
Zborovská 11

150 21 Praha 5

Čr., 0O2190l2O21/KUSK
SpZn: SZ_069467/2020/KUSK

Stejnopis č. 4

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

rĚrušIcE
Ič: 00235253

za rok2020

Přezkoumání lrospodaření obce Bělušice zarok2020bylo zahé|eno dne 3. 8.2020 doručenírn
oznán,lení o zahďlení přezkourr,ání hospodaření zaslaného přezkournávajícím orgánem.

přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
. 30.3.2021
.01.12,2020

na zál<ladě zákona č. 42012004 Sb., o pt'ezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí, ve znéní pozděišíclr předpisů a v souladu se zákonem
č.255l20l2 Sb,, o kontrole (kontrolní l'ád).

přezkoumávané období:

Přezkoumání proběhlo v sídle obce:

Přezkoumání lykonali:

- kontrolor pověřený íízením přezkounrání:
- kontrolot'i:

Zástupci obce:

1.1.2020 -3l,.12.2020

Bělušice
Bělušice 33
280 02 Kolín 2

Bc. Petr Venclovský
Bc. Jaroslav Petrák

Bc. Lukáš Baroch - starosta
Lenka Hanková - účetní

Krajský úřad Středočeského kraje
oD8oR lNTERNiHo AUDITU A KoNTRoLY



Pověření kpřezkoumání podle § 5 odst. 1 zákona č. 42012004 Sb., § 4 a § 6 zákona
č. 25512012 Sb.. vše ve znění pozdějších předpisťr, vydala vedoucí Odboru interního auditu
a korrtroly Krajského út*adu Středočeského kraje Mgr. Štěpánku Dvořáková Týcová
dne 1.7.2020 pod č.i. 088572/2020/KUSK.

Předmětem přezkoumání jsou dle trst. § 2 zák. č. 42012004 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, údaje o ročním hospodaření ťtzetr-rt-rího celku, tvot'ící součást závěrečného účtu podle
zákona č.25012000 Sb., ve znění pozdějších předpisťr, a to:

- plnění příjnrů a výdajťr rozpočttt. včetrrě peněžních operací týkajících se rozpočtových
prostr'edků.

- finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžrrích íbndťr.
- náklady a výnosy podnil<atelsI<é čirrrrosti úzenrnílro celku.
- peněžrrí operace, týl<a.iící se sdrtržerrýclr prostředků vynakládarrých na zá\<ladě smlouvy

mezí dvěnra nebo více úzernními cell<y, anebo na základé smlouvy sjinými
právnickýrli nebo fyzickými osobami,

- finanční operace, týkajíci se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o ťrčetnictví,
- lrospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými zNárodního fondu a s dalšírni

prostř,edky ze zahraničí poskytnutýrni na základě rrrezinárodních smluv,
- vyúčtování a vypot'ádání finančních vztaliů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů,

k rozpočtům obcí k jinýrn rozpočtům, I<e státrrím fondůrn a k dalšírn osobám,
- nakládání a hospodaření s rrrajetkem ve vlastnictví územního celku,
- nakládání a hospodai,ení s majetkem státu, s nírnž hospodaří územní celek,
- zadávání a uskutečriovárrí veřejrrýclr zakáze\<, s výjirnl<ou ťrkonů a postupů

př,ezkoumarrých orgánem dolrledu podle zvláštrrího právního předpisu,
- stav pohledávek a závazků a nakládání s trimi,
- ručení za závazky fyzickýclr a právnických osob,
- zastavování rnovitých a nenrovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- zíizování věcnýclr břemen k majetku územního celku,
- účetnictví vedené územnínl celkem,
- ovět*ení poměrtt dluhu úzernnílro celku k prťrnrěru jeho pr*íjmů za poslední 4 rozpočtové

roky podle právního předpisu upravtrjícílro rozpočtovort odpovědnost.

Pl*ezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost
jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posttzování jednotlivých
právních úkonů se vychází ze zněni právních předpisťr platných ke dni uskutečnění tohoto
ťtkonrr.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 42012004 Sb. nebyly předrnětem přezkournání údaje,
na které se vztalruje povinnost rnlčenlivosti podle dariového řádtr.

Poslednírn kontrolním ťtkonem ve smyslu ustanovení § l2 odst. 1 písrn. g) kontrolního řádu
učiněnýrn dne 30. 3. 2021 bylo s]rrntttí kontrolních zjištění, předání přezkoumarrých
dokurnentů zástupcťtrn územního celku a prohlášení kontrolora pověřeného řízením
přezkournání, že kontrola na rnístě je ukončena.
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A, Přezkoumané písemnosti
Střednědobý l}hled rozpočtu
r na roky 2019 - 2022 schválerr zastupitelstvem obce dtre 3.6.2019, způsobern

urrrožňujícím dálkový přístup nebyl zveřejrrěrr, zřízením nových webových stránek obce
byl zver'ejněrr se zpětnýnl datem drre l l .4.2019 a návrh s datenl 2.12,2019

|{ávrh rozpočtu
. zveřejněn ve dnech 2.12.2019 - dostrd (na webovýclr strárrkách obce v sekci Rozpočty)

Schválený rozpočet
. projednárr a schválen zastupitelstvenr obce dtre 16.12.2019 jako schodkový, schodek

rozpočtu krytý z hospodařerrí let rnirrulých. rozpočet sestaven v závazných ukazatelích -
odvětvové čler-rěrrí rozpočtové skladby (výdaje). zveřejněn dne l6.12.2019

Rozpočtová opatření
. sclrvalována starostou obce nazákladě zmocnění zastupitelstvem obce ze dne 19.4.2020.
. č. 1 ze dne 2.3.2020
. č.2 ze dne 14.5.2020
. č. 3 ze dne 8.9.2020
. č,4 ze dne 31.12.2020

Závěrečný účet
f za rok 2019 projednán spolrr se zprávou o výsledku přezl<ounrání a sclrválen

zastupitelstvem obce dne 22.6.2020 s vyjádřením "s výhradou", nápravná opatření
přijata, zvet'ejněn dne 29.6.2020

. návrh zveř,ejněn ve dnech 3.6.2020 - dosud
Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
. za období 912020 (odeslán dne l l .10.2020)
. za období I2l2020 (odeslán dne 23.1 ,2021)

Yýkaz zisku a ztráty
. za období 912020 (odeslán dne 18.10,2020)
f za období 1212020 (odeslán dne 23.1 .2021)

Rozvaha
. za období 912020 (odeslána dne l 8,10.2020)
. za období I2l2020 (odeslána dne 23,1 .2021)

Příloha rozvahy
. za období 912020 (odeslána dne l 8.10.2020)
. zaobdobí 1212020 (odeslána dne23.1.2021)

Účtovy rozvrh
. platný v roce 2020

Hlavní kniha
. analytická za období 1212020

Kniha došlých faktur
' vedena v programu KEO, poř. č. 20-001-00001 až č.20-001-00093, č. 20-001-00094

až č. 20-00l -001 05
Faktura
' došlé - č.20-001-00063 ažč.20-001-00073, č.20-001-00094 ažč.20-001-00105

Bankovní vYpis
' k účtu č. 94-881 6151lO710, Česká národní banka. č. l8 ze dne 7.9.2020 až č.22 ze dne

30.10,2020,č.23 zedne l8.11,2020 ažč.27 ze dne 31.12,2020
' k účtu č. 11329151/0100, Korr-rerční banka, a.s., č. 8 ze dne 31.8.2020 až č.9 ze dne

30.9.2020. č. 12 za období prosinec 2020
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. k účtu č. 1328905l]950, Raiffeiserr Stavebrrí spořitelna, a.s., č. 1 za období 4.1,2020 -

31.12.2020
Úč"t,rí doklad
. k pokladně č. 20-701-00093 až č. 20-701-001 05, č. 20-701-001 1 6 až č. 20-701-00123

' k účtu č. 94-881615110710 - č.20-802-00018 až č.20-802-00022, č.20-802-00023
až č.20-802-00027

. k ťlčtu č.11329151/0100 - č.20-801-00008 ažč.20-801-00009, č.20-801-00012. k ťrčtu č. 1328905 17950 - č, 20-020-00031

. předpisy f-aktur došlých - č. 20-001-00063 až č. 20-001-00073, č. 20-001-00094
až č. 20-00l -00105

Pokladní kniha (deník)
. za období září - říjen. prosinec 2020

' skonto pol<ladní hotovosti dne 1.12.2020 v 8 hodirr 15 minut činilo Kč 1].727,- shodně
nazápis v pokladrrí knize k dol<ladrr č.20-701-00117 ze dne 17.11.2020

pokladní doklad
' č,20-701-00093 ze dne 7.9,2020 až č.20-701-00105 ze dne 2.10.2020, č.20-701-00116

ze dne9.1I.2020 ažč,20-701-00123 ze dne 30.12.2020
Evidence poplatků
. vedena v programu KEO (korrrunální odpad)

Evidence ma.ietku
. vedena v programu KEO

Inventurní soupis majetku a závazků
' složka inventarizace - plán inventur ze dne 30.11.2020, prošl<olení členťl inventarizační

komise ze dne 30.11.2020, inventurní soupisy k 31,12.2020, It^wentarjzační zpráva
ze dne30.1.2021

Mzdová agenda
r výplatní lístky ke l<ontrolovaným dohodárn o provedení práce

Odměňování členů zastupitelstva

.' výplatní lístky za obclobí 6 - 9 (neuvolněrrý starosta, neuvolněný místostarosta)
učetnictví ostatní
' Protokol o schválení účetní závěrky ze dne 19.7.2020 (účetní závérka sclrválena dne

22.6,2020)
Smlouvy o dílo
' Ze dne 19,2,2020 uzavřená se zlrotovitelem - Lirrarit s.r.o., Kolín, na realtzaci díla

"výměna oken a zednickó začištění na kulturním donrě Bělušice čp. 1 , součástí pozemku
Parc. Č. st. 273ll v l<.ú. obce Běltršice a dále zhotovení nové betonové plochy
venkovnílro tanečního parketu na pozemkLl parc. č.987l1v k.ťr, obce Bělr_ršice" v ceně
díla Kč 482.669.- včetně DPH.

l Dodatek č, 1 ze dne 24.2.2020 k SOD ze clne l9.2.202O. kterýrn se mění termíny
započetí a dokončení díla a způsoby plateb.

' Ze dne 9,9.2020 uzavíená se zhotovitelern - Workotrt Cltrb Parks s.r.o., Ostrava -
Radvanice narealizaci projektu "Volnočasový areál pro všechny generace v Bělušicích"
v ceně díla Kč 897.908,- bez DPH (tj.Kč 1.038,068.68 vč. DPH. IJzavření smlouvy
schváleno zastupitelstvetrr obce dtre 2I.9.2020. Smlouva zveřejněna na profilr_r
zadavatele dne 9, 1 l .2020.

Darovací smlouvy
' č. 5-605)1MJT12020 ze dne 26.10.2020 lzavřená s dárcem - Středočeský kraj. Praha 5,

předlnět daru - pozemek p,č. 210618 v k.ťr. Bělušice. Přijetí daru schváleno
zastupitelstvem obce dne 3.8.2020,
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. ze dne 14.9.2020 uzavřená s obdarovaným - Linka bezpečí, z.s., Praha 8 - Bohnice,
předmět stnlouvy - finanční dar ve výši Kč 3.000,- na podporu činnosti obdarovaného.
Poskytnutí daru schváleno zastupitelstvem obce dne 22.6.2020.

Smlouvy a další materiály k přiiatým účelovým dotacím
. Veřejnoprávní smlouva o poskytntrtí individrrální účelové dotace z rozpočtu

Středočeského kra.ie ze Středočeskél'o Forrdu hejtrnarra a zrnírnětrí následků živelních
katastrof v rárnci Ternatic|<ého zadání "Podpora hejttnana" ev. č. smlouvy
poskytovatele 5-6901 lKHTl2020 ze dtre 9.10.2020 v maxinrální výši Kč 40.000,-
(rreinvestiční) na projel<t "Po stopáclr paIrrěti obce Bělušice" - vydání publikace.
Uzavření stnlouvy schválerro zastupitelstvenr obce dne 21.9.2020.

. Veřeinoprávrrí smlouva o poskytnlrtí dotace podle Progratrru 2017 - 2020
pro poskytování dotací zrozpočítl Str*edočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy
venkova v rámci TematickéIrc zadání Obnova venkova Oblast podpory Občanská
vybavenost ev, č. strrlouvy poskytovatele S-1890/ŘDPl2020 ze dne 10.3,2O2O
v nraxinlální výši Kč 296.000,- (irrvestičrrí, UZ 812) na projekt "Rekonstrukce
obecního/kulturnílio donru a jelro terasy v obci Bělttšice". Uzavíení smlouvy sclrválerro
zastupitelstvem obce dne 10.2.2020. - nepřezkoumáno, použito podpůrně

Sm|ouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím
. Veřejnoprávní smlouva o posl<ytntttí dotace z rozpočttl, obce Bělušice ze dne 1 1 .9,2020

uzavŤená s pl*íjerncem - fyzickou osobou, v částce Kč 2.000,- na "ttspořádání Lipeckého
filmového léta". Poskytnutí dotace sclrváleno zastupitelstvem obce dne 22.6.2020
nazákladě žádosti (bez data).

. Veřejnoprávrrí smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Bělušice ze drre 5.1.2020
uzavŤená s příjenrcenr - T.I Sokol Bělušice, z,s.,y rrraximální částce Kč 102.500,-,zíoho
Kč 30.000,- na "zajištění sportovní a společenské činnosti", Dle informací starosty
budou do maximální výše dotace propláceny pouze prokazatelné náklady na činnost
organizace na základé předložených dokladťr. Ke dni dílčího přezkoumání bylo
proplaceno celkem Kč 45.600,-. Poskytnutí dotace schváleno zastupitelstvem obce dne
16.12.2019 nazákladě žádosti ze dne 5.1.2020.

Dohody o provedení práce
I ze dne28.9.2020 - pí V,Č. v rozsalru 10 hodin (ťlklid apřípravavolební

Bělušice pro volby do kr. zastupitelstva a Senátu ČR)
. ze dne I.3,2020 - p. V.L. v rozsahu 300 hodin (práce dle ústrrího zadáni

místnosti oú

od vedení oú
Bělušice)

' ze dne 4.1.2020 - p.T,Ř,v rozsahu 300 hodin (práce dle irstního zad,ání od vedení OÚ
Bělušice)

Dokumentace k veřejným zakázkám
' složka veřejné za|<ázky rnalého rozsahu "Volnočasový areá| pro všechny generace

v Bělušicích", zejtnéna: Yýzva k podání cenové rrabídky ze dne 27.8,2020
(e-mail, osloveno 6 dodavatelů), oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ze dne
18.9,2020 (otevírání obálek. hodnocení, výběr zhotovitele), zápis z jednání
zastupitelstva obce ze dne 21.9.2020 (seznárnení s výsledkem výběrového řizení, podpis
smlouvy) - kritériurn ekonomioké výhodnosti, Nabídková cena souhlasí s cenoLl
smluvní. Obec při zadávání veřejné ,zakázky rnalélro rozsahu postttpovala dle pravidel
stanovenýclr vnitřnírn předpisem - Srněrnice č. 112019 o zadávání veřejných zakázek
rnalého rozsahu, schválena zastupitelstvem obce dne 28.8.2019,

Vnitřní předpis a směrnice
r Srněrnice č, l 12020 o zadávání veřejných zakáze|< malého rozsahu v obci Bělušice,

schválena zastupitelstvenr obce dne 21 ,C).2020



Informace o přija{ých opatřeních (zák. 42012004 Sb., 32012001Sb., apod.)
. dopis ze dne 30,6.2020

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
a ze dne 16,12.2019 (rozpočet, rozpočtový výhled), I0.2., 22.6. (účetní závěrka,

závěrečný účet r, 201 9). 21 .9., 14.12.2020 - nepřezkoutnáno, porržito podpůrně
. rTebyl dodržen zákonný tennín pro zasedárrí zastupitelstva obce v období od I0,2.2020

do 22.6.2020 z důvodu r,yhlášení nouzového stavu (Covid-19)

V kontrolovanénr období obec Běltršice, dle prohlášerrí starosty obce, neuzavřela smlouvu
kuptrí, stněnnou. darovací, nájernní, pachtovní, smlouvu o výpů.ičce. výprose, o nabytí.
převodu nebo o zíizení práva stavby k pozemku ve svétn vlasttrictví, ani jinou smlouvu
o nabytí a převodu rTrajetku včetně snrlouvy o nakládání s věcnými právy. nehospodařila
s majetkem státu, neručila svým nlajetkenr za závazky §zických a právnických osob, a to ani
v případeclr taxativně vy.inrenovarrýclr v § 38 odst. 3 zákona o obcích, nezastavila movitý
a nenrovitý majetek, neuzavřela snrlouvu o pr'ijetí a poskytrrutí úvěru nebo zápůjčky, smlouvu
o převzetí dlulru, o převzetí ručitelského závazku. o pt'istoupení k závazku a smlouvu
o sdružení, smlouvu o společnosti a poskytováIrí rnajetkových hodnot podle smlouvy
o sdružení, jelrož je obec společrríkerrr, nel<oupila ani r-reprodala cenlré papíry, obligace,
nevydala komurrální dluhopisy, nezřídila ani nezrušila příspěvkovou organizaci a organizační
složku, nezaložila ani nezrušila právnickou osobu, neuskutečnila rnajetkové vklady
do právnických osob, lleprovozovala lrospodářskou (podnikatelsl<ou) činnost, uskutečnila
pouze vel'ejné zakázky malého rozsahlt.
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B, Zjištění z přezkoumání
Pr'i přezkourrrárrí hospodaření obce Bělušice:

Byly zjištěny následující chyby a nedostatky - poruš eny níže uvedené předpisy:

' VyhláŠka Č. 41012009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991
Sb., o ÚČetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jetlnotky,
ve znění pozdějších předpisů

§ 45, nebot':
Obec nedodržela obsahové vyrtrezení vysvětlrrjícíclr a doplňu.jících informací v příloze,
nebot've výkazu Příloha k 31.12.2020 riebyly vykázány účetrrí odpisy k majetku
pořízerrého z transferů a to v části C.2 - Snížerrí stavu transferťt na pořízení dlouhodobého
majetku ve věcné a časové souvislosti ve sloupci zaběžné ťrčetlrí období.
Dále rrebyla v části D,3 vykázána lrodnota lesrríclr pozemků s lesním porostem ve výši
ocenění Kč 57,-lmZ.

' Zákon Č. 13412016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
§ 219 odst. 1, nebot':

Obec jako zadavatel nezveře.jnila na proíilu zadavatele uzavt*enou smlouvu na veřejnou
zakázku v zákonném tennínu ť. do l5 dnů od podpisu snrlottvy, (SOD ze dne9,g.2020,
zlrotovitel Workout Cltrb Parl<s) s.r.o., projekt "Volnočasový areál pro všechny generace
v Bělušicích", cena díla Kč 897.908,- bez DPLI, zveřejněna na profilu zadavatele až dne
9.11.2020),

C, Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných:
a) při dílčím přezkoumání

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při nřezkoumání hospodaření za předchozí roky

Byly zjištěny následující chyby a nedostatky - porušeny níže uvedené předpisy:

I ČÚs t. 70t - 710 (§ 36 odst. l zákona o účetnic§í)
ČÚs t. 708 bod 8., nebot:

Obec nedodržela postupy účtování o odpisech, resp. oprávkách. v případě úětu 3l5 _

o snížení hodnoty pohledávek nebyl účtováno.
NAPRAVENO

O oprávkách kúčtu 3I5 je účtováno. Chyba se neopakuje.
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. Vyhláška č. 22012013 Sb., o požadavcíclr na schvalování účetních závěrek některych
vybraných účetních jednotek

§ 28 odst. 1, nebot':
Zastupitelstvo obce neprojednalo a neschválilo ilčetní závěrku za rok 2017, jak bylo
povinno učirrit nejpozději do 30.6.2018,

NAPRAVENO
Dle předlrlženého protokolu o schl,a.lrnlúní účeíní zúvěrlgl obce za rok 20]8 ze dne
30.6.2019, byla účetní zállěrku schvúlenu zuslttpit.elslvem obce dne 3.6.2019, avšak
ll zápisech ze zasedání za,slttpitel,slvu nebylo tlohledáno schvúlení účetní zállě7|gl za rok
201 8.

Úarmí zállěrka obce zu rok 20]9 byla projeclnúnu u,schvcilenct za,stupilel,rtllem obce c]ne

22.6.2020, o,schválení účelní zál,ěrbl b)ll ,yestayen prrltokol ze dne 19 7.2020,

. Vyhláška č. 27012010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších
předpisů

§ 3 odst. 1 písm. d), nebot':
Nebyl a sestavena inv entarizační zpr áv a.

NAPRAVENO
() proveclené invenícu,izctci ruujelktt s,e stavem k 3l ,1 2,2020 byla vyholoventt
Inveníat,izační zpráva dne 30. l. 202 1 .

§ 3 odst.2 písm. a), nebot':
.Iednotlivé pr'ednrěty hnrotnélro majetku nejsott opatt*eny nezaměnitelným identiílkátorem
(rrapř. inventárnírn číslenl, výrobním číslenr, typern apod.).

NAPRAVENO
Majelek je evidovún v progrunxu KEO, majeíku byly přilYttzeny nezuměnilelné
irlenti/ikátory a lze .ie .jeclnotliyě tu,čil. Na invenlurních soullisech .1,lott inveníarizační
i de n t ifi ká t ory uv e deny.

§ 3 odst.2 písm. b), nebot':
Obec nevedla seznam a popis inverrtarizačníclr identifikátorťr a tyto skutečnosti
nevyplývaj í ani z vnitřního pr*edpistt ant z jíné dokumentace.

NAPRAVENO
Inveníttrn.í soul:si,sy k 31,12.2020 obsuhují popis inven.lctrizuční identifikátorů, maietek lze
iednoznučně určil. Inventuriztlčn.í zprtiva ze t]ne 30.1.2020 obsahule soupis
intl e n.t ar iz ov a ný c h ti č t it,

' VyhláŠka Č. 4l012009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/199l
Sb., o úČetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé lybrané účetní jednotky,
ve znění pozdějších předpisů

§ 45, nebot':
Obec nedodržela obsalrové vymezení vysvětlLrjících a doplňu.iících infornrací v při|oze.
Ve výkazu Příloha k 30.9.20l9 ze dne 13.10.20l9 jsou vykázány nesprávné úrdaje v části
G na řádcích G,l a G.5. (záporné částky ve sloupci Korekce na řádku G.l a ve sloupci
Netto na řádku G.5.).

NAPRAVENO
Chyba se opakuje i tl Ptlíloze ,re,gluvené k 31.12,2019.
Proúčtováním opral,ného tičelníhtl dokluclu č 20-020-00()]4 ze dne 30.4.2020, dle Př,ílohy
seslul,ené k 30.9.2020 se chyba neopctkuje.
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. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
§ 11, nebot':

Učetní doklad č. l9-020-00021 ze dne 31.10.2019 - Kč 540.478,- neobsahoval popis
účetrrího dokladu. kterýrn by byl ťrplnýrn způsobetn popsárr provedený účetní zápis
co do dŮvodu i výše - zánlatn je íudíž neprůkazný. Podotýkáme, že tírnto účetním
dokladern byla význarnně zvýšena cena pozetrlků v majetku obce, aniž by byly nové
pozernky skuteČně pořízerry. Dle vysvětlení účetní byla zř,ejrně napravována početní
chyba. která vznikla v předclrozíclr 1etech - vzhledenr k neprůkazně provedené inverrtury
účtu 031 k 31 .12.2019 nelze toto vysvětlení ověřit.

NAPRAVENO
Provedenítn řádné inllenturizace majelku k 31.12.2020, tičetní stav účtu 03l byl ollěřen
dle Výpisu z kaía,ytru nemrnitostí k 31.I2.2020.

§ 11.odst. 1, nebot':
Učetní doklady nebyly průl<azné. Účetnír,,, záznamem č. 4t4 ze dne 3LI2,2O18 byla
z ÚČtu 028 Drobný dlorrhodobý hmotný majetek vyřazen majetek v částce 256.232,30 Kč,
tato částka nebyla nijak doložena nebo specifikována. Dále byla ťrčetním záznamem 414
z ÚČtu 028 odúčtovárra částl<a 9í].000,- Kčiako oprava zařazení traktoru zúčttt 028 na účet
022 z roku 2016, v roce 2016 ani v dalších leteclr však na účet 028 částka 98.000,- Kč
nebyla zaúčtována. Účetním záznalnem č. 414 byla z účtu 028 vyí,azen neprůkazným
způsobenr majetek v celkové částce 354.232,30 Kč.

NAPRAVENO
Vyřuzení maielku v hoclnotě Kč 256.232,30 Kč nebylo vyřešeno.
Předloženo stanovisko obce ze dne 30,11.2020 ke zlišlění schrldlcu v účelnictví za rok
20]8, Celkol,ý rozdíl ye ýýši Kč 256.232,30 nebylo možné tloložií z důvoclu chybějících
podkladŮ a prŮkazných písemnrlstí, proío bude skutečný slull maíet.ku k rozvcthovému dni
3 l. l 2. 2020 ollěřen inven.íarizucí.
Zaslupilelslvo obce dne l1.12.2020 nu zúklurJě šeíření kontrolního výbortt rozhodlo
o vyřazení hmotného mctjelku ve výši Kč 256.232,30 z evidence, nebrlt'se.jerlnalo
o histrlriclql maietek, který byl iiž vyřuzen, nepoužíván nebo nedohletlán,
ale v inventttrních soupi,sech tlo,yut] ./iguroval. Byltt provedena řádná inveníurizace
t'eškerého mujetktl obce, kíerott byl ollěř"en ",kulečný stuv maielku a byla oprul)ena
etticlence nct skuíečný (zii,šlěný) ,ylall hmotného nla|elku.

§ 30 odst. l a 4, nebot':
Skutečné stavy majetl<u a závazkťl ťrzemního celku nebyly zjištěny. Jedná se o stavy účtů
031,08x, 192,403.

NAPRAVENO
()bec k rozl,ahoyétnu dni 31.12.2020 provecllu řád,rulu invenlarizaci ve,škerého majetku
obce. Invenltn"ní ,roupi,;y byly doložen"v.

§ 30 odst. l a 4, nebot':
SkuteČné stavy majetku a závaz,ků ťtzemnílro celkr.r nebyly zjištěny v případě účtu
031 - Pozernky, nebot'rredošlo k porovnání ťldajťr se stavetn v katastru nemovitostí
(nebyly vyhotoveny výpisy z listů vlastnictví se stavetn k 31.12.2019), porržita polze d,aía
poskytnutá Katastrálním út*adem v sestavě VFK,

NAPRAVENO
Prot'eclení řádné inven.tclrizace mafetku k 31.12 2020, ,stay účttt ()3l ollěřen porovnúnítn
s Vlipis1l z kata,yíru nemovi|.o,síí ke dni 31,l2.2020,
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§ 30 odst. 7 písm. a), nebot':
Itiventurní soupisy úzen,ního celku neobsalrovaly skutečnosti, které by umožňovaly
iednoznačné určení rnajetku azávazků - v případě účtu 031 - Pozemky - neobsahovaly
číslo pozernku a jeho výnrěru.

NAPRAVENO
Provedením řádné invenlctrizace nlaietkll obce k 31,12.2020, eviden.ce pozemků
porovnána,s doloženýrli výpi,sy z kataslru nemtniíos,lí k clatu 31.12,2020, Inllenlurní
soupisy účtlt ()3l - Pozemlql již obsahují číslo pozemku a.jeho výměru.

l Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
§ 84 odst.2 písm. p), nebot':

Zastupitelstvo nevyslovilo předchozí souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu
na práce prováděné zastupiteli obce fiak byly v průběhu roku uhrazovány průběžně
z pokladny obce - tzv. "brigády").

NAPRAVENO
Zastupiíelsívo obce dne 3,6.2019 scht,álilo pouze obecně m.ožnosí. uzavření pracovně
právních vzlahů ,se členy zct,títt1:silelstl,a obce bez konb,étních údajů (s lcy, a jakci butle
smlouva uzavřena, clrull práce apocl.).
Zuslupiíelsívo obce dne 2].9 2020 s,chvtililo uzuvření prucovně právních yztahů se členy
zasíupitelslvet obce s uveclením,jnténct prucol,níktl a tll"uhu práce.

' Zákon č. 25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů

§ 13 odst. 6, nebot':
Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2019 schválená zastupitelstvem obce dne
1 0.12.2018 nebyla zveřej něna způsobeIn umožriuj ícím dálkový přístup.

NAPRAVENO
Přiiato Dlslémoyé opat.ření sprňívající v tlot]ržol,tíní zúktnné povinnosti zveřejnií
,ychyúlená rozpočtrnú provizoriu. Chybtt se neopctkuje.

§ 17 odst. 6, nebot':
Obec nezveřejni|a návr:h závěrečrlého ťrčtu obce za rok 2018 způsobem umožňujícím
dálkový přístup.

NAPRAVENO
Náyrh závěrečného účtu obce zu rok 20]9 byl zveře.fněn způsobem umožňujícím dálkový
přístup na v,ebových :;lránkách obce v zákonném lermínu, chybtt se neopukuie.

§ 4 odst. 4, 5, nebot':
Při schvalování rozpočtu nebylo uvedeno. zda je rozpočet schválen jako vyrovnaný,
přebytkový nebo schodkový, závazné ltl<azatele rozpočtu nebyly stanoveny.

NAPRAVENO
Chyba se opakuje i v roce 2019. klz1xlčel na rok 2020 byl schválen za,rítpiíelsívem obce
clne ]9,12.2019.jako ,schodko1,1i, ,s uyedením zpti,sobu krytí,schotlku. Zčjvazné ukazatele
nebyly v zápisech za,stupilel,rívct ul,edeny, dle přet}loženého náyrhu rclzptlčltt a .jeho
,scht,álenÍ, lze kon,gtaíoval, že zúvazné tlkazatele rozpočltt byly stanoveny ýe výdqjích
1l g6hl!1voylm členění rozpočtu lj, parugrafbch.
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D) Závěr
Při pt'ezkoumání hospodat*ení obce Bělušice za rok 2020 podle § 2 a § 3 zákona
č.42012004 Sb.. ve znéní pozdějších pr'edpisťr

Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených
pod písmenem c):

(§ 10 odst. 3 písrn, b) zákorra č.42012004 Sb.)

Obec nedodr,že\a obsahové vyrnezení vysvětlujících a doplriujících
v části C,2 aD.3.
Obec jako zadavaíel nezvet*ejnila na profilu zadavaíele uzavřenou
zakáz\<u v zákonném termíIlu ti. do l5 dnů od podpisu smlouvy.

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

inlorrnací v příloze -
smlouvu na veřejnou

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

a) podíl pohledávek na rozpočtu územnílro celku

b) podíl závazků na rozpočtu územtrílro cell<u

c) podíl zastavenélro rrrajetku na celkor,ém rnajetku ťtzemního celkrt

Komentář:
Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 0,00 Kč.
Celkový objem dlouhodobých závazkťr činí 0,00 Kč.

0,09 V"

1138 Vo

0,00 oÁ

Výrok dle § 10 odst. 4 písm. c) zákona č.42012004 Sb., v platném znění:
' Dluh územního celku nepřekroěil 60Yo průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Bělušice 30.3.2021

Podpisy kontrolor,ťt:

Bc, Petr VenclovskÝ

/{.14
1l

přezkoumání

Bc. Jaroslav Petrák
kontrolor

o|,,. .r t,ltcr,,f'.it ,-,;.r, r, r r-ont.'oly

i rl) ]. ^-. 
,,,l ',. "':""':, , 

", 
á lI



Tato zpráva o vÝsledku přezkoumání:
- je návrhem zprávy o výsledku přezkorrrnání lrospodaření. pr'ičemž korrečnýrrl zněnítn zptávy
se stává okarr-ržil<enr nrarného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona
č. 42012004 Sb.. k podání píserr'ného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením
pl'ezkoumání

- ke zjištěnítn uvedenýrn v tomto návrlru je rnožrro podat písemné stanovisko ve lhůtě
do l 5 dnů ode dtre předání návrhu zprávy. a to kontrolorovi pověřenérnu řízenim
př,ezkournání na adresu: Krajský úřad Středočeskélro kraje, Odbol interrrího auditu a kontroly,
Zborovská l 1, 150 21 Praha 5

- tento návrh zprávy o výsledku přezkournání hospodařerrí obsahu.ie i výsledky konečného
dílčího přezkournání

- se vyhotovuje ve dvou stejnopiseclr, přičemž se stejnopis č, 2 předává statutárnímu zástupci
přezkoumávaného subjektu a stejnopis č. 1 se zakládá do pr*íslušného spisu úzernního celku
vederrélro Odborem internílro auditu a kontroly Krajskélro úřadu Str'edočeského kraje.

S obsalrem zprávy o výsledku přezkoumárrí hospodaření obce Bělrršice o počtu 72 stran
byl seznánren a stejnopis č. 2 pt'evzal, p. Bc. Lukáš Baroch, starosta obce. Dále starosta obce
pÍevzal v elektronické podobě nepodepsanou zprávu o výsledl<u pt'ezkournání hospodaření
obce Bělušice ve strojově čitelném íbrmátu PDF pro naplrrění ustanovení § 4 zákona
č.99/20l9 Sb.

Á,^2Bc. Lukáš Baroch
starosta obce Bělušice

drre 30. 3,2021

Poučení:
Územní celek je ve smyslu ust. § 13 odst. 1 písrn. b) zákona č. 42Ol20O4 Sb., povinen
přijmout opatt'ení k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávé o výsledku
přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou inforrnaci příslušnému přezkoumávajícímu
orgánu - Krajský úrřad Středočesl<élro kraje, Odbor interního arrditu a kontroly, Zborovská l l,
150 21 Pralra 5, a to nejpozději do 15 dnťr po projednání íéto zprávy spolu se závěrečným
účtem v orgánech úzen,ního celku.

Úzernní celek je dále ve sInyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 42012004 Sb., povinen
v informacíclr podle ustanovení § 13 odst. l písm. b) téhož zákona trvést llrůtu, ve které poclá
přísltrŠnérnu přezkoumávajícírnu orgánu písemnou zprávl o plnění přijatých opatření a v této
lhůtě přísl ušnétrru přezkoumávaj ícímu orgátr u tlve denou zpr áv tt zaslat.

Nesplněním těchto povinností se útzetnní celek dopustí přestupku podle ustanovení
§ 14 odst, l písm, b) a c) zákona č,42012004 Sb. a zaío se uloží ťtzen.ního celku podle
ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 42012004 Sb. pokuta do výše Kč 50.000,-.

Rozdělovník:

steinopis počet výtisků Předáno PřevzaI

1 1x Kraiský ťrřad Středočeskélro kraie Bc, Petr Venclovský

2 1x obec Bělušice Bc. Lukáš Baroch
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