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Zpráva o výsledku přezkoumání hošpodaření obce

KoRYTA
Ič:42716870

za

rokzan

Přezkoumání hospodaření obce Koryta za rok 2017 bylo zahájeno dne 2l .07 .201 7 doručením
oznámeni o zahájetlt přezkoumáni hospodaření zaslaného přezkoumávajícím otgánem.

přezkoumání

.
.

se

uskutečnilo ve dnech:

28.02.2018
02.1I.2017
na základé zákona ě. 42012004 Sb., o přezkoumávžni hospodaření izemních samosprávných
celkŮ a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
č.25512012 Sb., o kontrole (kontrolní ád).

přezkoumávané období:

Přezkoumání proběhlo v sídle obce:

01.01.2017 - 31.12.2017

Koryta

Koryta

5

29411 Loukov

u Mnichova Hradiště

Přezkoumání vykonaly:
- kontrolor pověřený Ťízenímpřezkoumání:
- kontrolor:

zdeňka Linková
Jana Pýchová

Zástupci obce:

Ing. Evžen Kozák- starosta
vladimíra Šeítová- místostarostka
Lenka Tomková - hlavní účetní

Pověření kpřezkoumání podle § 5 odst. I zákona č. 42012004 Sb., 4 a 6 zákona
§
§
Č. 25512012 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů, vydala vedoucí Odboru kontroly
Krajského Úřadu Středočeského kraie Mgr. Štepánka Dvořáková Týcová dne 7.8,20li,
pod čj. 098231 l20I7 IKUSK.

Předmětem přezkoumání jsou dle ust. §

2

zák.

ě.

42012004 Sb., ve znění pozdějších

PředPisŮ, Údaje o roČnímhospodaření územníhocelku, tvořícísoučást závěreěného úet,, podle
zákona č.250/2000 Sb., ve znění pozdějšíchpředpisů, a to:

-

-

Plnění PříjmŮ a výdajŮ rozpočfu, včetně peněžních operací týkajícíchse rozpočtových
prostředků,
finanění operace, týkajícíse tvorby apollžitipeněžníchfondů,
náklady a výnosy podnikatelské činnosti územníhocelkŮ,
PeněŽní oPerace, týkajícíse sdružených prostředků vynakládaných na záHadé smlouvy

mezi dvěma nebo více uzemními celky, anebo na základě smlouvy sjinýŇ

právnickými nebo fyzickými osobami,
finanČníoperace, ťýkqícise cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
hosPodaření a nakládrání s prostředky poskytnutými zNárodního fondu a s dalšími
ProstředkY ze zahraničíposkytnutirni na zál<7adé mezinárodních smluv,
- vYÚČtování a vypořádání finančníchváahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtůmkrajů,
k rozPoČtŮm obcí k jinýmrozpočtům,ke státním fondům a k dalšímosobám,
- nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
- nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímžhospo daňí í.zemnt celek,
- zadávání a uskuteČňování veřejných zakizek, s qýjimkou úkonůa postupů
přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštníhoprávního předpisu,
- stav pohledávek azávazkůa nakládání s nimi,
- ručeníza závazl<y fyzických a právnických osob,
- zastavování movitých a nemovidch věcí ve prospěch třetích osob,
- ňizavénívěcných břemen k majetku územního celku,
- účetnictvívedené územnímcelkem,
- ověření Poměru dluhu uzemniho celku k pruměru jeho příjmů za posledni 4 rozpoětové
roky podle právního předpisu uprawjícího rozpočtovou odpovědnost.

-

Přezkoumání hosPodaření bylo provedeno qýběroqým způsobem s ohledem na
významnost
jednotlivých skuteČnostípodle předmětu a obsahu přezkoumání.
Při posuz ováníjeánottil]ch
Právních ÚkonŮ se vYcháuí ze zněri právních předpisů platných te ani uskutečněnítohoto
úkonu.
Podle ustanovení § 2 odst. 3 zái<ona č. 42012004 Sb. nebyly předmětem přezkoumrání
údaje,
na které se váahuje povinnost mlčenlivosti podle dariovéhó řádu.
Poslední kontrolní Úkon byl učiněn dnem předání zprávy o qýsledku přezkoumání:
28.02.2018.

A. Přezkoumané písemností
Rozpočtový výhled
I na roky 2017
dne 20.3.2017

-

2018

ze

dne 28.11.2017, zveřejněn na webových stránkách obce

Návrh rozpočtu

.

zveřejněn od 15.11.2016 do 8.12.2016
Schválený rozpočet
' zastupitelstvem obce dne 8.12.2016 jako vyrovnaný, závazné ukazatele v odvětvovém
třídění dle rozpočtovéskladby, zveřejněn na weboqých strránkách obce dne 20.3.2017
Rozpočtová opatření
É
l §. l/20l7 schváleno zastupitelstvem obce dne 30.1.2017, zveřejněno na webových
stránkách obce dne 19.3.2017
' ě.2/2017 schváleno starostou obce dne 28.2.2017, zveřejněno dne l9.3.20l7
' ě.3/2017 schváleno starostou obce dne 31.3.2017, zveřejnéno dne 16.4.2017
' Č.4/2017 schváleno starostou obce dne 30.4.2017, zveřejněno dne 16.5.2017
' Č.512017 schváleno starostou obce dne 3I.5.20I7, zveřejněno dne 18.6.2017
' ě. 6l2a17 schváleno starostou obce dne 30.6.2017, zveřejněno dne 23.7 .2017
' ě. 7 /2017 schváleno starostou obce dne 3I.7 .2017 , zveřejněno dne 27 .8.2aI7
' Č.8l20l7 schváleno starostou obce dne 31.8.2an, zveřejněno dne 17.9.20t7
' Č.912017 schváleno zastupitelstvem obce dne 25.9.2017, zveřejněno dne 19.10.2017
' Č.I0l20l7 schváleno starostou obce dne 30.9.2017, zveřejněno dne 19.10.2017

' Č.1ll20t7 schváleno starostou obce dne 31.10.2017, zveřejněno dne 14.11.2017
' č.l2l2a17 schváleno zastupitelstvem obce dne27.11.2017, zveřejněno dne 14.12.2aú
' č. L312017 schváleno zastupitelstvem obce dne 28.12.2017, zveřejněno dne23.1.2018
Závérečnýúčet
) zarok2016, projednán a schválen zasfupitelstvem obce dne 29.5.2017 spolu se zprávou

o výsledku přezkoumrání hospodaření bez výIvad" zveřejněn na webových strránkách
obce dne 1,8.6.2017, návrh závěrečného účtuza rok 2016 zveřejněn od I2.5.20I7
do29.5.2017

Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočfu

'

k 31.1., 31.3.,30.6.,30.9.2017 (ze dne 13.10.2017),31.12.ě017 (odeslán do CSÚIS

v 16:59 hodin)
Yýkazzisku aztráty
r |q 3I.3., 30.6., 30.9.2al7 (ze dne 19.10.2017), 3\.12.2017 (odeslán do CSÚIS
dne 19.2.2018 v 10:58 hodin)
dne 31 .1.2018

Rozvaha
' k 31.3., 30.6., 30.9.2017 (ze dne 19.10.2017), 31.I2.20t7 (odeslrána
dne 19.2.2018

v

10:58 hodin)

ao CSÚIS

Příloha rozvahy
' k 31.3., 30.6.,3a.9.20I7 (ze dne 19.10.2017),3t-I2.20I7 (odeslána do CSÚS
dne l9.2.20l8 v 10:58 hodin)
Úttový rozvrh

.

platný pro rok 2017

Hlavní kniha
. k30.9.2017, 31.12.2017 (dlepotřeby)
Kniha došlých fakfur

'

vedena elektronicky - do č. 17-001-00086 ze dne l0.1.2018 (dle potřeby)
Kniha odeslaných faktur
vedena elektronicky - do č. 17-002-00014 ze dne 8.n.zan (dle potřeby)

'

Bankovní..Ypis
. k bankovnímu účtuč. 37723181/0100 vedenému u Komerčníbanky, a. s. - od č. 66
za období 2.8.2017 do ě. 81 za období 30.9.2017, od č. 101 za období 1.12.2017
do č. 113 za období3I.12.2017 (základní běžný účet)
. k bankovnímu účtuč. 107-906080297/0100 vedenému u Komerčníbanky, a. s. - od č. 4
za období l0.7.2017 do č. 6 za období 31.12.2017 (Profi Spořící účet)
. k bankovnímu úětu č. 94-I16t118l/0710 vedenému u Českénárodní banky - od č. 13
ze ďne I9.7.20t7 do č. 18 ze dne 29.9.2017, aď č.24 ze dne 13.12.2017 do č. 28
ze dne29.12.2017

účetnrdoklad
. k ZBÚ - od č,17-8a|00266 ze dne 2.8.2017 do č. 17-801-00334 ze dne 30.9.2017,
od č. 17-801-00408 ze ďne 1.12.2017 do ě. 17-80 1-o0452'ze dne 31.12.2aI7
. k Profi účtu- č. 17_803-00004 ze dne 10.7.20|7 do č, 17-803-00006 ze dne 31 .12.2a17
. k čNB _ od č. 17-804-000L9 ze ďne 19.7.2017 do č. 17-804-00027 ze dne 29.9.2a|7,
od ě. 17-804_00035 ze dne 13.I2.20I7 do č. 17-804-00043 ze dne 29.12.2017
. předpisy došlých faktur - od č. 17-001-00045 ze dne 3.8.2017 do č.17-001-00059
ze dne l8.9.20I7, od č. 17-001-00079 ze dne 5.I2.20l7 do č. 17-001-00086

.
.
.

ze dne 10.1.2018
předpisy vydaných faktur - od č. 17-002-000a9 ze dne l1.8.2017 do č. 17-002-00010
ze dne 25.9.2017, č. I7-002-0a0I4 ze dne 8.1 I.2017
17-007-00009
17-007-00006 ze dne 3a.6.2017 do
předpisy mezd
od
ze dne 30.9.2017, č. 17 -007 -00012 ze dne 3 1 .12.2017
k pokladně - od é. I7-70I-a0084 ze dne 3.].2017 do é. 17-701-a0115 ze dne 25.9.2017,
odč.17-701-00141 ze dne 4.12.2017 do č.17-701-00153 ze dne28.12.2017

-

č.

č.

Pokladní kniha (denft)

.
.

za období červenec ažzáíí,prosinec 2017
skonto pokladní hotovosti k 2.11.2017 v 9:30 hodin činíKě 10.898,00, stav souhlasí
se zénnamem v pokladnil<nize, k dokladu ě.l34 ze dne 30.10-2017

pokladní doklad
. od č. 17-701-00084 ze dne 3.7.2017 do ě. 17-701-00115 ze dne 25.9.2017,
oďě. L7-701-00141 ze dne 4.12.2017 do č.17-701-00153 ze dne28.12.2017
Evidence pohledávek
. vedena v exellové tabulce - poplatky TKO, psi
Evidence majetku

.

kEo

mimo pozemků, která je vedena v exellové tabulce
Inventurní soupis majetku a závazkťl
složka inventarizace za rok zan - Plián inventur za rok 2017 ze dne 27 -l1.20I7 včetně
podpisové listiny o proškolení inventarizačníkomise, inventurní soupisy k3I.12.2017,
vYpisy z katastru nemovitostí k 3I.I2.20l7 č, 10001 pro k. ú. Koryta u Mnichova
Hradiště, č. 315 pro k. ú. Loukovec - namátkově, dle potřeby, lnventarizaČni zpráva
ze dne 31.1.2018
Odměňování členůzastupitelstva
měsíčníodměny neuvolněným zastupitelům jsou převáděny na jejich osobní účty
předpisy odměn za čewen až ziří,prosinec2Ol7
účetnictvíostatní
protokol o schválení účetnízávérky zastupitelstvem obce, účetnízávěrka obce
zarck 2016 schválena zastupitelstvem obce dne 29.5.2017
Smlouvy o dilo
Smlouva o dílo ze ďne 6.4.2afl uzavřena se áotovitelem Zbynék Rulec, se sídlem
Svijanský Újezd, na akci "Koryta - Odbahnění a rekonstrukce rybníka na návsi", cena

.

.
.
.
.

vedena v programu

díla Kč 1.320.281,,- bez DPH, cena souhlasí s nabídkovou cenou, zveřejněna na profilu
zadavatele dne 10.4.2017, Smlouva o dílo - dodatek č. 1 uzavřen dne 25.7.20t7 (změna
termínu dokončenídíla na 30.II.201,7), zveřejněna na profilu zadavatele dne25.7.2017
Smlouvy a dalšímateriály k přijafým účelovýmdotacím
I oznárrtení o roáodnutí zastupitelstva středočeského kraje ve věci žádosti o poskytnutí
dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Progtamu 20|7 pro poskytování dotaci
, ,orpóčtu Středočeskéhokraje ze StředočeskéhoFondu kultury a obnovy památek
(pod č. j. 087549/2017/I(USK ze dne l9.7.2017) ve výši Kč 32.800,- na akci Koryta divadlo a koncert pod širým nebem
. Registrace akce a roáodnutí o poskyinutí dotace ze dne l3.7.20I7, poskýovatel
Ministerstvo zemědělství, Praha, investičhí dotace ve výši Kč 1.228.000,00, z vlastních
zdrojů Kč 369.540,00, na akci "Koryta..] Oatun"Cní a rékonstrukce rybníka na návsi",
žadost o prodloužení termínu rcaliz{ce a termínu doloženípodkladŮ k ZYA
ze dne 20.g.2aI7, Rozhodnutí o poskytn{tí dotace (změna) ze dne 3.T0.2017 související
se změnou předložení dokumentace k záriěrečnému vyhodnocení akce k20.6.20t8
. - nepřezkoumáváno, použito podpůrně
Dohody o provedenípníce
. ze dne 20.6.2017 lnavŤena s p. L. B. v rozsahu do 300 hodin v období od 20.6.2017
do 30.1 I.2017 na úklid veřejného prostranství a přípravě akcí pořádaných obcí
f ze dne 19.6.2017 s p. V. Š.v rozsahu do 300 hodin v období od2a.6.2017 do 31.8.2aI7
na úklid veřejného prostranstvi apřípravé akcí pořádaných obcí
Dokumentace k veřejným zakázkám
. složka veřejné zakáil<y malého rozsahu - na akci "koryta - odbahnění a rekonstrukce
poptávka
rybníka na návsi", Ýzvak podání nabídek nazakézkuv MZe ze dne 7.3.2017,
5ii firem (Jiří Hojsák - Ootni Rokytnice, Zbynék Rulec - Svijanský Újezd, Jiři Zíta ,
Podhora Vratislav Sluka - Ondfikovice, Jan Rožánek - Pffšovice), zadávací
dokumentace, Zápis z jednáni komise pro otvíráníobálek, posouzení a hodnocení
nabídek k zakáace malého rozsahu ze dne 28.3.2011, vybrána firma Zbynék Rulec Svijanský Újezd, nabídková cena Kč 1.320.281,-, Smlouva o dílo uzavŤena
dne 6.4.2017, Smlouva o dílo - dodatek č. 1 uzavřen dne 25.7.2017, veřejná zakévka
malého rozsahu byla zadéna v souladu se Směrnici o zadáváni veřejných zakének
ze dne 28.I1.20t4
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
! ze dne 8.|2.2016 (schválení rozpočfu na rok 2017, 4.1., 30.1., l8.2.,27.3.,24-4.,29.5.
(schválení závěrečného úětu za rok 2al6, schválení účetnízávérky za rck 2016), 3L -7 .,
2| .8., 25 .g ., 3 0. 1 0., 27 .| l ., 28.1,2.2aú - nepřezkoumáváno, použito podpůmě
i

V kontrolovanóm období obec Koryta, dle prohlášení starosty obce, neuzaťela smlouvu
kupní, směnnou, darovací, nájemní, pachtovní, smlouvu o rnýpůjčce,qiprose, o nabytí,
přóvodu nebo o ňizertt páva stavby k pozemku ve svém vlastnictví, ani jinou smlouvu
o nabytí a převodu ma3ettu včetně smlouvy o nakládriní s věcnými práw, nehosPodařila
a to ani
s majetkem ituto, neručiia svým majetkem zazávazky fuzických a právnických osob,
v pťpadech taxativně vyjmenovaných v § 38 odst. 3 zákona o obcích, nezastavila movi|ý

a nemovity majetek, neuŽavřelasmlouvu o přijetí a poskytnutí úvěru nebo zapŮjČkY, smlouvu
o poskytnutí dótace, smlouvu o převzetí dluhu, o píevzetíručitelskéhozávazku, o PřistouPení

kŽavaz*u a smlouvu o sdružení,smlouvu o společnosti a poskytování majetkových hodnot
podle smlouvy o sdružení,jehož je obec společníkem,nekoupila ani neprodala cenné PaPkY,
obligu"", nevydala komunální dluhopisy, nezřidi|a ani nezrušila příspěvkovou otgarizaci
a oíganizačnísložku, neza|ožlla ani neznršila pnívnickou o§obu, neuskutečnila majetkové
vklady do právnických osob, neprovozovala hospodářskou (podnikatelskou) Činnost,
uskutečnil a p o\ze veřej né zakazky malého rozsahu.
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B. Zjištěníz přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření obce Koryta:

Nebyly zjištěny chyby a nedostatlry.

C, PInéníopatření k odstranénínedostatků zjištěných:
a) nři dítčímnřezkoumání
Nebyty zjištěny chyby a nedostatky.

b) při přezkoumání hospodaření za předchozí ro}v
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

