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Stejnopis č. t

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

MIŘETICE
IČ: 00232246
za rok 2018

Přezkoumání hospodaření obce Miřetice za rok 2018 bylo zahájeno dne 25.07.2018
doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím
orgánem.

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
• 8. 10.2018
• 4.4.2019

na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

Přezkoumávané období: 01.01.2018 - 31.12.2018

Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Miřetice
Miřetice 5
257 65 Čechtice

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontroloři:

Bc. Jaroslav Petrák
Bc. Jana Jechová
Bc. Marie Milanovičová
Bc. Petr Venclovský

Zástupci obce: Jiří Málek - starosta
Ing Eva Follerová - účetní



Pověření k přezkoumání podle § 5 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., § 4 a § 6 zákona
č. 255/2012 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů, vydala vedoucí Odboru interního auditu
a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr. Štěpánka Dvořáková Týcová
dne 15.8.2018 pod č.j. 106450/2018/KUSK.

Předmětem přezkoumání jsou dle ust. § 2 zák. č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, údaje o ročním hospodaření územního celku, tvořící součást závěrečného účtu podle
zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to:

- plnění příjmů a výdajů rozpočtu, včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových
prostředků,
finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy
mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými
právnickými nebo fyzickými osobami,
finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími
prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů,
k rozpočtům obcí k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám,
nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů
přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,
stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
ručení za závazky fyzických a právnických osob,
zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
účetnictví vedené územním celkem,
ověření poměru dluhu územního celku 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 úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto
úkonu .:

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje,
na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

Posledním kontrolním úkonem ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 písmo g) kontrolního řádu
učiněným dne 04.04.2019 bylo shrnutí kontrolních zjištění, předání přezkoumaných
dokumentů zástupcům územního celku a prohlášení kontrolora pověřeného řízením
přezkoumání, že kontrola na místě je ukončena.
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A. Přezkoumané písemnosti
Střednědobý výhled rozpočtu

• na roky 2017 - 2019 schválený na jednání zastupitelstva obce dne 27.10.2016, zveřejněn
na webových stránkách obce bez uvedení data zveřejnění

Návrh rozpočtu
• zveřejněn dne 16.11.2017 až dosud, na webových stránkách obce dne 17.11.2017

(datum vložení)
Schválený rozpočet

• schválen zastupitelstvem obce dne 21.12.2017 jako schodkový, schodek rozpočtu "krytý
z finančních přebytků minulých let", zveřejněn na webových stránkách obce dne
22.12.2017 (datum vložení)

Rozpočtová opatření
• schvalována zastupitelstvem obce:

Č. 1 dne 28.3.2018, zveřejněno dne 1.4.2018
Č. 2 dne 8.6.2018, zveřejněno dne 10.6.2018
č.3 dne 8.6.2018, zveřejněno dne 10.6.2018
Č. 4 dne 9.8.2018, zveřejněno dne 11.8.2018
Č. 5 dne 19.11.2018, zveřejněno dne 22.11.2018

Závěrečný účet
• za rok 2017 schválen zastupitelstvem obce dne 8.6.2018 s vyjádřením "bez výhrad",

zveřejněn na webových stránkách obce bez uvedení data zveřejnění
.• návrh závěrečného účtu zveřejněn ve dnech 8.5.2018 - 8.6.2018 (úřední deska)
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

• k 30.6.2018 (datum odeslání 9.7.2018)
• k 31.8.2018 (datum odeslání 12.9.2018)
• k 31.12.2018 (datum odeslání 7.1.2019)

Výkaz zisku a ztráty
• k 30.6.2018 (okamžik sestavení 9.7.2018)
• k 31.12.2018 (okamžik sestavení 4.2.2019)

Rozvaha
• k 30.6.2018 (okamžik sestavení 9.7.2018)
• k 31.12.2018 (okamžik sestavení 4.2.2019)

Příloha rozvahy
• k 30.6.2018 (okamžik sestavení 9.7.2018)
• k 31.12.2018 (okamžik sestavení 4.2.2019)

Účtový rozvrh
• platný v roce 2018

Hlavní kniha
• za období 1212018

Kniha došlých faktur
• vedena v programu Fenix, poř. Č. 3201 až Č. 3279

Kniha odeslaných faktur
• vedena v programu Fenix, poř. Č. 3101 až č. 3115

Faktura
• faktury došlé - Č. 03239 až Č. 03247, Č. 03275 až Č. 03280

Bankovní výpis
• k účtu Č. 94-5218121/0710, Česká národní banka, Č. 14 ze dne 10.7.2018 až Č. 18 ze dne

31.8.2018, Č. 24 ze dne 13.11.2018 až Č. 28 ze dne 31.12.2018
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• k účtu č. 320098369/0800, Česká spořitelna, a.s., Č. 7 za období 1.7.2018 - 31.7.2018
až č. 8 za období 1.8.2018 - 31.8.2018, Č. 12 za období 1.12.2018 - 31.12.2018

Účetní doklad
• k účtu Č. 94-5218121/0710 - Č. 03013 až Č. 03016, Č. 03023 až Č. 03027
• k účtu Č. 320098369/0800 - Č. 01153 až Č. 01200, Č. 01289 až Č. 01304
• k pokladně - Č. 00052 až Č. 00116, Č. 11161 až Č. 00182

Pokladní kniha (deník)
• za období červen - červenec, listopad - prosinec 2018
• skonto pokladní hotovosti provedeno dne 8.10.2018 ve 12 hodin 13 minut se zjištěným

zůstatkem ve výši Kč 32.895,-, který souhlasí na zůstatek v pokladní knize (poslední
doklad Č. P78 ze dne 2.10.2018)

Pokladní doklad
• příjmové - Č. P13 ze dne 6.6.2018 až Č. P63 ze dne 31.7.2018, Č. P84 ze dne 21.11.2018

až Č. P86 ze dne 28.11.2018
• výdajové - Č. V41 ze dne 1.6.2018 až Č. V55 ze dne 31.7.2018, Č. V79 ze dne

10.11.2018 až Č. V97 ze dne 18.12.2018
Evidence poplatků

• ručně vedená v pomocném sešitě na vodné a psy
Evidence majetku

• vedena v PC v programu Fenix
Inventurní soupis majetku a závazků

• Inventarizační zpráva r. 2018 ze dne 31.1.2019
• Plán inventur ze dne 19.12.2018
•. Proškolení členů inventarizační komise ze dne 20.12.2018
• Inventurní soupisy majetku, pohledávek a závazků k 31.12.2018

Odměňování členů zastupitelstva
• mzdové náklady za období květen - červenec 2018 (neuvolněný starosta, neuvolněný

místo starosta )
Účetnictví ostatní

• Protokol o schválení účetní závěrky ze dne 8.6.2018
Smlouvy o dílo

• Smlouva o dílo č. 106/2018 ze dne 10.7.2018 uzavřená s BES s.r.o., Benešov, předmět
"Oprava MK v centrální části obce Miřetice" v ceně díla Kč 1.247.410,47 bez DPH
(tj. Kč 1.509.366,67 včetně DPH). Smlouva zveřejněna na profilu zadavatele dne
10.7.2018.

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)
• Smlouva o převodu vlastnického práva k nemovité věci ze dne 3.9.2018 (obec

prodávající) uzavřená s fyzickými osobami na prodej pozemku p.č. 978/1, 977/7
v k.ú. Miřetice. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem obce dne 9.8.2018.

• Smlouva o převodu vlastnického práva k nemovité věci ze dne 10.5.2018 (obec
prodávající) uzavřená s fyzickou osobou na prodej pozemku p.č. 962/11 v k.ú. Miřetice.
Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem obce dne 25.4.2018.

Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem
• prodat pozemek p.č. 977/2, 978/1 v k.ú. Miřetice, zveřejněn ve dnech 31.1.2018
• prodat pozemek p.č. 962/11 v k.ú. Miřetice, zveřejněn ve dnech 31.1.2018

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím (nepřezkoumáváno, použito
podpůrně)

• Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace uzavřená dne 28.10.2018
na základě žádosti ze dne 15.6.2018, neinvestiční dotace ve výši Kč 20.000,00
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na činnost Sboru dobrovolných hasičů Miřetice - schváleno na jednání zastupitelstva
obce dne 25.10.2018

• Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace uzavřená dne 20.11.2018
na základě žádosti ze dne 30.8.2018, neinvestiční dotace ve výši Kč 8.500,00 na činnost
TJ Sokol Miřetice - schváleno na jednání zastupitelstva obce dne 19.11.2018

Dohody o provedení práce
• ze dne 3.7.2018 - p. J.V., rozsah prací není stanoven (úklidové práce po vsi)
• ze dne 30.6.2018 - pí L.M., rozsah prací není stanoven (úklidové práce po vsi)
• ze dne 3.7.2018 - pí B.Č., rozsah prací není stanoven (úklidové práce po vsi)

Dokumentace k veřejným zakázkám
• složka veřejné zakázky malého rozsahu "Oprava MK v centrální části obce Miřetice",

zejména: výzva k předložení nabídky ze dne 30.5.2018 (datovou zprávou), vyhodnocení
nabídek ze dne 18.6.2018, oznámení o vyloučení z hodnocení nabídek ze dne 18.6.2018,
oznámení o výsledku výběrového řízení ze dne 18.6.2018 - kritérium nejnižší nabídková
cena včetně DPH. Nabídková cena souhlasí s cenou smluvní (SOD č. 106/2018 ze dne
10.7.2018). Obec při zadání veřejné zakázky postupovala v souladu s pravidly
stanovenými vnitřním předpisem "Směrnice k zakázkám malého rozsahu" ze dne
21.11.2013.

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení (nepřezkoumáváno, použito podpůrně)
• ze dne 21.12.2017 (rozpočet), 31.1., 28.36., 25.4., 8.6. (závěrečný účet, účetní závěrka),

28.6.,9.8.,12.9.,2.10.,25.10. (ustavující zasedání), 19.11. a 19.12.2018

V kontrolovaném období obec Miřetice, dle prohlášení starosty obce, neuzavřela smlouvu
směnnou, darovací, nájemní, pachtovní, smlouvu o výpůjčce, výprose, o nabytí, převodu nebo
o zřízení práva stavby k pozemku ve svém vlastnictví, ani jinou smlouvu o nabytí a převodu
majetku včetně smlouvy o nakládání s věcnými právy, nehospodařila s majetkem státu,
neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, a to ani v případech
taxativně vyjmenovaných v § 38 odst. 3 zákona o obcích, nezastavila movitý a nemovitý
majetek, neuzavřela smlouvu o přijetí a poskytnutí úvěru nebo zápůjčky, smlouvu o přijetí
dotace, smlouvu o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku, 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, nezřídila ani nezrušila příspěvkovou organizaci
a organizační složku, nezaložila ani nezrušila právnickou osobu, neuskutečnila majetkové
vklady do právnických osob, neprovozovala hospodářskou (podnikatelskou) činnost,
uskutečnila pouze veřejné zakázky malého rozsahu.

5



B. Zjištění z přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření obce Miřetice:

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

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

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

• Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
ve znění pozdějších předpisů

§ 45, neboť:
Obec nedodržela obsahové vymezení vysvětlujících a doplňujících informací v Příloze,
neboť v Příloze k 30.6.2018 není vykázáno v části c.1 - zvýšení stavu transferů
na pořízení dlouhodobého majetku za běžné období, ačkoliv v Rozvaze k 30.6.2018
je vykázán obrat účtu 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku na straně Dal
ve výši Kč 184.000,-.

NAPRAVENO
Nedostatek se ke dni 31.12.2018 již neopakuje.

• Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
§ 214, odst. 1,2, neboť:

Obec, jako zadavatel, nezveřejnila platný (aktivní) profil zadavatele ve Věstníku
veřejných zakázek. Podotýkáme, že Smlouva o dílo Č. 10612018 ze dne 10.7.2018 byla
zveřejněna na profilu zadavatele (vhodné uveřejňování) dne 10.7.2018, ale tento profil
není ve Věstníku veřejných zakázek uveden jako aktivní.

NENAPRAVENO

• Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
§ 39 odst. 1, nebot': -

Obec na prodej nemovitých věcí v záměru neuvedla údaje podle katastrálního zákona
platnými ke dni zveřejnění záměru, zejména název katastrálního území, výměru pozemku
(resp. předpokládanou výměru části prodávaného pozemku) a to ke Smlouvám o převodu
vlastnického práva k nemovité věci ze dne 3.9.2018 a 10.5.2018.

APRAVENO
Přijetím systémového opatření na zasedání zastupitelstva obce dne 25.10.2018
spočívajícím v dodržování zákona Č. 128/2000 Sb., v platném znění. Přijaté systémové
opatření nebylo možné ověřit, neboť obec do dne přezkoumání nevyhotovila žádný záměr
obce prodat pozemek ve vlastnictví obce.
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• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
§ 75, neboť:

Obec v roce 2018 uzavřela dohody o provedení práce s p. J.V. a pí L.M. a B.Č. ve kterých
není uveden stanovený rozsah práce (počet hodin) na kterou se dohoda uzavírá a obcí
nebyla doložena evidence odpracované doby za jednotlivé zaměstnance tak, aby bylo
možné ověřit, zda uzavřené dohody o provedení práce nebyly sjednané ve větším rozsahu
než 300 hodin za rok, včetně ověření výše stanovené minimální mzdy za rok 2018.

APRAVENO
Přijetím systémového opatření na zasedání zastupitelstva obce dne 25.10.2018
spočívajícím v dodržování zákoníku práce. Protože obec dosud neuzavřela žádnou dohodu
o provedení práce, nebylo možné přijaté systémové opatření ověřit.

b) při přezkoumání hospodaření za předchozí roky

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

7


