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Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

DOMÁNOVICE
IČz00473707

za rok2021
Přezkoumání hospodaření obce Dománovice za rok2O2l bylo zahájeno dne 28. 7.202t
doručenímoznámení o zahájeni přezkoumání hospodaření zas\aného přezkoumávajícím
orgánem.

přezkoumání

se uskutečnilo ve dnech:
16.1I.2021
01.03.2022
na záklaďé zákona č. 42012004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí, ve znénípozdějšíchpředpisů a v šouladu se zákonem
ě.25512012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

.
.

1.202l - 31,,12.2021

přezkoumávané období:

1.

Přezkoumání proběhlo v sídle obce:

Dománovice
Dománovice 9
280 02 Kolín 2

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený íizenímpřezkoumání:
- kontroloři:

Bc. Jaroslav Petrák
Bc. Petr Venclovský

Zástupci obce:

Ing. Květoslava Vedralová - starostka
Lenka patočková - účetní

Pověření kpřezkoumání podle § 5 odst. I zékona ó. 42012004 Sb.,
§ 4 a § 6 zákona
Č, 25512012 Sb., vŠeve znění Pozdějších předpisů, vydala vedoucí
Odboru interního auditu
Krajského úřadu Středočeskéhokraje Mgr. štcpanta Dvořáková Týcová
?dnek9ltrolY
28.7.2021 pod čj. 09544S1202I1KUSK.

2 zák. č. 42012004 Sb., ve znění pozdějších
PředPisŮ, Údaje o roČnímhospodařeníúzemního celku, tvořícísoučást závěrečného úetu poat"
zékona ě. 250 12000 Sb. o ve znénípozděj šíchpředpisů, a to:
- Plnění PříjmŮ avýdaJŮ rozpočtu, včetně pěněžních operací týkajícíchse rozpoětových
prostředků,
fila_nčlíoperace, týkaJíci se tvorby apoužitipeněžníchfondů,
náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
penéžníoperace, týkajici se sdružených prostředků vynakládaných na
základě smlouvy
mezi dvěma nebo více územnímicelky, anebo na základě smlouvy sjinými
právnickými nebo fyzickými osobami,
- finanČníoPerace, týkajícíse cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- hosPodaření a nakládání s prostředky poskytnutýÁi zNárodniho fondu a s dalšími
ProstředkY ze zahraničíposkytnutými na záktadě mezinárodních smluv,
- vYÚČtování a vyPořádáni Ílnančníchvztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtůmkrajů,
k rozPoČtŮm obcí k jiným rozpočtům, ke státnínr fondům a k dalšímosobám,
- nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictvi územníhocelku,
- nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímžhospo d,aří územnícelek,
- zadávání a uskuteČňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonůa postupů
přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,
- stav pohledávek azávazki anakládání s nimi,
- ručeníza závazky fyzických a právrrických osob,
- zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- zŤizování věcných břemen k majetku územního celku,
- účetnictvívedené územnim celkem,
- ověření Poměru dluhu Územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové
roky podle právního předpisu upravujícíhorozpočtovou odpovědnbst.
Předmětem Přezkoumání jsou dle ust. §

Přezkoumání hosPodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost
jednotlivých skuteČnostípodle předmětu a obsahu přezkóumání. při posuzování jednotlivých
Právních ÚkonŮ se vychází ze znění právních 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 § l2 odst. 1 písm. g) kontrolního řádu
uČiněným dne 1. 3, 2022 bylo shrnutí kontrolních zjištění,předáňi přezkoumaných
dokumentŮ zástuPcŮm územrrího celku a prohlášení kontroloia pověřeného řízením
přezkoumáni, že kontrola na místě je ukončena.
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A. Přezkoumané písemnosti
Střednědobý výhled rozpočtu
l na .oťy žots - zózz projednán a schválen zastupitelstvem obce dne 18.12.20|7,
zveřejněn dne 27 .11'2017
. návrh zveřejněn v termínu 27.II.2017 ,18.12.2017
Návrh rozpočtu
. zveřejněn ve dnech2.t2.2020 ,29.12.2020 (dle doložky)
Schválený rozpočet
. projódnán a schválen zastupitelstvem obce dne 29.12.2020 jako "přebytkový", závazné
ukazatele - ve výdajích odvětvové členěnírozpočtové skladby (paragrafy), zveřejněn
dne30.12.2020
Rozpočtová opatření
. schvalována zastupitelstvem obce:
. č. 1 dne3.3.2021, zveřejněno dne 3.3.202I
. č.2 dne I.9.2021, zveřejněno dne I3.9.202l

.
.

č. 3 dne 14.11.2021, zveřejněno dne 15.11.2021
č. 4 dne 28.12.202I, zveíejněno dne 31.12.202I

Závěrečný účet
. za iok 2020 projednán spolu se zprávou o výsledku přezkoumání a schválen
zastupitelstvem obce dne 29.6.2021 s vyjádřením "s výhradou", nápravná opatření
přijata, zveřejněn dne 30.6.2021 (dle doložky)
. návrh zveřejněn ve dnech 28.4.202I - 29.6.202| (dle doložky)
Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
. zaobdobí 91202|, odeslán II.I0.202I
. zaobdobí I2l202I, odeslán 2].I.2022

Yýkazzisku aztráty

a
.

zaobdobí 912021,odeslrán 11.I0.202I
zaobdobí l2l2021,odeslan 4.2.2022
Rozvaha
. zaobdobí 912021,odeslána ILI0.202I
. zaobdobí I2l202l, odeslána 4.2.2022
Příloha rozvahy
I zaobdobí 91202]r, odeslána II.|0.2021
. zaobdobí 12l202I, odeslána 4.2.2022
ÚetovY rozvrh
. platný pto tok202l
Hlavní kniha
. analytickázaobdobi9l202l ze dne l9.I0.202|
. analytická za obdobi 12l202I ze dne 4.2.2022
Kniha doštých faktur
. vedenaručně, poř. č. I ďžč.126
F'aktura
. došlé- č. 80 ažč.9I,č. 111 ažó.I2t

Bankovníťpis

.

.

k účtuě. g4-70l215Il0770, Česká národní banka, ě. 19 ze dne 6.9.202L až ě.2l ze dne
30.9.202l,č.27 ze dne3.12.2021 ažč.28ze dne 31 .l2.202I
k účtuč.22925151/0100, Komerčníbanka, a.s., č. 77 ze dne 7.9.202I až č. 84 ze dne
30.9 .202I, č. I 12 ze dne 3 .12.2021 až ó. I22 ze dne 3 l .l2,202I

účetnídoklad
, kúčtuč.94-701215110710

l
'
.

-

č.31019 ažč,31020,č.38027ažě.39028

k účtuč. 22925151/0100 - ě. 280077 až ě. 307084, č. 387ll2 ďž
č. 396tI5
k Pokladně - ě. 5058 ďŽ Č.5068, č. 5083 (příjmové), č. 50030 Tž č. 50038, č.
50056
až ě. 50059 (výdajové)
vnitřní účetnídoklady - č. 3000l2,700012,gg00l2

Pokladní kniha (deník)
. zaobdobí září, prosinec202l
r skonto Pokladní hotovosti provedeno dne 16.1 L202l v 9 hodin 09 minut se zjištěným
zŮstatkem ve výŠiKě 35.237,00, shodně na zápis v pokladní knize k dokladu
č. V052
ze dne I0.II.202I
pokladní doklad
' výdajové - č. V030 ze dne I.9.202l až č. V038 ze dne 30.9.202I, č.V056 ze dne
8.I2.202I až č.Y061 ze dne 3Ll2.202I
' Příjmové - č. P058 ze dne I.9.202t ažč.P068ze dne 29.g.202I,p083 ze dne 8.t2.202I
Evidence poplatků
' vedena v tabulkách programu Excel (poplatek ze psů, komunální odpad)
Evidence majetku
. vedena v modulu majetku Ema Gordic
rnventurní soupis majetku a záv azků
. složka "inventarizace majetku azávazků'' k31.t2.202l
Mzdová agenda
, Rekapitulace mezdke kontrolovaným dohodám o provedenípráce
Odměňování členůzastupitelstva
' RekaPitulace mezd za období 9l202t (neuvolněný místostarosta, neuvolněná starostka),
I0 l202I (neuvolněná starostka, uvolněný místostarosta)
' zétPis ze zasedénízastupitelstva obce ze dne I.9.20;2l (uvolnění místostarosty obce
s účinnostíod 1.I0.202I)
účetnictvíostatní
l Protokol o schválení účetnízávérky r.2020 ze dne 29.6.2021
Smlouvy o věcných břemenech
' Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístěnístavby
Č. IE-12-6010198/SOBS VB/001 ze dne 27.5.2O2I uzavřená s budoucím oprávněn;i,rn
ČEZ Distribuce, a.s., DěčínlV-Podmokly k pozemkům v k.ú. Dománovice, zíízeno
ÚPlatně KČ29.600,00. Zřizení břemene schváleno zastupitelstvem obce dne3.3.202t.
Dohody o provedení práce
' ze dne 6.10.202l v rozsahu 5 hodin (úklid obecního úřadu a okolí před volbami)
' ze dne 1.10.202I v rozsahu 4 hodiny (obálkování a roznos volebních lístků)
Dokumentace k veřejným zakázkám
' sloŽka veřejné zakázky malého rozsahu "Vypracování studie proveditelnosti projektu Výstavba vodovodu a kanalizace v obci Dománovice", k faktuíe č. 202t}69l ze dne
|.10.2021, dodavatel Artendr, s.r.o., Velký Osek, předmět - studie Kanalizace
a vodovodY" v ěástce Kě 179.000,00 bez DPH (ť. Kě 216.590,00 vč. DPH), zejména:
Yýzva k Podání nabídky ze dne 28.4.2O2I (osloveni 3 dodavatelé, e-maiiem| zápis
ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 9.6.202l (výběr dodavatele, zadání ,tuai";,
objednávkový list ze dne I.7.202I. Nabídková cena souhlasí s cenou fakturovanou
(fa č. 20210697 ze dne 1 . I0.202l). - kritérium nejnižšínabídková cena.
rnformace o přijatých opatřeních (zák 420t2004 Sb.o 320t2001Sb.n apod.)
, dopis ze dne 3.7 .202I (doruěen DZ dne 8.7 .202I pod čj. 085306/2ó2 1 /kUSK)
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Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
ze dne 29.12.2020,3.3., g.6.,29.6., I.9,, 14.1l.,28.12.202I - nepíezkoumáno, použito

.

podpůrně

V kontrolovaném období obec Dománovice, dle prohlášení starostky obce, neu zavÍe?a
smlouvu kupní, směnnou, darovací, nájemní, pachtovní, smlouvu o výpŮjČce, výProse,
o nabytí, přóvodu nebo o zřízení práva stavby k pozemku ve svém vlastnictvÍ, ani jinou
smlouvu Ó nabytí a převodu majetku, nehospodařila s majetkem státu, neruČila svým
majetkem za závazka fyzických a právnických osob, a to ani v případech taxativně
,ry1'*.rouurrých v 5 jS oast. 3 zákona o obcích, nezastavila movitý a nemovit! majetek,
n-ěuzavíelasmlouvu o přijetí a poskytnutí úvěru nebo zapůjčky,smlouvu o poskytnutí dotace,
smlouvu o přijetí dotace, smlouvu o převzetí dluhu, o převzetí ruěitelského závazku,
o přistoup.rri k závazku a smlouvu o sdružení, smlouvu o společnosti a poskYtování
majetkových hodnot podle smlouvy o sdružení,jebož je obec společníkem,nekouPila
anineprodala cenné pápíry, obligace, nevydala komunální dluhopisy, nezřídíIa ani nezrušila
příspěvkovou organiŽuói u o.gurrizaóni složku, nezaložíIa ani nezrušila právnickou osobu,
n.urkut.čnilu majetkové vklady do právnických osob, neprovozovala hospodářskou
(podnikatelskou) ěinnost, uskutečnila pouze veřejné zakánky malého rozsahu.

B. Zjištěníz přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření obce Dománovice:

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

c. plnění opatření k odstranění nedostatků 4ištěných:

a) při dílčímpřezkoumání

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b)
Byly zjištěny následující chyby a nedostatky

'

- porušeny nížeuvedené předpisy:

Zákon Č. 42012004 Sb., o Přezkoumávání hospodaření územníchsamosprávných

celků a dobrovolných svazků obcí, ve znénípozdějšíchpředpisů
13
odst. 1 písm. b), nebot':
§

Obec nePodala písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu o přijetí opatření
k náPravě chYb a nedostatkŮ uvedených ve zprávě ovýsledku hospodarání obce zarok
2018 v zákonném termínu do 15 dnů od projednání závérečnéhoúčtu,neboť závěrečný
ÚČet obce za rok 2018 byl schválen zastupitelstvem obce dne 24.4.2019, informacl
o Přijatých náPravných opatření ze dne 3.7.2019 byla doruěena přezkoumávajícímu
orgánu dne l2.7.2019 pod ěj. 096813/2019/KUSK).

NAPRAVENO

PÍsemná informace o přijatych nápravných opatřeních za rok 2020 byla doručena
přezkoumávajícímu orgánu datovou zprávou dne 8.7,202] pod čj. 0s530a/202]/KUSK,
chyba se neopala,tje,
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D) Závěr

Při přezkoumání

hospodaření obce Dománovice
é. 42012004 Sb., ve znénípozdějšíchpředpisů

za rok 202I poďle § 2 a § 3

zákona

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
(§10 odst. 3 písm. a) zákonaě.42012004 Sb.)
Upozornění na rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákonač.42012004 Sb.o v platném zněnÍ:
Neuvádí se.

Podíly dte § 10 odst. 4 písm. b) zákona č.42012004 Sb.o v platném znění:
0o00 7o

a) podíl pohledávek na rozpočtu územníhocelku

20,9I oÁ

b) podíl závazki na rozpočtu územníhocelku
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územníhocelku

0o00

o/o

Komentář:
Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí0,00 Kč.
Celkový objem dlouhodobých závazků činí9 000,00 Kč,
10 odst. 4 písm. c) zákona č.42012004 Sb., v platnóm znění:
Dluh územníhocekú nepřekročil60%průměru jeho příjmůza poslední 4 rozpočtovérokY.

Výrok dle §

.

Dománovic

e

I. 3. 2022

e,l

i.,i

.,

í_,l]i:-UlY

"

Podpisy kontroloru:

1,

i:

___;

á_z-1

Bc. Jaroslav Petrák

kontrolor pověřený řizenim přezkoumání

Bc. Petr Venclovský
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Tato zPráva o výsledku Přezkoumání hospodaření je současně i návrhem
zprávy o výsledku
Přezkoumání hosPodařenÍ, Přičemžkonečným zněÁim zprávy se stává okamzikem marného
uPlYnutí lhŮtY stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona t,. +zótzoo4 Sb., podání
k
písemného
stanoviska kontrolorovi pověřenému řízeníá přezkoumání. Zpráva
o|sahuje výsledky
konečnéhoi dílčího

přezkoumání.

NlÍvrh

se vYhotovuje ve dvou stejnopisech. Stejnopis č. 2 se předává
statutiárnímu
^z?ráv[
zástuPci Přezkoumávaného subjektu a stejnopis č. 1 se ,iwaaado
příslušnéhospisu územního
celku vedeného Odborem interního auditú a tontroly Krajského ,rr"a,
Šir.á-"odr.eno kraje.
S obsahem návrhu zPtávy o výsledku přezkoumání hospodaření
obce o počtu 8 stran byla
seznámena a stejnoPis Č. 2 převzala, paní Ing. Květosláva Vedr
alová, starostka obce. Dále
starostka obce Převzala_ v elektronické podobďnepodepsanou zprávuo
výsledku přezkoumání
hosPodaření obce Dománovice ve strojóvě čitelnémro-rmatu PDF pro
naplnění ustanovení § 4
zákonač.99l20I9 Sb.

oBEc DOtÁtOncE
Dománovice 9, 280 02 Kolín 2

lČ0:0u73707

Ing. Květoslava Vedr alová
starostka obce Dománovice

//ňd
dne 1. 3.2022

Rozdělovník:

steinopis

Počet výtisků

Předáno

Převzal

1

1x

§!4i§ký úřad Středočeského kraie
obec Dománovice

Bc. Jaroslav Petrák

2

ix
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Ing. Květoslava Vedralová

