí0,00 Kč.
Celkoý objem dlouhodobýchzávazků činí0,00 Kč.

Výrok dle §

.

10 odst. 4 písm. c) zákona č.42012004 Sb., v platném znéníz
Dluh územníhocelku nepřekročil60% pruměru jeho příjmůza poslední 4 rozpočtovéroky.

Kováň 23.06.2020

KRAJSKÝ

ÚŘeO

srŘppočpst<ÉHorners

G

Odbor interního auditu a kontroly
l50 21 Praha 5, Zborovská ll

Podpisy kontrolorů:

%h:,1,wJ

Marcela Pavlíčková

kontrolor pověřený Ťizenim přezkoumání

fflfu.-,

Jana Pýchová

7;;;^:i;;i;;k;
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.

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějšíchpředpisů
§ 84 odst. 2,4,,neboťz
Zastupitelstvo nerozhodlo o úkonu spadajícímdo jeho vyhrazené pravomoci,
neboť neschválilo rozpočtovéopatření č. 1,0l20I8 (schváleno starostou obce dne
31.10.2018), č. 1ll2018 (schváleno starostouobce dne 30.11.2018),ě.1212018 (schváleno
starostou obce dne 31.12.2018).

NAPRAVENO

Předložením rozpočtových opatření za rok 20l9, kde se chybajiž neopakuje

.

Zákon č. 128DOa0 Sb.o o obcícho ve znění pozdějšíchpředpisů
4o nebot':
Starostovi obce nebyla stanovena odměna za výkon funkce. Dle rekapitulace mzdových
nákladů za období listopad a prosinec mu byla prokazatelně vyplácena odměna
nad zákonem stanoveném minimu 0,3 násobku ryše odměny, která by náležela
uvolněnému ělenovi zastupitelstva.

§ 72 odst.

NAPRAVENO

Chyba i nadále trvá, napravení bylo provedeno v období 2/2019 s chybným propočtem.

Konečné2019: napraveno poníženímodměny za období září 2019 o částku Kč ].] ]7,00.

8

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:

ání hospod aŤení, přléemžkoneěným měním zpráw
se stává okamžikem marného uplynutí lhů§ stanovené v § 6 odst, 1 písm, d) zakona
č. 42012004 Sb., k podání písemnéhostanoviska kontrolorovi pověřenému Ťizením
přezkoumání

ke zjištěním uvedeným v tomto návrhu je možno podat písemné stanovisko ve lhůtě
do 15 dnů ode dne předání návrhu zprávy, a to kontrolorovi pověřenému řízením

_

kraje, Odbor interního auditu a kontrolY,
|iezkoumaní na adresu: i<rajský urad stredóčeského
Zborovská 11, 150 21Praha 5

tento návrh zprávy o ýsledku přezkoumání hospodaření obsahuje
dílčíhopřezkoumaní

_

i

r,"ýsledkY koneČného

zástupci
r,yhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemžse slejloqis č. 2 předává statlúétmimu
celku
přezkóumávaného subjektu'a siejnopis č. 1 se zakládá do příslušnéhosPisu Územního
kraje.
StředoČeského
vedeného odborem inierního auditu a kontroly Krajského Úřadu
_ se

Zpráw o rnýsledku přezkoumání hospodaření obce Kováň o počtu 12 stran
byl seznámen a stejnopis č. 2 pievzal, p. Bohumil Moc, starosta obce. Dále starosta obce
hospodaření
preuzal velekíronicte poaooě nepodepsanou zprálu o ýsledku přezkoumání
obce Kovráň ve strojJvě čitelnémfórmátu PDF pro naplnění ustanovení § 4 zákona
ě,99l20L9 Sb.
S obsahem

OBEC KOVÁŇ

Kováň 40, 29.r 25 xatusice

Bohumil Moc
starosta obce kováň

!co

C050g221

dne23.06.2020

Poučení:
Úr;Ň celek je ve smyslu ust. § 13 odst. 1 písm. b) zákona č.42012004 Sb., Povinen
a nedostatků uvedených v této zprávé o výsledku
přijmout opatření k nápravě
"rryu
preztou-ani hospodaření a podat o tom písemnou informaci přísluŠnémuPŤezkoumávajícímu
Zborovská 11,
orgánu - Krajskýuřad stredbeeského kraje, Odbor interního auditu a kontroly,
závěreČným
se
t{o zt praha 5, ato nejpozději do 15 dnů po projednaní této zprálry sPolu
účtemv orgánech územníhocelku.
územnícelek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona ě. 42012004 Sb., Povinen
ve které Podá
v informacích iodle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhožzákona uvést lhŮtu,
příslušnémupřezkoumávajícímuorgánu písemnou zprávu o plnění přijatých oPatření a v této
it ritě prirl.rSnemu přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslal

Nesplněním těchto povinností se iaemní celek dopustí přestupku podle ustanovení
uložíúzemního celku podle
§ 14 odst. 1 písm. bi a c) zákona č. 42012004 Sb. a za to se
istanovení 5 i+ odst. 2 zákonač.42012004 Sb. pokuta do rryše Kč 50.000,-.
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Rozdělovník:
Steinopis

počet vÝtisků

Předáno

1

1x

Krajský úřad
Středočeského kraje

2

1x

Kováň

Převzal

Obec

Marcela Pavlíčková

Bohumil Moc

Upozornění:
r Absence písemně uzavřené smlouvy - zejména smlour,y o dílo - pro zýšeníprávní
jistoty je nutno uzavřetú písemnésmlour,y o dílo, zejménatykajícíse stavebních prací,
v nížbudou veškerépodmínky jednoznačně lymezeny azé$my obce zajištěny.

Yýkaz Příloha se skládá z textových a číselnýchčástí.- Obec musí zkontrolovat
správné načteníúčetníchdat číselnýchčástía zároveň musí doplnit nebo aktualizovat
komentaře do textových ěástí (zejména částíA.1. - A.3.), které mají sloužit konečným
uživatelům(např. samosprávě, MF ČR a pod.). Textové části jsou určeny jako
doplňující zdroj informací, které nelze přímo naléztvevýkazech Rozvaha aYýkaz zisku

aňráty.

Uzavíránípracovněprávních vztahů mezi obcí a zastupiteli

-

Upozorňujeme

v § 84 odst. 2 písm.
p) zákona o obcích - ) vyslovovat souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi
obcí a členem zastupitelstva obce, tj. před jeho uzavřením (z obsahu usnesení,
resp. zápisu ze zasedárll, zastupitelstva musí být ňejmé, s kým je pracovněprávní vňah
na povinnost (vyhrazenou pravomoc zastupitelů a obce) stanovenou

uzavírán,jeho rozsah a druh sjednané práce

.

Cena lesních pozemků (včetně porostu) - Durazně upozorňujeme, že vykazovaná
hodnota lesních pozemků zřejmě neobsahuje i cenu lesních porostů, ale pouze cenu
pozemku bez porostu. V této souvislosti upozorňujeme na nepřesnost údajův Příloze
sestavené k 31.12.2019 v částech D.2. - D.7. a současně rua nesprávný údaj
na podrozvahovém účtu909 (999)

-

ěást P.I.5.

Vnitřní směrnice - Upozorňujeme na ýznamnou neaktuálnost vnitřních předpisů obce
týkajícíchse zejména vedení účetnictví,a sice z hlediska věcného i legislativního -

nutno uvést do souladu s aktuálně platnou legislativou, skutečně použivanými účetními
metodami a postupy a s rmitřním uspořádáním obecního uřadu tak, aby bylo možno
vžďy považovat zejména vedení účetnictvíobce za úplné,správné a průkazné.Zejména
směrnice o zadávéní veřejných zakázek.

Vyčleněnírozpočtových prostředků na řešení krizových situací - Upozorňujeme
na povinnost stanovenou v § 25 zékona ě. 24012000 Sb., o krizovém řizení vyčlenit
finančníprostředky potřebné k zajištění příprar,y na krizové situace (účelovárezerva
finančníchprostředků na řešení krizoých situací a odstraňování jejich následků). O této
rezervě je nutno úětovat na § 5213 - Krizová opatření, položka 5903 - Rezerva
na(<tizová opatření.
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Schválení závérečnéhoúčtua účetnízávérky - Upozorňujeme, že schvalování
závérečnéhoúčtua účetnízávérky se uskutečňuje podle rtvných právních předpisů,
s odlišným závěrem a na zékladě dokladů, které nejsou totožné.Je tedy nutno
schvalovat tyto dokumenty
S odlišným závěrem - formulací (závérečný účet
s r,yjádřením "s výhradami" nebo "bez ýhrad", účetnízávěrka se pouze "schvaluje"

nebo "neschvaluje").

InventarizaČnísoupisy - Durazně upozorňujeme na dodržování stanovených termínů
k provedení inventarizace dle plánu inventur. Na všech ínventarizačníchsoupisech
(mimo soupisu Inventarizované účtys nulovou hodnotou) je uvedeno: Začátek dne

20.I2.2aI9, Ukončena dne
po jejím ukončení.

16.1

.2020, Termín provedení inventarizace 20.1.2020 - tedy
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Nápravná opatřeníke zprávě o výsledku hospodaření za rok2019
Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo v sídle obce Kováň, Kováň 40,294 25
Katusice, dne 23. 6. 2020.

Při přezkoumání hospodaření obce Kováň zarok2019 podle § 2 a § 3 zakona č.
42012004 Sb., ve znénípozdějších předpisů

Byly zjištěny nedostatky spočívajícív:

(§ 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 42012004 Sb.)

Nebyla podána písemná informace přezkoumávajícímu orgánu o přijetí nápravných
opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedenýchve zprávě o ýsledku přezkoumání
hospodaření do 15 dnů od projednéní závěrečného účtu,ale opožděně.
Opatření: písemná zprávapřezkoumávqícímu orgánu o přijetí opatření k nápravě
chyb zasléna do 15 dnů od projednání závérečnéhoúčtu

Odpovídá: starosta
Zastupitelstvo obce se nesešlo nejméně jedenkrát za 3 měsíce.
Opatření: zastupitelstvo se schéaínejménějedenkrát za3 měsíce.
Odpovídá: starosta obce

Píi zpracování ročníhorozpočtu obec nevycházela ze střednědobého výhledu
rozpočtu.

Opatření : zastupitelstvo obce schválí navýšenístřednědobého výhledu

chyba bude odstraněna do 3I. 12.2020
Odpovídá: starosta, účetní
Skutečný stav nebyl při inventuře ověřen podle inventarizačních evidencí k účtům
č.3I4AU 06,383.
Opatření: doplnění o skutečný stav do inventury
chyba bude odstraněna do 31.12.2020
Odpovídá: starosta

Tato nápravná opatření byla schválena na zasedání zastupitelstva obce Kováň
dne 15.7.2020

