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Cj.:

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

HoRNÍ PoČAPLY
1č:00236829

za rok 2019
Přezkoumání hospodařeni obce Horní Počaply za lok 2019 by1o zahájeno dne 08082019
doručenim oznámeni o zahájeni piezkoumání hospodďeni zaslaného přezkoumávajicim
orgánem'

PřeZLoUmíni se uskuleanilo ve dnech:

.
.

04 2O2o
05 l2 2019
na základě zákona č' 42u2a04 Sb.' o přezkoumáváni hospodařeni územnich samosprávných
celků a dobrovolných svazků obci, ve zněni pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
č' 255/20i2 Sb'' o kontÍole (kontÍolní iád).
2'7

Přezkoumávané

období:

Přezkoumání proběhlo v sídle obce

01.01'2019 - 3r.12.2019

EořÍí Počaply

Homi Počaply 247
277 03 Horní Počaply

Přezkoumání lrykonaly:

- kontÍolol pověiený iízenímpiezkoumání:
- kontroloři:

Alena Zemanová
Bc. Zruana svot'odoyá

zástupci ot'ce:

Jiří svačina - starosta
Božena Kašpařová

_

hlavní účetní

Z

Pověienl k piezkounáni podle | 5 odst' 1zakona č' 12al2a04 Sb'" i 1a $ 6 zákona
č 255/2012 Sb. r'še r'e zněni pozdějšíc]i předpisů, r'yclala vedouci odboru intemiho auditu
a kontroly Krajsl<ého úiadu Stiedočeqkelrtl l._ra.je N,Í5r Štepanka Droiaková Týcová
dne l9 7 20l9 pod č'j 0965.] 8/20 ] 9/KUSK
Předrnětem přezkournání jsou dle ust 2 zák. č 420/200.l Sb. ve zněn1 pozdějšich
"s
předpisů. údaje o ročnjnr hospodařenjiuelnniho
ce]ku" tl'oňci součást Žá\'ěÍečnéhoÚčtu podle

zákolra č 250/'2000 sb. Ve zněni poŽdějšicb předpisů, a to
_ p1něni přijnlů a r1idajů rozpočtu. včetně peněžnich opeíaci týl(ajicich se Íozpočtových
prostředl(ů.
- 1'inančni oPelace, týkajici se tvorby a polLžitípeněžnich 1bndů.
- náklady a \'Ynosy podníkatelské činnosti územniho celku.
- peněžn1 operace" týl<ajici se sdruŽených prostředkťr vynak1ádaných na základě snriouvy

nlezi dr,ěma nebo vice úzenlnirli celk1'' anebo rra zák]adě

'

srrr1out

5

sjin1mi

pr"r rrc|r mi nebÓ l'.,,lc(]n: o.obd']'
- finančniopelace. týkaiici se cjzich Zdrojťl ve snryslu prár'ních předpisů o irčetnictr'j.
- hospodařen1 a nakládanj s plos1ředky posk}'tnutýnli z NáÍodniho 1bndu a sdalšjmi
prostředky ze zahr'an]č1 poskytnLrlyni na základě nlezinárodnjch smlu\'.
- Vyťlčtovánía \.vpořádánj 1'iia11čnich vztahťl ke státnjnu rozpočtu" k lozpočtůtrrkrajů,
k rozpočtům obci k jinýfu rozpočÍům.ke státnim ťondům a k dalšinr osobánr
- nak]ádáni a hospodařeni s majetkem ve vlastnictr'i územnjho celku'
- nakládáni a hospodařerri s majelkem státu. s nímžhospodaři úzellnj celek.
_ zadáváni a rrskutečňovánj veřejných zakázek. s v,rljirlkoLr úkonúa pojtupú
přezkounlaných orgánenr doh1edu pod1e zr,1áštniho plávniho piedpisu'
- slav pohledavek a zár'azků a nakladárrt s nimi.
- ručenj za 7áVazky t}'zických a prár'nickÝch osob'
' zastavováni movitých a nemo\'itých \'čci ve pÍospěch třetich osob.
- zřizor'ánir,ěcných br'emen k majetku úzelnniho celku'
- účetnjctvívedené ťlzennim celkem.
- ovčřeni ponlčru dIuhu irzemrriho celku k průrněru je1ro piijmů za pos1ec1ní ,1 rozpočtové
roky podle právniho předpistt uprar-rrj1ciho rozpočt{)vou odpovědnost'

Přezkoumáni hospodařenj bylo pror'edeno výběrovýn zpúsobenl s ohlederrr na významnost
jednotlir'ých slQtečnosti podle předmětu a obsahu přezkounráni Při posr"izováni jecinot1ir'ých
právttich trkonii se lychází ze zněni právnich předpisLi p]atných ke dni Llskutečněl]i tohoto
rlkonrr

Pod]e ustanoveni .s 2 odst 3 zákona č .120i2004 Sb' nebvly předměten přezkounáll údaje.
na ktelé se v7tahuje poviInost m]čenlivosti pod1e daňového řádu.

Poslcdnim kontro]ninl úkonem ve smyslu Llstanoveni s 12 odst' 1 pisnr g) kontrolniho řádu
učiněnym dne 21 a12020 by]o shrnutI ]<ontrolnich Zjištěni' předáni přczkoumaných
dokunrentťr zástupcům Llzen1niho celku a proliášeni kontrolora poVěiené]ro řizenim
pie,/k.'umdnl 7< \nrl'Ó b 'la n]ni ]e llkU ]Če']J

A. Přezkoumané písemnosti
středDědobý \"ýhled rozpočtu

2020, schvá1ený zastupitelstvem obce dne 14' l2 2017'
zveřejněný dne 20 t2. 20l7. návrh zveřejněný dne 28' ] I' 20l7
. na období roku 202l - 2022, náVÍh zveiejněný dne 26 11'2019
Návrh rozpočtu
. zveřejněný dne 4' 12 -20' 12 2018
schváIený řozpočet
l
obce dne 20' 12 2OI8 jako schodkový, kry1 schodkrr ze 7'ustalku
'u,tupit"irt.'".
z minLrlých let. ZáVazné ukazatele dle přiloženého schr'áleného návrhu lozpočtu

.

na obáobl rokll 2ó19

-

ve výdajich najednotli\'é paragraly Íozpočtovésk1adby' zveřejněný dne

2] l2

2018

stanoveni záv&ných ulozatelů zřízeným or'ganizacím
. dopisY ze c1rre 2' 1.2019 a 19.9 2019 pro přispěvkovou oíganizaci 7ákladnj ško1a
a \'lateřská škola Horní Počap1y
' . dopis,y ze dne 2. 1. 2019 a 19 9 2019 pro příspěvkovou organizaci Spofiovní áÍeá1
Horni Počaply
Rozpočtová opatřeni

. č 1 - schváleno
. č. 2 - schváleno

j' 2019)
Zastupitelstvem obce dne 20 3 2019 (zveřejněno dne 25.
zastupitelstvem obce dne 18 9 20l9 (zveřejněno dlle 20 9' 2019)

závěřečný účet
' za rok 2013. projednán a

sc1rvá1en

dng

19

6

2019 spolu se Zprávou o výsledku

přezkoumáni hospodďen1 s v1'jádienim "bez výhrad'. zveřejněn dne 19' 6 2019. návrh
zveřejněn od 26 5. - ]9. 6. 2019
výkaz přo hodlrocettí plnění rozpočtu
k 30 9. 2019 (bez data vyhotoveni). k 31. ]o. 20L9 (bez data vyhotovení).
k3l 12 2019 (bez data vyhotove i)
výlraz zisku a ztÍáty
t :o' s' 2019 - okamžik sestaveni dne 1t l0' 20]9 k 31 ]2 2019 - olomžjk sestaveni
dne l3 2 2020
Rozýahar
k 30' 9' 2019 - okamžik seEtaveni dne l1' 10' 2019, k 31' 12. 2019 - okamžik sestavení

.

'.
'

dne

lli 2

2020

Přiloha řozvahy
. k 30. 9 2019 ' okamžik sestaveni dne
dne 13.2.2020
lIčtový rozvrh
. platnÝ pro lok 2019
glavní kniha
. /d rok 20lo (ore po.ieb)\
Kniha došlich faltuř

.

1

l

10' 2019, k

3l

|

'

2(l Ltl - oKanlzlK sesla\ enl

za rok 2019 (dle potřeby)

kniha odeslanjch fakluť

' 7. o{ 20lo (dle políeby '
Bankovní výpis
. č 180. i85 kbankovnjmu
'

ť četni cloklad

. č 7l0379.

účtuč 5'125t71'/O10o vedenému u Korr'rerčni banky'

a

s'

',110396 - 1|a4a2,7l0404, 710405,
71038,1. 710385' 7]0392, 71o]94,
542517]i0100
710.{07. 7] 0408. ? l0.112. 710'11j. 7l0'{l8 - 7l0420k bankovnjmu účtuč
!eoenelnu u Ko l'e_Čn' ba'll1'' a s

' opÍavný doklad č' 920006
Pokladííkniha (deník)
. za měsic Záři 20] 9 (výda]ová pokladně)
. za obdobi 2' 9. - 18' 9' 2019 (pi1jmová pokladna)
. skonto pok]adni hotovosti ke dni 5. 12 2019 - zůstatek čini]]
Kč 67 343'oo (přijnrová pokladna - k pokladnjmu dokladu

č 148'])'

hotovost souhlasi

se zůstatkem uvedeným v pokladrrí knize

l(č 8 914"o0 (výrlajová pokladna - k pokladnimu dokladu č''108). hotovost souhlasl
se zůstatkem uvecleným v pokladni knize

Pokladní doklad
. č 267 - j02 (výdajová pok]adna)
. č t32.1- l357 (přijmová pokladna)
Evidence poplatků
' uedenai prog'amu - místni poplatky za
Evidence majetku

psy" domovni odpad

' ' \'edena v modulLr rra.ietku Triada
lDYen1urní soupis ÍnájeÍku a závazkť|
. s1ožka inientarizace majetku a závazků obce za rok 2019 - Ze)ména: plán

inventur

' lL

2al9"
ze dne lE 1] 2019, dokla<l o proško]enj in\'entarizačni komise ze dne
inventurni soupisy k 3]. 12' 2019. In\'entaÍizačnizpráva Ze dne 25' 2 2020, výpisy
jI 12 20]9 - namátkově
z LV za obec a příslušná katastÍá{nj územj se stavem k
dle potieby
Mzdoví agcnda
. Rekapitulace mezd za měsic záři a prosinec 2019
odměňování členůzastupitelstva
. Výp1atni listina za měsic zářj 20 i9 - uvolněný starosta obce a neuvol ěni zastupitelé
.
I]če{ ictví ostatní
. Protokol o schváleni účetnizávěrky obce za lck 2018 odes1án do centrá]njho systému
účetnichin1brmaci <jne 9 7' 20 l 9 za obec Homi Počaply
2'7

smlou\) o dílo
. Sm]ouva o di1o č' ME9O6'1 uzavřena se zhoto\'itelem BB oKNA NitELNlK'
s .' o' Jelenice na akci ''\''ýměna vstupníclr dl'eřj domu č' p 250 v Hornich Počaplech''
v celkové výši Kč t 02 800.00 včetně DPH. larla obce schr'á]ila dne 29 4' 20 I9

Smlouw o převodu majetku (koupě, pťodej' směna, převod)
'_]_'
rupnl' rrntouuu re'dr',e 2j. i.- 2a1g o lioupi pozemlu p' č' 6l l/7 k íl Hornj Počaply'
zastllpitelstvo obce schválilo dne 20 ]' 20l9
. Kupní smlouvazedne29 '1 2019 o pÍoclejipozemku p č' t1'19/13k'ú Homi Počap]y'
zastupitelstvo obce schr'álilo dne 20. 3 20t9
. Kupni smlor-rva ze dne 22' l0 20]9 o prodeji pozemku p č' j07/125 k rj Horni
Počap]y, zastupitelstvo obce sch\'á]i]o dne l8 9' 20l9
Smlouvy o rýpťrjčce
. sňouuu o uypqoce ze dne 28' 8' 2019 rrzavřeÍa s vypůjčitelernDSH Horni Počaply
o výpůjčceaieát.' bivaeho tbtbalového hřiště \'četně inventáře na dobu určitou
od ]0. 8. do 1 9. 2019. rada obce Schválila dne 27 8' 20l9
Smlouly nájemuí
. Smlouva o nájmu prostorll ze dne l5' 2. 2ol9 uzavřena s nájemcem Spokojený domov,
o p. s' Mnichovo ]_{radiště o proná.jnru nebytových píostol v nemovitosti obce
č' p' 178 na pozemku p' č' st 59i2 k. ú' Horni Počaply za účelemposk$ovíni sociáinich
s]užeb' rada obce schvá1ila dne

1

l

.

2

2A19

Zveřejněnó zánlěry o ntklídáni

.

s

n)ajetkem

Pronájem nebytových prostol v llemovitosti obce č p 178 lra pozemku
p'č st 59/f k íl Horn1 Počaply - záměr zveie]něn dne 16. l'-l 2' 2019
Élodej pozernku p č. ll19i1] j( ú Homi Počapl-\ - záměI Zveřejněn dne ll 2 _

.

2019
' Prodej pozemkll p č 307/'l25 k lL Hor'nr Poi,jp1\ - 'anlel zVeiejrlen dne 20' 6 6. 7. 2019
smlou\T o věcnýctr břenlenech
. sm]ouva o zřízeni r'ěcne|o břcmene - sLužebnostíze dne 20' 6 20L9 uzavřena
se spo]ečnostj ČEZ Dislribuce. a s Děčílro zřjzeni l'ěcného břemene na pozemcich
obce p' č 754/99 754i11]. 75'+/112. 75'l/]15' 751111ó2 k ú Hornj Počaply za účelen
Zřizeni umlstěni a provozor'ání Zařjzenl distribučni sousta\'!' Íada obce scllvá]i]a dne
l9 6 2Ut9
smlorlv} a dalšínlateriíly k přijadrn írčelov-r'nl dotácíír
d(Íace \' ránrci progranu Péčeo krajinu v loce
' Rozhodnuti č KI(00'+/]9 o posk}'t|utjposk!1o\'atelen
}'ljnistel st\'o životníhoprostiedi
2019 ze dr'e 27 5 2019 \'Ydane
'
Praha ]0 o posk)'tnu1i dotace \'e \'Ýši Kč t07 ]09'20 na akci ''Vysadba zeleně
u cyklostezky v k ú Horni Počaply (nepřezkounáváno. použito podpůrně)
. Roihoclnutl o poskYtnutj úče1oléneirrvest]čni dotace obcitn prostiednictvim kraje
ze dne 3l l0 20l9 vydané posk'!_lovatclem NlinisteÍst\'o vnitta Praha'l o poskytnuti
clotace ve výši Kč ]6 400.00 rra odbonlou př1plalru a Llskutečněn'Y'zásah jednotky
SDH (nepiezkoumáváno. poLržito podpůlně)
snloUvy a dalšímale ály k posk}'tnutý iičclovÝnr dot.cínl
. \'eřejnopr'ávnl sÍ]]ou\a o posk}tnuti finančnj dotace ze dne f] l' 20lL) u7áViena
s piijemiern Tělovychovná jednota Sokol Horni Počaply o poslq'tnutl dotace ve výši
xů +q or-ro-oo na či nost v obdobi leden - březen 2019. rada obce schr'áliia drre
).'7

r
'
t
'
'

. 2.

l0 I 20ls

vcřejnoprávní sntlou\'a o poslq,1nuti finanč]ri dotace ze dne 27' ]j 2019 ttzavřena
s pii.jenrcem Tělovýclrovná jed1lota Soko] Horni Počaply o posk,vtnuti dotace r' celkové
r'yši Kč 200 000.00 na činnost. rada obce schváLila dne l0 1 f0l9' Zastupite]stvo obce
sch\'áLilo dne 20 3 20l9. zr'eřejrlěna dne ]1 ]' 20lg
veřeinopÍa\alí smlouva o posky1lluti finančni dotace Ze dne ]7 6 2019 rrzavřela
s přiiemiem TělovÝclro\'llíjednola sokol Horní Počaply o poskýnuti dolace do ce]koYé
Áxlnálni výše (limitu) Kč 3o0 ooo.0o na činnosi' zastupitelstvo obce schr'álilcl dne
l

96

2019. zveře.jněna dne ]0'

7 2019

\ere|nÚora\nl sln]oll\a o poskltnuti t]nančl]i dotace ze dne 2E ]' 2019 uzavře]ra
. pi' e'c"'.\d17en |_íqlcu r'e. \I'' a'1 ? \'e/'| a' \hnr do'|o'^l ]'cn1ds;čuHol 'I
''
Počap1y o poskytrluti dolacc ve výši Kč 60 000,00 na činnost' zasl{lpitelst\'o obce
schválilo dne 20 3 20l9. zveřej ěna dne ]1 j 2019
j' 2019 uzaYiena
\'eřejnop]'avnj sí]louva o posk\'tnLlt] finančn1 dotace Ze dne 29'
. při"ni"". sdruženi hasičůčech. \{orav,v a S]ezska Sbor doblovoLných haslčii
Křilinice o poskyt utí dotace ve vÝši Kč'1] 000.00 na činnost. rada obce sclrváli]a dne

28 I20t9

veřejnopÍávni smlour.a o poskyt uti tjnančníclotace ze dne 19 ]2 2019 uzaviena
s při]e,nce']l Základni Škola a Nlateřská ško]a Holni Počaply. přjspěvl(o\ a organizacr'
o DosL\tlllltl Jotace re lrsi Kč 100 000-00 úhradu výdajú na bezplatné posk}'to\'ání
otliari znku'n Zi Hornr it,eao1v r' obc1obi ]eden - čer\'en 20'Lo' zastllpitclstvo obce

Jch\d|llnore]8'] ]olo" l2

|i 2'',/'cjš]')en.onel'': :0l''

Dohody o prncov i činnosti
z; dn; 1_r' 9 2019 uzavřem s pj ts K' za konrp1ern1 vec1enj účetnict\'ia výltazrrictv1
crbce zástup za účetrr1v době pracovni neschop|osti
Dohody o pťovedení pÍíce
an" r: 9' 2oi9 uza\'řena s p. P F za posekáI1i 1rávy podél cyk1ostezky r'L' ú Horni
'ě
Počap]t' a Křjvenice (r'ozsah l2 hodin)

.

.

.zedrre.99'2019uza\,řenaspjN,B'zaúdržbuvcřejnézeleněaveřejnÝchprostranst\i

v obcj Hottli Počap]Y (Íozsah ]00 hodin)
zakázlúm
Dokunlentace k vei'ejní'm
'zikritl<y
malóho rozsahu na akci Vyměna vstLtpnich dveří domu
veřejné
lso u Hornich Počaplech"' zejnlé1]a] žádost o. zpracováni ' cenové nabidky
o.
nabídka Íirrrry
2 uclrazecúnr. ccrtole n.rbrdll ) zájerrrců jal<o nejvhoc1nějši byla r1'brána
gá
\IELNIK. s L o lelenice ve výši Kč l 02 E00.o0 včetně DPH - zakázka byla

'' -ii";t"
p

"r\-c
zaclánar,soLr]aduspravid1ystanovenýmivnitřnirrrpředpisernohceSměrnice
č 1/2Ol7kzadáváni l'eřijnýcir zakázek ma]ého t'ozsahu s účinnostj od25 l20l7
'Ynitřní
' předpis a srněrnice
]

podpťrrně)
šoJbo, unitinicl srněfnic p]at]rÝch pÍo rok 2019 (nepiezkoumar,áno. použito
Zápisy z jedná í zastupitelstva včetně usneseui
.'
]0' 12 20l8. 20 3 20lo La 5 2OIo (sclr\iLlenr Uceln Za\é.k}'obce za roL<
'",in"
použito
2018). l3 9' 201g' u$eseni ze dne l] 12. :0]o (NEPŘEZKOI NlA\'ANo'

podpůrně)

Zilis\ Z'iednjíi rad\ \četnéusne'cllí
.' ,e ár'e ro 1.. l1 1.30 l'. 1l 2-28 2 6 3,l:i

3'28'j' ]ó'4

(scll\'áleni účetlrí
škoLa ]_lorni
závěrkv za rok 2018 přispě\'kovÝch organizace Základni škola_a Maieřská
6''
19 6 ' 9' 7''
10'
2E
5-,3
l4'
5'"
29
4'.
Počapi1' a Sponovni aieáÍHorni Počap1v).
!.'

22.8,27 8'.'1 s,10 9,25 9.1 10. 17 lO'6 1l ' ll 1l 19 ll 20lc)pouŽho podpůÍně)

usnesenr

25 11'. 10' 12. 20i9 (NEPŘEZKoUMAVANo'
\ ]sledlr
konlřol rřizenjch or'qaniraci
_p'.],"r."i
ze dne

'."

.

Zák1adní škola
\\sLedkrr \eleilrL's]]laun' kontloly rr pi1spěl'l<ové oíganizace
20l8aledcn-záři ]0i9)
šioLa }Iotni Počaply ze dne lL' l2 :o19(obdobi
i,"ak"i o výsledku veicjnosprál.n1 kontro]!'u přispěvkove organizace Spofiovni arcá]
HorniPočapiv ze r1ne 12 12 2019 (obdobioc1 L 10 2018 do ]0 9 ]0l9)

"
a Mateiská

l

neuzavřela
V konttolor,anérn obdobi obec Horni Počapl-v' dle prohlášerri staIosty obce
nebo
o zřizeni
nabltj' převodu
snrlour'u směnnou. darovaci. pachtolnj' snl]ou\u o výpÍose' o
ne]'Llči1a svýn1
n,o']" rt"llu l< pozenrku \e s\eln \1astnictvi. nehospodaii]a s rnajetkem státu'
případech
taxativně
v
t5zicLrch a prár'nic(ch osob' a to ani
ilrr"il"* ]. )arczl_r
,,yl'."',,*"*"L ., .s js áast 3 'áko* o obcich' nezaslavjla novirý a nenor'itý tnajetek'
o přer'zeti dlu1ru'
n'"'u'uuř"lu s-lou'u o přijeti a poskytnuti úvěru nebo zápůjčky'sm1ouvu
snlouvtt
o |ier,'eti nrčite1sLet'o zí.'a"ki. o přistoupeni k zavazku a snlloul-Ll' o'sdruženl
jehoŽ
je obec
o
sdÍuženi'
lp"rJ".,i a posk]_tová majerkor'ých hodnot podle srnlouw
"spoiečnikel,l'
o''i n"p.o,lala cenne Plpll]. obligace n€\da]a konlLrnáLni dluhopisy'
'l"ioupiln
rlezaloŽila arri neznrši1a
nezřír]ila ani nezrušila přispěr'iovou oÍ:aanizacj a olganizacnl slozkrr
pouze
osobu, neu.skuiečnila majetiot e r'kLadi c1o prarnrck1clr osob' ttskutečni]a

|'^'i"t",,

\'eiejné zakázkv rna1ého rozsahu

B. zjištěníz přezkoumání
Při přezkoumárri hospodaiení obce Honli Počaply:

N€byly

zjištěny chyt}y a nedostatky

c' PInění opatření k odstranénínedostatků zjišÍěných:
a)

ři dílčím

Byly zjištěrry následujíci chyby a nedost&tky porušeny nížeuvedeÍépředpisy:

.

ČÚs t. ror _ rro (s 3ó odý. l zákona
'Čus t. rot bod ó'2. a 6.3.' nebot':

o ílčetnictví)

obec neúčtovalak okamžiku uskutečněni účetnihopřipadu. Hospodářský výsledek za rok
2018 nebyl ke dni schváleni účetrrlzávěrky obce (dne t9.6' 2019) ani lt ]0 9 2019
přeúčtován účtu431 výsLedek hospodaření ve schvalovacim řízeni na účet
,{32 Výsledek hospodaieni předcházej1cích účetníchobdobi

z

NAPRAVENO

Ho.'I)otlářsh:) \)ýs]e.!ek h)'] zaúčfuvtihdodúečě oprulnýn |jčeíim doklad?n č' 920006
j0l7 a stlt.tčasně b)l() při jt!l() .ry'\témoNétlápra1'!]é op'Itl'e i' kíer'r na býÍ
zn i,e 3a. )'
,.tj i ŠÍěo ý ča'rÍléIičb1,áÍ1 í'

.
g

Zákon č' 563/199l Sb'' o účetnictví've zněni pozdějších předpisů
4 odst. I, nebot':
ve \,Ýkuu Rozvaha k 30' 9 2019.jsou vykázány nesprávné zůstatkY na následujicich
účtec'h:331 - Zaměstnanci a 337 Zdravotnj pojištěni' Zůstatky těchto účtůnesouhlasí
s Íekapitulacj mezd za měsjc září 20l9.

NAPRÁVENo

j}' l2' 20191sou
Přýetín náprol,néhcl s1)sténo'1'tJ]o (4,aíŤcl1íítlk, že |c ]ýk'tzl! llazÝlha k
l1,'kázcitty iottné ,i!stL!ík): lLi ,ičtech 331 (:! 337 .ý rek.ptl1rldcí nlezd zd lěsic prosinec
)019.

l a 2' neboť|
K 30 9' 2019 je vykázán rozdi]ný zůstatek účtu26l Pokladna. Ve výkazu Rozvaha
k 30. 9' 2019 (okamžjk sestavelri dlle l1. ]o 2019) je vykazán zůstatek ve výši

s 7 odst.

Kč291 807"00, ve výkazu Fin 2-l2N{ k ]0 9 20I9je Vykuán na položce 5182 Převody
v1astni pokladně zůsiatek pok1adny ve výši Kč 69 483,00 skutečný- Zustatek pokladní
hotovosti k 30 9' 2019 dle přlmove a výdajové pokladní krrihy čini celkem Kč 62 284'00'
NAPRAVENO
PřiÍetím nLiprl:rnlého ,)s!én1|)yého ()Pltřel]i tak' že k 3]' 12' 20t9 h1l1''lyktizány nlkné
,riitatky ,i tičÍu2ó! ye týkazu Rtlzl'ahtt k 31' ]2' 2a]9, w Lýkttzi 1''|in 2-I2M
r
,r' 21119 a l pokladní lolize'

','

b) při přezkoumání hosoodaření za nředchozí rokv
Nebyly zjištěny chyby a íedostatky

D)

Závěr

\

Při přezkoumáni hospodařeni obce Homi Počaply za rok 2019 podle
č 420/2004 sb.. ve Zlěni pozdějšich předpisů

2 a 6 3 zákona

íedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dí|čím
přczkoumání' kteřé již byly napraveny.
($ ] 0 odst 3 pism' a) záko a č. 420/2004 sb')

Nebyl"v zjištěny chyby a

Upozornění na rizika dle s l0 odst.,Í písm. a) zákona č.420/2004 Sb., v platÍém znění|
Neuvádí se.
Podí|y dle s 10 odst. ,l písm. b) zákona č. {20/2004 sb.' v plalném znění:
a) pociíl pohledávek na rozpočtu územního cell<tt

9,43 "t

b) podíl závazkťr na rozpočtu úZemniho cell-u

5,08 %

c) podi] zastaveného majetku na ce1kovém majetku úzernníbo celktt

0,00 %

Konrentáři

Ce1kový objenr dlouhodobých pohledávek čini 0'00 Kč'
Ce1kový objerrr d1ouhodobých závazků činí0'00 Kč'

vý'rok dle s 10 odst. ,' písm. c) zíkoúáč' 420/2004 sb., v p|atném zíění:
'Dluhúzemníhoce]l_unepřekročil60%pdrměrrrjehopřijmůzaposlední'1 rozpočtor'éroky'

HonriPočaply

2'7
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KRAJSKÝ

o
Podpisy kontro1orťr:

Alena Zemanová

ÚŘAD o

sTŘED0ČEsKÉ}lo KRA]E

bo! inlcliího audilu a konlro]y

L50 21 Pfuh! 5,

Zbol.vskí

/

): .

tont.olir poveien\ íllcnIŤ pic/koLnárI

-

Rc Zuzana Svobodová

1]

kontÍo]orka

Tato zDťáva o vÝsledku přezkoumáíi:
o výsLedku přezkoumání hospodaření' přičemžkonečným znénim zprá\ y
- 1".llaua'e'o
"p'auy
se sává okamžikem marného uplynutí llrůty stanovené v $ 6 odst 1 pism' d) zákona
42ol20a4 Sb', k podánl pisemného stano\'iska kontlolorovi pověřenernrr iizenim
piezkoumáni

č'

_ke zjištěnim uvedeným v tomto náwhu je možno podat pisem11é stanovjsko ve lhůtě
ao ii ont ode dne předáni návrhu zplávy' a to kontlo]olovi pověřenérnu řizenim
přezkoumáni na adresu. i{rajský úřad Středočeského kraje' odbor intemlho auditu a kontr'oly'
Zbolovská 1]' l50 2] PÍaha 5

tento nálrh zprály o výs1edku přezkoumání hospodařeni obsahuje
díič1ho přezkoumáni
-

i ýsledky

konečného

zástupci
- se vyhotovuje ve dvoll stejnopisech, pŤičemžse stejnopis č' 2 předáVá statutáminru

celkir
'pře'koLrmávaného sulrjektu a stejnopis č' I se zakládá do přlslušného spisu irzemn1ho
vedeného odborem inierního auditu a kontroly Krajského úřadu Stiedočeského kraje'

Homi Počaply o počtu 9 stran
Dále staÍosta obce převzal
obce'
starosta
byl seznámen a siejnopis č z pieu'al p Jiií Svačina.
v elektronické podábě nepodepsanou zprávu o lýsledku přezkoumáni hospodařeni obce Homi
Počaply ve strojově čitelnémfoímátu PDF pro naplněni ustanoveni s 4 zákona č 99i2019 sb'
S obsahem zprávy o výsleclkLr piezkoumáni hospodaieni obce

Jiři Svačina

starosta obce Homi Počap]y

04. 2

Rozdělovník:
Steinopis

Počet vÝtisků

Předá

o

KÍaj ský úiad
stiedočeskéholíaje
1

!

HornrPocaply

A1ena Zemanová

Jiří SVačjna

,,tJ

íl

