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Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

DOMÁNOVICE
Ičz 00473707

Za rok2020
Přezkoumání hospodaření obce Dománovice za rok 2020 bylo zahájeno ďne 29.07.2020
doručenímoznámeni o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím
orgánem.

přezkoumání

.
.

se

uskutečnilo ve dnech:

18.1I.2020
07.04.202I
na zákIadé zákona č. 42012004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí, ve znénípozdějšíchpředpisů a v souladu se zákonem
ó.25512012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

přezkoumávané období:

01.01.2020 - 31,.12.2020

Přezkoumání proběhlo v sídle obce:

Dománovice
Dománovice 9
280 02 Kolín 2

Přezkoumání vykonali:
- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontroloři:

Bc. Jana Jechová
Bc. Marie Milanovičová (dne 18.11.2020)
Bc. Petr Venclovský (dne7.4.2021)

Zástupci obce:

Ing. Květoslava Vedralová - starostka
Lenka patočková - účetní

Pověření kpřezkoumání podle § 5 odst. I zákona ě. 42012004 Sb., § 4 a § 6 zákona
č.25512012 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů, vydala vedoucí Odboru intemího auditu
a kontroly Krajského úřadu Středočeskéhokraje Mgr, Štepanka Dvořáková Týcová
dne 1.7.2020 pod čj. 088572l2020lKUSK.

Předmětem přezkoumání jsou dle ust. § 2 zák. ě. 42012004 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, údaje o ročnímhospodaření územníhocelku, tvořícísoučást závěrečného účtupodle
zákona ě.25012000 Sb., ve zněni pozdějšíchpředpisů, a to:
- plnění příjmůa výdajů rozpočtu, včetně peněžníchoperací týkajícíchse rozpočtových
prostředků,
- finančníoperace, týkajícíse tvorby apoužitípeněžníchfondů,
- náklady a výnosy podnikatelské činnosti územníhocelku,
- penéžnioperace, týkajici se sdružených prostředků vynakládaných na zák|adě smlouvy

mezi dvěma nebo více územnímicelky, anebo na základě smlouvy sjinými

-

-

-

-

právnickými nebo fyzickými osobami,
finančníoperace, týkqícíse cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
hospodaření a nakládaní s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími
prostředky ze zahraničíposkytnutými na základě mezinárodních smluv,
vyúčtovánía vypořádání finančnich vztal,tů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtůmkrajů,
k rozpočtůmobcí k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalšímosobám,
nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územníhocelku,
nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímžhospodaří územnícelek,
zadáváni a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonůa postupů
přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,
stav pohledávek azávazkttanakládání s nimi,
ručeníza závazky fyzických a právnických osob,
zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
zřizování věcných břemen k majetku územníhocelku,
účetnictvívedené izemním celkem,
ověření poměru dluhu územníhocelku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové
roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost
jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých
právních úkonůse vychází ze znéníprávních předpisů platných ke dni uskutečněnítohoto
úkonu.
Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 42012004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje,
na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.
Posledním kontrolním úkonem ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 písm. g) kontrolního řádu
učiněným dne 07.04.202I bylo shrnutí kontrolních zjištění, předání přezkoumaných
dokumentů zástupcům územníhocelku a prohlášení kontrolora pověřeného řízením
přezkoumání, že kontrola na místě je ukončena.
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A. Přezkoumané písemnosti
Střednědobý výhled rozpočtu
l na roky 2019 - 2022 projednan
zveřejněn dne 27 .I 1.2017

.

a schválen

zastupitelstvem obce dne 18.12.2017,

návrh zveřejněn v termínu 27.I1,.2017 - 18.12.2017

Návrh rozpočtu

.

zveřejněn v termínu 4.12.2019 - I8.I2.20I9
Schválený rozpočet
. zastupitelstvem obce dne l8.I220I9 jako "přebytkový", závazné ukazatele
ve výdajích odvětvové členěnírozpočtovéskladby (paragrafy), zveřejněn dne
18.12.2019

Rozpočtová opatření
. schvalovaná zastupitelstvem obce:
. č.2 dne 27.5.2020, zveíejněno dne 27.5.2020 (dle doložky), na webových strankách
obce zveřejněno bez uvedení data zveřejnění
r č. 3 dne 9.9.2020, zveřejněno dne 9.9.2020 (dle doložky), na webových strankách obce
zveřej něno bez uvedení data zveřej nění
. č. 5 dne 29.12.2020, zveřejněno dne 2I.12.2020 (dle doložky), na webových stránkách
obce zveřejněno bez uvedení data zveřejnéní
Závěrečný účet
. za rok 2019 projednán spolu se zptávou o qýsledku přezkoumání a schválen
zastupitelstvem obce dne 27.5.2020 s vyjádřením "bez výhrad", na webových stránkách
obce zveřejněno bez uvedení data zveřejnění
. návrh závéreěného účtuzveřejněn ve dnech 20.4.2020 - 27.5.2020 (dle doložky),
na webových strankách obce zveřejněno bez uvedeni datazveřejnění
Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
. zaobdobí 912020 odesláno dne l3.10.2020
. zaobdobí I2l2020 odesláno dne27.I.202I

Yýkazzisku aztráty

I
.

zaobdobí 912020 odesláno dne 13.10.2020
zaobdobí l2l2020 odesláno dne I5.2.202I
Rozvaha
. zaobdobí 912020 odesláno dne 13.10.2020
. za období 1212020 odeslánó dne I5.2.202I

Příloha ronlahy

s
.

zaobdobí 912020 odesláno dne 13.10.2020
zaobdobí l2l2020 odesláno dne 15.2.202t
Kniha došlých faktur
. ručně vedená od č. 1 do ó. I29 (kontrolované období 8,912020 aI2l2020)

Faktura

.

došléč.72 - č. 90, č. 1,I2 - ě. I21

Bankovní výpis
r k účtuč.94-7012I5Il07l0 Česká národní baŇa: č. t5 ze dne 6.8.2020 ďž č. 20 ze dne
30.9.2020, ě.25 ze dne 14.12.2020 až é.26 ze dne 2020
k
' účtuě.22925151/0100 Komerčníbanka a.s.: č. 68 ze dne 5.8.2020 až č.88 ze dne
30.9.2020, č. 106 ze dne 4.12.2020 ažč.II4ze dne3LI2.2020
účetnidoklad

.
.

k pokladně: č. 005066 - č.005072, č. 050032 - č. 050051, č. 50066 - č. 50075
k účtuč.94-701215110710: č. 032015 - č. 039020, č. 46025 - č. 48026

'
.
'

k účtuč, 22925151/0100: č. 238068 - č. 301088 , č. 366106 - ě. 404II4

Pokladní kniha (deník)

ručně vedená (kontrolované období 8,912020)
kontrola stavu pokladní hotovosti ke dni 18.II.2020 činíKč 2.368,00 ( doklad č. V064
ze dne II.11.2020 v 7:36 hodin) souhlasí se stavem vykázanýmv pokladní knize

pokladní doklad

'
'

příjmové:č. P066 ze dne 12.8.2020 ažč.P072ze dne23.9.2020,P075 ze dne9.I2.202O
výdajové: č. V032 ze dne 5.8.2020 až č. V051 ze dne 30.9.2020 , V066 ze dne
9.12.2020 ďž č. Y 07 5 ze dne 29.12.2020
Evidence poplatků
v tabulkách programu Excel (poplatek ze psů, poplatek za odpady)
Evidence majetku
vedena v modulu majetku programu Ema Gordic
Inventurní soupis majetku a záv azků
složka inventarizace majetku obce za rok 2020: Plán inventur ze dne 4.12.2020,
proškolení členůinventarizačníkomise ze dne20.I2.2020,Inventarizačnízprávaze dne
29 .1 .202l, inventurní soupisy maj etku k 3 1 .12.2020
Mzdová agenda
Výplatní listina doplatků mzdy za období I0l2020 (pí K.J.)
Odměňování členůzastupitelstva
mzdové lístky za období 8-1012020 (neuvolněná starostka, neuvolněný místostarosta)
účetnictvíostatní
Protokol o schválení účetnízávérky obce zarok 2019 ze dne27.5.2020.
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)
Kupní smlouva ze dne 11.II.2020 na prodej pozemku p.č.73150 o výměře I.020 m2
v k.ú. Dománovice - záměr prodeje schválen zastupitelstvem obce dne27,5.2020
Zveřejněné záméry o nakládání s majetkem
zámér obce prodat pozemek p.č. 73150 o výměře I.020 m2 v k.ú.Dománovice zveřejněn v termínu I4.7.2020 - 30.7.2020
Smlouvy o věcných břemenech
Smlouva o zřizení věcného břemene služebnosti č. IY-I2-6022583|002 ze dne
t7.L2020, oprávněný ČBZ Distribuce, a.s. Děčín,jednorázová náhrada ve výši
Kč 1.000,00 - schváleno zastupitelstvem obce dne 9.I0.20I9
Dohody o provedení práce
ze dne 14.10.2020 uzavíená s pí K.J., úklid obecního úřadu a okolí - v rozsahu 25 hodin
Dokumentace k veřejným zakázkám
složka veřejné zakazky malého rozsahu (poptávkové řízení)na "fitness zařizení"
k faktuře č.200663 ze dne 30.4.2020, dodavatel Kenast s.r.o., Pečky, předmět faktury fitness zařízení, informačnítabule s provozním řádem, v částce Kč 155.582,00 bez
DPH (tj. Kč 188.254,22 vč. DPH) zejména: pruzkum trhu (cenové nabídky
4 dodavatelé)
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
ze dne 16.3. (zrušeno), 27.5.,9.9.,25.II.,29.12.2020 aze dne I8.I2.2019 (rozpočet) nepřezkoum áv áno, použito podpůmě

.

.

'

.

'
'
'

'
'

'
'

'
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D) Závěr

Při přezkoumání

hospodaření obce Dománovice
ě.42012004 Sb., ve znénípozdějšíchpředpisů

za rok 2020 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 předchá zejícírolqy.

. Tyto chyby

a nedostatky

jsou specifikovány v oddíle C) pod písm. a) a b).

Upozornění na rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákonač.42012004 Sb., v platném znění:
Neuvádí se.

Podíly dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č.42012004 Sb., v platném znění:
,l,r54 oÁ

a) podíl pohledávek na rozpočtu územníhocelku

b)

podíl závazktt

c)

podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územníhocelku

na rozpočtu územníhocelku

:|1

3,60 "Á

1:;',., , . 1 ,

j

komentář:

.,

0,00 7o

:

j

Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí0,00 Kč.
Celkový objem dlouhodobýchzávazktl činí9 000,00 Kč.

Výrok dle §

.

10 odst. 4 písm. c) zákona č. 42012004 Sb., v platném znění:
Dluh územníhocelku nepřekročil 60% pruměru jeho příjmůza posledni 4 rozpočtovéroky.

Dománovice 07.04.2021

KRAJSKÝ ÚŘaO

Podpisy kontroloru:

STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Odbor interního auditu a kontroly
l50 21 Praha 5, Zborovská l1

Bc. Jana Jechová
kontrolor

Bc. Petr Venclovský
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,ý

řizenimpřezkoumání

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:
- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemžkonečným zněním zptávy
se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona
Č.42012004 Sb., k podání písemnéhostanoviska kontrolorovi pověřenému řízením
přezkoumání

ke zjiŠtěnímuvedeným v tomto návrhu je možno podat písemnéstanovisko ve lhůtě
do 15 dnŮ ode dne předání návrhu zprávy, a to kontrolorovi pověřenému řizením
-

přezkoumání na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor intemího auditu a kontroly,
Zborovská 11, 150 2íPraha5

návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje
dílčíhopřezkoumání
- tento

i

výsledky koneěného

- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se stejnopis č. 2 předává statlatámímu zástupci
přezkoumávaného subjektu a stejnopis č. 1 se zakIáďá do příslušnéhospisu územního celku
vedeného Odborem interního auditu a kontroly Krajského úiadu Středočeského kraje.

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dománovice o počtu 9 stran
byla seznámena a stejnopis č. 2 převzala, Ing. Květoslava Vedralová, starostka obce. Dále
S obsahem zprávy

starostka obce převzala v elektronické podobě nepodepsanou zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Dománovice ve strojově čitelnémformátu PDF pro naplnění ustanovení
§ 4 zákonaě.99l20I9 Sb.
oBEG DOilÁrOuGt
Dománovice 9, 2B0 02 Kolín 2

Ing. Květoslava Vedr alov á
starostka obce Dománovice

tčg: oolz3zoz

&azl
dne 07.04.202I

Poučení:
Územní celek

je ve smyslu ust. § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 42012004 Sb., povinen
přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávé o výsledku

přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu
orgánu - Ikajský úřad Středočeského kraje, Odbor intemího auditu a kontroly, Zborovská 11,
I50 2I Praha 5, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěreěným
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 uvést lhůtu, ve které podá
příslušnémupřezkoumávajícimu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této
lhůtě příslušnémupřezkoumávajícímu orgánu uvedenou zptávu zaslat.

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

V kontrolovaném období obec Dománovice, dle prohlášení starostky obce, neuzavŤela
smlouvu, směnnou, ďatovací, nájemní, pachtovní, smlouvu o výpůjčce,výprose,
o nabytí, převodu nebo o zŤizeni práva stavby k pozemku ve svém vlastnictví, nehospodařila
s majetkem státu, neručila svým majetkem za závazky ťyzických a právnických osob, a to ani
vpřípadech taxativně vyjmenovaných v § 38 odst. 3 zákona o obcích, nezastavila movitý a
nemovitý majetek, neuzavíela smlouvu o přijetí a poskýnutí úvěru nebo zápijčky, smlouvu o

poskytnutí dotace, smlouvu o přijetí dotace, smlouvu o převzetí dluhu,
o pŤevzetí ručitelskéhozávazku. o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení,smlouvu
o společnosti a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy o sdružení, jehož je obec

společníkem,nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace, nevydala komunální dluhopisy,
nezíidila ani nezrušila příspěvkovou organizaci a organizaění složku, nezaložila ani nezrušila
právnickou osobu, neuskutečnila majetkové vklady do právnických osob, neprovozovala
hospodářskou (podnikatelskou) činnost, uskutečnila povze veřejné zakázky malého rozsahu.

B. Zjištěníz přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření obce Dománovice:
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

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

.

ČÚs č. 701 - 710 (§ 36 odst. ! zákonao účetnictví)
ČÚs r. 701 bod 6.2. a6.3.o nebot':

Obec neúčtovalak okamžiku uskutečněníúčetníhopřípadu, neboť nebylo účtováno
o předpisech přijatých faktur (předpis účtovánopožděně

NAPRAVENO
C hyb a

s e

ažv okamžiku úhrady)

j iž ne op akuj e, př e dpi sy j s ou účt ov ány,

.

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví,ve znění pozdějšíchpředpisů
4
odst.
8, neboto:
§
Obec nedodržela stanovené postupy při vedení účetnictvík účtu321 - Dodavatelé, neboť
v Rozvaze k 30.9.2020 je na účtu321 vykázán zůstatek ve výši Kč 0,00 dle knihy faktur
došlých měly b/t k30,9.2020 vykázány závazky na účtu32I ve výši Kč 55.357,80.

NAPRAVENO
Chyba se již neopakuje.

Rozdělovník:
steinopis

počet výtisků

Předáno

1

1x

Krajský úřad

2

1x

Převzal

Středočeského kraje

Obec
Dománovice

Bc. Jana Jechová
Ing. Květoslava Vedralová

Upozornění:

.

Vyčleněnírozpočtových prostředků na řešení krizových situací - Upozorňujeme
na povinnost stanovenou v § 25 zákona ě. 24012000 Sb., o krizovém Ťizenívyčlenit

finančníprostředky potřebné k zajištěnípřípravy na l<rizové situace (účelovátezeíva
finančníchprostředků na řešení krizových situací a odstraňováníjejich následků)
na § 5213 -Krízová opatření, položka 5903 - Rezerva nakrizová opatření.

.

Zveřejňování dokumentů - Vzhledem k zákonné povinnosti obce zveřejnit dokumenty
na webových stránkách po dobu nejméně patnácti dnů ale až do dne schválení (návrh
střednědobého výhledu, návrh rozpočtu, návrh závěrečného účtu),upozorňujeme
na nutnost oznaěit tyto dokumenty datem zveřejnění a sejmutí, dále upozorňujeme
označit datem zveřejnění schválený střednědobý výhled, schválený rozpočet, schválený
závéreěný účeta schválená rozpočtová opatření.
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