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Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
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lčz 00237621

za rokz0tg
Přezkoumání hospodaření obce Čistá ra rok 20t9 bylo zahájeno dne 05.08.2019 doručením
oznétmení o zahá4ení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajicímorgánem.

přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:. 16.12.2019
. II.02.2020

na základě zákona č. 42012004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí, ve znéní pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
č.25512012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

přezkoumávané období:

Přezkoumání proběhlo v sídle obce:

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený řízenim přezkoumání:
- kontrolor:

Zástupci obce:

01.01.2019 - 31.12.2019

čiste
čista tgs
294 23 Čistá u Mladé Boleslavě

Jana Pýchová
Marcela pavlíčková

Zdeněk Tyšer - starosta
Jana Uhlířová - hlavní účetní

Kraiský úřad Středočeského kraje
ODBOR INTEBNÍHO AUDITU A KONTROLY



Pověření kpřezkoumání podle § 5 odst. I zákona ě. 42012004 Sb., § 4 a § 6 zákona
ě. 255/2012 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů, vydala vedoucí Odboru interního auditu
a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr. Štepanka Dvořáková Týcová
dne 19.7.2019 pod čj. 096538/2019/KUSK.

Předmětem přezkoumání jsou dle ust. § 2 zák. č. 42012004 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, údaje o ročním hospodaření územního celku, tvořící součást závérečného účtu podle
zál<ona č. 250 l 2000 Sb., ve znění pozděj ších předpisů, a to :

- plnění příjmů a wýdajů rozpočtu, včetně peněžních operací týkajících se rozpočtoých
prostředků,

- finanční operace, týkajicí se tvorby apoužiti peněžních fondů,
- náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- peněžní operace, íýkqici se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy

mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základé smlouvy s jinými
právnic§imi nebo ffzickými osobami,

- finanční operace, týkqící se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o úěetnictví,
- hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími

prostředky ze zahraníčí poskytnutými na záklaďě mezinárodních smluv,
- vyričtování 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 úzerrrlt celek,
- zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů

přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,
- stav pohledávek a závazktt anakládání s nimi,
- ručení zazávazky ýzických a právnických osob,
- zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- zíizovéní věcných břemen k majetku územního celku,
- účetnictví vedené územním celkem,
- ověření poměru dluhu územního celku k pruměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové

roky podle právního předpisu upravujícího rozpoětovou odpovědnost.

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na ýznamnost
jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Pfi posuzování jednotliwých
právních úkonů se vychází ze znéri právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto
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 lI.02.2020 bylo shrnutí kontrolních zjištění, předání přezkoumaných
dokumentů zástupcům územního celku a prohlášení kontrolora pověřeného řizením
přezkoumání, že kontrola na místě je ukončena.
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A. Přezkou mané písemnosti
Střednědobý výhled rozpočtu
r na r. 2019 - 202I, schválen zastupitelstvem obce dne 19.12.2018, zveřejněn dne

3.1.2019, náwh zveřejněn od4.12.2018 do 31.12.2019
Návrh rozpočtu
. zveřejněn od 4.12.2018 do 20.12.2018

Schválený rozpočet
. zastupitelstvem obce dne 19.12.2018jako schodkový, závaznéukazatele v odvětvovém

členění rozpočtové skladby (paragra$r), zveřejněn dne 3.1 .2019
S tan ovení záv azný ch ukaz atelů zíízený m o r ga n izacím
. dopisem ze dne 27.12.2018

Rozpočtová opatření
' č. Il20I9 - schváleno starostou obce dne 31.1.2019, zveřejněno dne 11 .2.2019. č.212019 - schváleno zastupitelstvem obce dne 24.4.2019, zveřejněno ďne 2.5.2019
. é. 4l20l9 - schváleno zastupitelstvem obce dne 17 .9.201,9, zveřejněno dne 20.9.2019
. č. 5l20l9 - schváleno starostou obce dne 30.9.2019, zveřejněno dne 2.10.2019. é. 612019 - schváleno zastupitelstvem obce dne lI.12.2019, zveřejněno dne 30.12.2019

Závéreóný účet
. za rok 2018, projednán a schválen zastupitelstvem obce a informace o přezkoumaní

hospodaření obce za rok 2018 usnesením ě. 28-2019 dne 20.6.2019 s vyjádřením
"bez výWad" a :vzalo na vědomí nápravná opatření , zveřejněn dne 24.6.2019, návrh
zveřejněn od4.6.2019 do 21.6.2019

Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
. k 31.1.2019,30.4.2019 ze dne I0.5.20I9,30.9.2019 ze dne 10.10.2019,31.10.2019

ze dne 11.I1.2019,3I.12.2019 ze dne 4.2.2020
Yýl<azzisku aztráty
. k30.9.20I9 ze dne 10.10.2019, 3 L12.201,9 ze dne 10.2.2020

Rozvaha
. k 30.6.2019 ze dne l2.7.20I9,30.9.2019 ze dne 14.10.2019,31.12.2019 ze dne

I0.2.2020
Příloha rozvahy
. k30.9.2019 ze dne 10.10.2019,31.12.2019 ze dne 10.2.2020

ÚttovY rozvrh
. platný pro rok 2019

Hlavní kniha
. k 3 1.10.2019, 31.12.2019 - dle potřeby

Kniha došlých faktur
. vedena ručně v Knize došlých faktur - od č. 01 ze dne7.1.2019 do č. 418 ze dne

23.12.2019
Kniha odeslaných faktur
. vedena ručně v Knize odeslaných faktur - od č. l ze dne7.1.2019 do č. 39 ze dne

30.12.2019
Bankovní výpis
. k účtu ě.4526181/0100 vedenému u Komerční banky, a. s. - č.64 za období 14.5.2019

od č. 113 za období 13.8.2019 do č. 179 za období 26.8.2019, od č. 135 zaobdobi
24.9.2019 do é. 137 za období 30.9.2019, od č. 175 za období 18.12.2019 do č. 180
za obdobi 3I.12.2019



. k účtu ě. 94-4518181/0710 vedenému u České národní banky - od č. 16 ze dne
I4.8.20I9 do č. 19 ze dne 30.9.2019, od ě. 24 ze dne 6.12.2019 do ě. 25 ze dne
31.12.2019

. k účtu č. 153925040317960 vedenému u Českomoravské stavební spořitelny - za obdobi
01.01.2019 -31.12.2019 se stavem k31.I2.20l9

. k účtu č. 107-376526029710100 vedenému u Komerční banky, a. s. - č.5 za období
30.9.2019, ě. 6 za období 3I.12.2019

účetni doklad
. k č.94-451818Il0710 -od č. 710016zedne14.8.2019 do č.710019 zedne30.9.2019,

od č. 7 10024 ze dne 6.12.20|9 do č. 7 10025 ze dne 3 1 .12.2019. k č. I07-3765260297l0I00-č. 110005 zedne30.9.2019,č. 110006 zedne31.12.2019
l |q č.452618l/0100 - č. 100064 ze dne 14.5.2019, od č. 10011,3 ze dne I3.8.20I9

doč. 1001t9zedne28.8.2019,odč. 100135 zedne 24.9.2019do č. 100137 zedne
30.9.2019, od č. 100175 ze dne 18.12.2019 do č. 100180 ze dne 31.12.2019

. k pokladně - od č. 2308 ze dne 2.9.2019 do č. 2332 ze ďne 26.9.2019, od č. 2424 ze dne
2.1,2.2019 do č.2443 ze dne 30.12.2019

. předpisy odeslaných faktur - č. 3 1 001 7 ze dne 9 .7 .2019, é. 310026 ze dne 13 .9 .2019

. předpisy došlých faktur - č. 320247, č.320255, č. 320256, é. 320260, č.320297,
ó. 320298, č. 320300, č. 320304, ó. 320307, č. 320308, ě. 320384, od č. 320397
do č. 32040I, é.320410, č.320413, č.320414, ó.320416

. vnitřní doklad o přeúčtovaní výsledkuhospodaření - č.400013 zedne 18.10.2019

. vnitřní doklady k nápravě chyb - ě. 400006 ze dne 13.6.2019, č. 400007 ze dne
28.6.2019, č. 400018 ze dne 19.12.2019

. ,ynitřní doklad o účtování směny majetku - č. 400012 ze dne I7.10.2019
Pokladní kniha (denft)
. zaobdobí září, prosinec
. skontopokladníhotovostik16.12.2019v 11:20hodinčiníKč 32.567,00, stavhotovosti

souhlasí se zé.znarterrt v pokladní \<nize, k dokladu é.2439 ze dne 13.12.2019
. skonto stravenek k 16.12.2019 v 1 1:25 hodin činí dle pomocné evidence 0 ks, účet 263

se stavem Kč 0,00
pokladní doklad
. od č. 2308 ze dne 2.9.2019 do č. 2332 ze dne 26.9.2019, od č.2424 ze dne 2.12.2019

do é.2443 ze dne30.12.2019
Evidence poplatků
. vedena ručně v excell tabulkách dle jednotlivých poplatků

Evidence majetku
. vedena v modulu majetku Gordic, dle jednotlivých syntetických účtů

Inventurní soupis majetku a závazkít
. složka tnventaizace majetku a závazki obce k 3I.12.2019 - Plán inventur ze dne

9.I2.20I9, Zápis o instruktáži (proškolení) všech ělenů inventaizační komise
jmenovaných k provedení inventaňzace v roce 2019 ze dne 16.12.2019, inventurní
soupisy k 31,12.2019, výpis z LY č. 10001 pro obec a k.ú. Čistá u Mladé Boleslavi
ke dni 3I.12.2019 - namátkově dle potřeby, Inventarizační zpráva ze dne 3I.1.2020

Mzdová agenda
l pomocná evidence odpracovaných hodin za období březen až kvéten, mzdový list

zaměstnance 2019 ke kontrolované dohodě o provedení práce
. l mzdový list zaměstnance 2079 ke kontrolované dohodě o pracovní činnosti
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Odměňování členů zastupitelstva
' qýplatní lístky za obdobi leden a říjen - všichni neuvolnění zastupitelé. qiplatní lístek za období leden až listopad - uvolněný starosta. qýplatní lístky zaobdobi květen - doplatek odměn bývalým předsedům ýboru
' mzdový list zaměstnance 2019 - uvolněný starosta, všichni neuvolnění zastupitelé,

členové výboru z lidu
účetnicwí ostatní
. Protokol o schválení účetní závěrky obce zarok 2018 ze dne20.6.2019. Informace o schválení účetní závěrky MŠ a ZŠ Čista ze dne20.6.2019

Smlouvy o dílo
' Smlouva o dílo ze dne 25.6.2019 uzavíená se zhotovitelem INGSTAV Doksy s. r. o.,

předmětem díla jsou stavební práce "Výstavba chodníků a veřejného osvětlení podél
silnice III.třídy v obci Čistá u Mladé Boleslavi", cena díla Kč 4.297.44I,g9 bez DPH
(Kč 5.199.904,81 včetně DPH), výběr zhotovitele a uzavření smlouvy schváleno
zastupitelstvem obce dne 20.6.2019, smlouva o dílo zveřejněna na profilu zadavatele
dne25.6.2019

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směnao převod)
' Kupní smlouva o prodeji Komunálního traktoru a příslušenství ze dne 30.4.2019,

prodávající Agribar s. r. o., Jízerní Vtelno, předmětem smlouvy je prodej a koupě
nového komunálního traktoru a příslušenství SAME SOLARIS 55 za kupní cenu
Kč 1.107.800,00 bez DPH (Kč 1.304.438,00 s DPH), uzavření smlouvy schváleno
zastupitelstvem obce dne 24.4.2019, zveřejněna na profilu zadavatele opožděně až dne
20.5.2019

' Smlouva o směně pozemků ze dne 27.5.2019, směňující obec a manželé p. .M.M.
a pí M.M, obec směňuje pozemek p.č. 732157 o qiměře I7 m2 a manželé směňují
pozemek p.č. 53Il2 o výméře 10 m2 vše v k. tr. Čista u Mladé Boleslavi, bez finančního
vypořádánÍ, uzavŤení smlouvy schváleno zastupitelstvem obce dne 24.4.20 19

' Směnná smlouva ze dne 17.I2.20I9, směňující obec a p. D. P., obec směňuje pozemky
p.č. 51814 o výměře 34 m2 v k. ú. Čistá u Mladé Boleslavi a p. D. P. směňuJe po".*.i
p.č. 873 o výměře 33 m2 v k. ú. Čistá u Mladé Boleslavi, bez finančního vypořádání,
uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvern obci dne 19.I2.20I9

' Kupní smlouva ze dne 23.10.2019, obec jako kupující, prodávajici fyzické osoby,
předmětem smlouvy je koupě pozemku p. č. 555/8 o výměře 10 m2 v k. ú. Čistá
u Mladé Boleslavi, vzavŤení smlouvy schváleno zastupitelstvem obce dne 10.10.2019

Darovací smlouvy
' Darovací smlouva ze dne II.2.2019, obdarovaný Knihovna města Mladá Boleslav,

předmětem smlouvy je peněžní dar ve \.ýši Kč 1.200,00 pro účely regionální činnosti
v roce 2019

' Darovací smlouva ze dne 2I.6.2019, obdarovaný Obec Plužná, předmětem smlouvy
je peněžní dar ve \ryši Kč 1.200,00 pro účely regionální činnosti v roce 2019

Smlouvy nájemní
' Nájemní smlouva ze dne 26.2.2019, nájemce fyzická osoba, předmětem nájmu

je "Restaurace s občerstvením na hřišti č. p'. 260 s příslušenstvím, celkem '70 m2",
na dobu určitou od I.3.2019 do 31.12.2019, uzavření smlouvy schváleno
zastupitelstvem obce 6.2.2019

Zveřejněné záméry o nakládání s majetkem
r ke Smlouvě o směně pozemků ze dne 27 .5.2019 - zveřejněn od 5.2.2019 do 20.2.2019. k Nájemní smlouvě ze dne26.2.2019 - zveřejněn od 1ó.1 .2019 do 2.2.2019
' ke Smlouvě o směně pozemků ze dne I7.12.2019 - zveřejněn od 30.8.2019 do 16.9.2019



Smlouvy o přijetí úvěru
. Rámcová smlouva o úvěru č. 200937119 ze dne 21.6.2019 s poskytovatelem

SG Equipment Finance Czech Republic s. r. o., Praha 5, výše úvěru stanovena
v individuální smlouvě o úvěru, zajištění úvěru - vlastnické právo k předměfu
financování na poskytovatele úvěru. Dodatek č. 1 k rámcové smlouvě o úvěru
č.2700937119 a ke smlouvě č. 17011762119 ze dne 21.6.2019 o zaíazení smlouvy
do dotačního finančního programu

. Smlouva o úvěru é. 17011762119 ze dne 21.6.2019 s poskytovatelem SG Equipment
Finance Czech Republic s. r. o., Praha 5, qiše úvěru Kč 938.306,60, předmět
financování je Traktor SAME Solaris 55 vč. příslušenství za kupní cenu
Kč 1.107.800,00 bez DPH. UzavŤerlt smlouvy schváleno zastupitelstvern obce dne
20.6.2019

Smlouvy o věcných břemenech
. Smlouva o zřizení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-6022965lYBl03 ze dne

16.7.2OI9, oprávněný ČBZ Oistribuce a.s.- zřízeno k pozemku p.ě.779ll v k.ú. Čistá
u Mladé Boleslavi za irylatu Kě 2.000,00, ňizeni věcného břemene schváleno
zastupitelstvem obce dne 20.6.2019

. Smlouva o zíizeni věcného břemene - služebnosti č. IV-12-6023381|VB/02 ze dne
2.I0.201g, oprávněný ČBZ Pistribuce a.s.- zřizeno k pozemkům p.č. 813/5 ap.ě.82I/2
oba v k.ú. Čistá u Mladé Boleslavi za úplatv Kč 1.000,00, zřizeri věcného břemene
schváleno zastupitelstvem obce dne I7.9.2019

Smlouvy a další materiály k přijafým účelovým dotacím
. Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace Id. č. 117D03O000911 ze dne

2I.3.20I9 poskytovatel ministerstvo pro místní rcmoj na akci "Výstavba chodníků
podél silnice III. třídy v obci Čistá u Mladé Boleslavi" - investiční dotace ve ýši
Kč 2.375.000,00, závéreěné vyhodnocení akce do 30.9.2019, přijetí dotace schváleno
zastupitelstvem obce dne 20.6.2019

. Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace I.č. 117DO3G001236 (den tisku
22.5.2019), poskýovatel Ministerstvo pro místní rozxoj na akci "Stavební úpravy,
přístavba a nástavba MŠ v Čisté zaúčelem zlýšeníkapacity" - investiční dotace ve výši
Kě 15.192.591,30, závérečlé vyhodnocení akce 30.11.202I, přijetí dotace schváleno
zastupitelstvern obce dne 20.6.2019

. - použito podpůrně
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím
. veřejnoprávní smlouva o poskytnutí příspěvku na ěinnost z rozpočtu obce Čistá ze dne

2O.g.z}lg,příjemce RC Club Čistá, ve výši Kč 4.000,00
. Veřejnoprávni smlouva o poskytnutí příspěvku na činnost zrozpočtu obce Čistá ze dne

3L5.2019, příjemce Linka bezpeči, z. s., ve \.ýši Kč 5.000,00
Dohody o pracovní činnosti
. ze dne 14.12.2018 s p. M.T. na období od 1.1.2019 do 31.12.2019 - pomocné

a údržbářsképráce v obci, sekaní obecních ploch
Dohody o provedení práce
. ze dne 6.3.2019 s pí J.P. na období od 6.3.2019 do 31.12.2019 - výpomoc

v administrativě dle potřeb obce
Smlouvy ostatní
. Smlouva o zajišťovacím převodu vlastnického práva ze dne21.6.2019 s poskvtovatelem

financování SG Equipment Finance Czech Republic s. r. o., Praha 5 ke smlouvě o úvěru
č. 1701 1762119 ze dne 21.6.2019 na Traktor SAME Solaris 55 vč. příslušenství za|alpní
cenu Kč 1.107.800,00 bez DPH
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. Dohoda ke kupní smlouvě ze dne 30.4.2019 a smlouvě o úvěru č. 17011762119 ze dne
21.6.2019 uzavŤena dne 2I.6.2019 s SG Equipment Finance Czech Republic s. r. o.,
Praha 5 o postupu zaplacení kupní ceny

Dokum entace k veřej ným zakánkám
. složka veřejné zakazky malého rozsahu na nákup "Komunálního traktoru

s příslušenstvím" zejména:výzva emailem dne 15.3.2019 třem zájemctlm, nabídky dvou
uchazečů, seznam doručených a přijatých nabídek (PEKASS a. s., Praha - IJhříněves,
Agribar s. r. o., Jizerní Vtelno), Protokol o otevírání obálek s nabídkami a hodnocení
nabídek ze dne 10.4.2019 - vybrán dodavatel Agribar s. r. o., Jizemí Vtelno
- s nabídkovou cenou ve výši Kč 1.340.438,00 včetně DPH, o výběru zhotovitele
auzaýřeni smlouvy o dílo rozhodlo zastupitelstvo obce dne24.4.2019, cena nabídková
souhlasí s cenou uvedenou ve Smlouvě o dílo ze dne 30.4.2019

' složka veřejné zakéaky malého rozsahu na stavební práce "Výstavba chodníků
a veřejného osvětlení podél silnice III. třídy v obci Čistá u Mladé Boleslavi" - výrva
k podání nabídky ze dne 20.5.2019 zaslána emailem pétt zátlemcům (přes úschovnu),
jmenování komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek ze dne
31.5.2019, seznam doručených nabídek (ŠNerOn stavby Mělník s. r. o., INGSTAV
Doksy s. r. o., STAVITELSTVÍ Štýs, nenátky nad Jizerou), prezenční listina členů
komise ze dne 4.6.2019, Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmi ze dne 4.6.2019,
Protokol o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek ze dne 4.6.2019 - vybrán
zhotovitel INGSTAV Doksy s. r. o. s nabídkovou cenorr Kč 5.199.904,81 s DPH,
o výběru zhotovitele a uzavŤeni smlouvy o dílo rozhodlo zastupitelstvo obce dne
20.6.2019, rozhodnutí o pfidělení zakázky ze dne 20.6.2019, oznámeni o výběru
nejvýhodnější nabídky ze dne 2I.6.2019, cena nabídková souhlasí s cenou uvedenou
ve Smlouvě o dílo ze dne25.6.2019

Informace o přijatých opatřeních (zák 42012004 Sb.o 3201200l Sb., apod.). dopisem č. j.085752|20I9|KUSK ze dne 24.6.2019
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení. ze dne 19.12.2018 (výhled, rozpočet), 6.2.2019,24.4.2019,20.6.2019 (schválení účetní

závérky obce,příspěvkové organízaceazávérečnéhoúčtu obcezarok2018) 17.9.2019,
1 0. 1 0.20 1 9, 7 7 .12.2019 - nepřezkoumáváno, použito podpůrně

Výstedky kontrol zřízený ch organizací. Protokolč.1l20I9 o výsledku veřejnoprármí kontroly ZŠ a MŠ Čístáze dne25.10.2019,
kontrolované období od0Il20I9 do l0l2019

Nespecifikován
r Usnesení soudního exekutora o udělení příklepu Mgr. Simona Kiselová ě. j. 1,7l EX

0022612013 - 419 ze dne 24.9.2019, obec tímto vydražíIa pozemky p.č. 323 o výměře
2755 m2 a p. č. 324 o qýměře 21339 m2 (lesní pozemky) za nejvyšši podáni
Kč 236.340,00, schválení koupě pozemků formou dražby zastupitelstvem obce dne
17.9.2019



V kontrolovaném období obec Čistá, dle prohlášení starosty obce, neuzavřela smlouvu
pachtomí, smlouvu o výpůjčce, výprose, o nabytí, převodu nebo o zřízeni práva stavby
k pozemku ve svém vlastnictví, nehospodařila s majetkem státu, neručila svým majetkem
za závazky fizických a právnických osob, a to ani v případech taxativně vy,jmenovaných
v § 38 odst. 3 zákona o obcích, nezastavila movitý a nemovitý majetek, neuzavřela smlouvu
o poskytnutí úvěru nebo zápůjčky, smlouvu o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského
závazku, o přistoupeníkzávazl<1J a smlouvu o sdružení, smlouvu o společnosti a poskytování
majetkových hodnot podle smlouvy o sdružení, jehož je obec společníkem, nekoupila
ani neprodala cenné papiry, obligace, nevydala komunální dluhopisy, nezřídila ani nezrušila
příspěvkovou organizaci a organizační slož<u, nezaložila ani nezrušila právnickou osobu,
neuskutečnila majetkové vklady do právnických osob, neprovozovala hospodařskou
(podnikatelskou) činnost, uskutečnila polJze veřejné zakénky malého rozsahu.
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B. Zjištění z přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření obce Čistá:

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

. Vyhláškač.32312002 Sb.o o rozpočtové skladbě,veznéní pozdějších předpisů
§ 2 odst.3, neboť:

Obec nedodržela druhové třídění rozpočtové skladby. Chybně účtovala vybudování
nového veřejného osvětlení dle objednávky č. 41119 a faktury č. 2101608 ze dne
5.12.2019 ve výši Kč 128.470,]2 dokladem č. 100175 ze dne 18.12.2019 na položku
577I, správně měla účtovat o poíizení majetku (stavby) na položku 612I. Chybně
účtovala o předpisu na účet 511, správně měla účtovat na účet 042 a následně 021.

. Zákon č.12812000 Sb.n o obcícho ve znění pozdějších předpisů
§ 72, neboť:

Clenovi zastupitelstva byla měsíční odměna poskytnuta v rozporu se zákonem.
Zastupitelstvo obce schválilo dne 11.12.2019 neuvolněné zasfupitelce pí M.D., které byla
stanovena odměna pouze za člena zastupitelstva další jednorázovou odměnu za ělena
sportovního 1ýboru. Kumulace těchto odměn není přípustná.

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

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

. Vyhláška č.41012009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovenizákona č. 563/1991
Sb., o účetnictvío ve znění pozdějších předpisůo pro některé vybrané účetní jednotkyo
ve znění pozdějších předpisů

§ 19o neboť:
Obec nedodržela obsahové vymezení položek rczvahy "A.IV. Dlouhodobé pohledávky",
neboť v Rozvaze sestavené k 30.9.2019 na účtu 464 - Dlouhodobé pohledávky
z postoupených úvěru vykazuje zápomý zůstatek (ve výši 870.206,00 Kč). Ve skutečnosti
se jedná o přijatý úvěr od společnosti SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o., tedy
dlouhodobý závazek.

NAPRAVENO
Vnitřním účetním dokladem č. 4000]8 ze dne ]9.]2,20]9 a náhledem do výkazu Romaha
sestaveného ke dni 3],12.2019.

§ 42, neboto:
Obec vykazuje ve Yýkazu zisku a ztráty ke dni 30.9.2019 ze dne 10.10.2019 qýnosy
ze sdílené dané z příjmu fyzických osob a qisledek hospodaření běžného účetního období
i ve sloupci Hospodářská činnost, i když ve skutečnosti obec hospodářskou činnost
nevykonává.

NAPRAVENO
Dle výkazu Výkaz zisku a ztráty sestaveného ke dni 31.]2.2019 se chybajiž neopakuje.
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. ČÚs č. 701 -710 (§ 36 odst. ! zákona o účetnictví)
ČÚs r. 701 bod 6.2. a6.3., nebot':

Obec neúčtovala o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, do období, s nímž tyto
skutečnosti věcně a časově souvisí, obec schválila účetní závěrku dne 20.6.2019.
Výsledek hospodaření byl přeúčtován dokladem č. 400013 ze dne 18.10.2019.

NENAPRAVENO
Přijato systémové nápravné opatření, herým bylo účetní obce uloženo účtovat vždy včas -
k datu uskutečněné účetního případu. Účinnost tohoto nápravného opatření bude ověřena
v souvislosti se zaúčtováním výsledku hospodaření za rok 20l9,

ČÚs r. 701 bod 6.2. a6.4., nebot':
Obec neúětovala k okamžiku uskutečnění účetního případu při převodech vlastnictví
k nemovitým věcem, které podléhali zápisu do katastru nemovitostí. Jedná se o Smlouvu
o směně pozemků ze dne 27.5.2019, právní úěinky zápisu dne 11.9.2019. O vyřazení
a zařazení pozemku, vzájemném zápočtu pohledávky a závazku účtováno dokladem
ě.400012 ze dne 17.I0.20I9.

NAPRAVENO
Vnitřním účetním dokladem č. 400018 ze dne ]9.12.2019 v případě směnné smlouvy
ze dne ]7.]2,2019.

. Zákon č. 5631199l Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
§ 4 odst. 8, neboť:

Obec chybně účtuje o splátkách úvěru, neboť dle vykana FIN 2-12M za období I0l20I9
ze dne 11.11.2019 na položce 8124 nertt vykázána žádná splátka, ale obec prokazatelně
hradí splátky úvěru (např. výpis é. I14 za období t5.8.20I9 ve výši Kč 22.040,20 -
měsíční splátka).

NAPRAVENO
Vnitřním účetním dokladem č. 4000]8 ze dne 19.]2.2019 a náhledem do výkazu
FIN 2-12M sestaveného ke dni 31,12.20]9.

. Nařízení vlády č. 3l8l20l7 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních
samosprávných celků

§ 1, nebot':
Uvolněnému starostovi obce byla poskytnuta odměna za obdobi leden až lístopad 20|9
v rozporu s nařízením vlády. Poskytovánabylavýše dle nafrzeri vlády č. 318/2017 Sb.

NAPRAVENO
Doplatkem rozdílu odměny uvolněného starosty obce spolu s odměnou za období prosinec
bankovním převodem dne 6,].2020 číslo výpisu 1.
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b) při přezkoumání hospodaření za předchozí rokv

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

. ČÚs č. 701 -710 (§ 36 odst. l zákonao účetnictví)
ČÚs r.701 bod 4.2. písm. b)o nebot':

Obec nevytvořila analytické účty, případně nezajistila jinými nástroji pro členění
syntetických účtů majetek zatížený věcným břemenem - v případě st. p.č. 247, naopak
je na účtu 031 analyticky oddělen p.ě. 296lI, kteqý není věcným břemenem zatížen
(vše v k.tr. Čista; - nezjištěno ani v rámci inventury k3I.12.2018.

NAPRAVENO
Vnitřním účetním dokladem č. 400006 ze dne 13.6,2019,

ČÚs r. 701 bod 5., nebot':
Obec neúčtuje na podrozvahovém účtu 909 o majetku svěřeném do hospodaŤení zřizené
příspěvkové orgarizaci (chybně na něm eviduje výši ocenění celkové výměry lesních
pozemků s lesním porostem ve rnýši Kč 57 Kčlm2).

NENAPRAVENO
Dílčí 20]9: Vnitřním účetním dokladem č. 400006 ze dne 13,6.2019 byl účtovón svěřený
majetek ZŠ a MŠ Čtstá, Podorýkame, že obec stále eviduje výši ocenění celkové výměry
lesních pozemlců s lesním porostem ve výši Kč 57 Kč/m2 na účtu 909, Vnitřním účetním
dokladem č. 400006 ze dne ]3,6.20]9 bylo provedeno přeúčtování AU z 002] na 0300
ve výši Kč 59,352,6]8,00.

Konečné 20]9: Dle předloženého inventurniho soupisu ke dni 31.12.20l9 je stále ocenění
celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem vedeno na účtu 909 0300,

ČÚs r. 710n neboto:
Obec chybně účtovala na účtu 013 o poíizení služby - dle Servisní smlouvy Codexis
on line ve rrýši Kč 29.766,00 (současně byla v této souvislosti potůíta nesprávná položka
rozpočtové skladby a nesprávný nakladowý účet).
Obec chybně účtuje na podrozvahovém íěíu 902 o majetkové položce v hodnotě
Kč 84. 000, 00 (socha), kter á má blit správn é zař azena na maj etko v ém úětu 022.
Obec chybně účtuje na podrozvahovém tlčfu 902 o "dlouhodobém hmotném majetku -

převod z nepoužívaných účtů" ve výši Kč 73.103,15 (inventární číslo 3l00)
aKě 79.607,00 (inventární číslo 3200) - ve skutečnosti již nelze určit co do důvodu a výše
a tudiž tyto položky dále invent aÁzov at.

NAPRAVENO
Vnitřním ťtčetním dokladem č. 400022 ze dne 30.]2.20]9 bylo vyřazeno z majetkového
účtu 013.

Vniňním účetním dokladem č. 400007 ze dne 28.6.2019 bylo přeúčtováno na majetkový
účet 022.

Vnitřním účetním dokladem č. 40002] ze dne 30,]2.2019 bylo vyřazeno z podromahového
účtu 902.
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. Vyhláška č. 41012009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovenízákona č.56311991
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
ve znění pozdějších předpisů

§ 45, neboť:
Obec neuvedia doplňující informace v Příloze sestavené k3I.12.2018, a sice k položce
C.7. zaběžné účetní období (zvýšení stavu transferu na pořizení dlouhodobého majetku
za béžné účetní období, i když obec prokazatelné obdržela investiční dotaci ve výši
Kč I.459.611,30).
Dále nebyly uvedeny informace na položkách D.4. - D.7., i když z ídaje v rozvaze
a inventurního soupisu je zíejmé, že ocenění lesních pozemků s lesním porostem
je provedeno i jiným způsobem.

NAPRAVENO
Dílčí 2019:Vnitřním účetním dokladem č. 400006 ze dne ]3.6,20]9 byla přeúčtována AU
tičtu 403. Dle výkazu Příloha sestaveného ke dni 30.9.2019 se chyba opakuje
a prohloubila. Nebyly uvedeny informace na položkách D.1. - D.3,

Konečné 20]9: Dle výkazu Příloha sestaveného ke dni 31.12,2019 se chyba neopakuje.

. Zákon č.56311991Sb.o o účetnictvío ve znění pozdějších předpisů
§ 29 odst. 1, neboť:

Obec neověřila zůstatek účtu 069 k 3I.12.2018 (výpisem z účas cenných papíru) a tudíž
nezjistila, že zistatek tohoto účtu uvedený v Rozvaze k 31.12.2018 - Kě 70.000,00
je nesprávný (zde vedené akcie České spořitelny a.s.byly jíž před koncem roku 2018
nuceně odkoupeny většinowým akcionářem, o četnž byla obec informována). Důrazně
upozorňujeme, že obec tudíž dosud neuplatnila svuj nárok na vllrazení kupní ceny akcií
vevýznamné \ďši.

NAPRAVENO
Obec uplatnila svůj nárok a úhrada za vykoupené akcie byla převedena na bankovní účet
obce dne ]4.5.20]9, bankovní výpis č.64,

. Zákonč.13412016 Sb., o zadáváníveřejných zakázek,ve znění pozdějších předpisů
§ 219 odst. 1, nebot':

Obec nezveřejnila ve Věstníku veřejných zakánek Smlouvu o dílo ze dne 2.7.2018
uzavřenou se zhotovitelem TRIGON MB s.r.o., předmětem díla je "Snížení energetické
náročnosti objektu Základní školy", cena díla Kč 3.445.815,95 bez DPH. Podotýkáme,
že smlouva byla uveřejněna dne 21.11.2018 na profilu zadavatele
www.vhodne.uverejeni.cz, a|e tento profiI zadavatele není zaregistrován ve Věstníku
veřejných zakázek. Současně upozorňujeme na povinnost obce zveřejnit na profilu
zadavatele skutečně uhrazenou cenu díla nejpozději do 3 měsíců od zaplacení ceny díla.

NAPRAVENO
Obec dodatečně meřejnila dne 2],11,2018 ve Věstníkuveřejných zakázek Smlouvu o dílo
ze dne 2.7.2018 uzavřenou se zhotovitelem TRIGON MB s.r,o., předmětem díla je "Snížení
energetické náročnosti objektu Základní školy", cena díla Kč 3.445.8]5,95 bez DPH.
Podotylaime, že tento profil zadavatele byl zaregistrován ve Věstníku veřejných zakázek
dne 2].5.20]9.
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. Zákon č.12812000 Sb., o obcícho ve znění pozdějších předpisů
§ 72 odst. 5n neboto:

Obec vyplatila chybně poměrnou část odměny za období říjen 2018 neuvolněným
zasfupitelŮm, kteří vykonávali funkci předsedů výboru - vyplacena byla nižší částka, než
těmto zastupitelům skutečně rráležela.

NAPRAVENO
Doplatkem odměny v období květen s poslcytnutím v červnu z pokladny obce a běžného
účtu.

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

§ 16 odst. 2rneboťz
Nebyla splněna povinnost uskutečnit rozpočtové opatření. DIe výkazu Fin 2-I2 M
sestaveného k 3L.l2.2018 ze dne 15.1 .2019 nebyla provedena povinná úprava rozpočtu
k přijatým dotacím na položce 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní
správy.

NAPRAVENO
Dle výkazu Fin 2-12 M sestaveného k 30.9.20]9 ze dne ]0.10.20]9 se chyba na položce
4] ] ] Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy neopakuje.

§ 16 odst.5, nebot':
Obec nezveřejnila rozpočtové opatření č. 10 schválené zastupitelstvern obce dne
19.12.2018.

NAPRAVENO
V roce 2019 se chyba neopakuje.
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D) Závěr
Při přezkoumrání hospodaření obce Čista za rok 20t9 podle § 2 a § 3 zékona
č. 42012004 Sb., ve znéní pozdějších předpisů

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

(§ 10 odst. 3 písm. b) zákonaě. 42012004 Sb.)

. obec nedodržela druhové třídění rozpočtové skladby v případě vybudovaní nového
veřejného osvětlení dle objednávky č. 41119 a faktury č. 2101608 ze drre 5.12.2019.

. Členovi zastupitelstva pí M.D. byla měsíční odměna poskytnuta v ro?poru se zákonem.

Byly zjištěny nedostatky spočívající v:
(§10 odst. 3 písm. c) zákonač. 42012004 Sb.)

C5) neodstranění nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání nebo při přezkoumání
za předcházejíci roky.

. 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 znéniz
Neuvádí se.

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

a) podíl pohledávek na rozpočtu úzernního celku 0143 oÁ

b) podíl závazkina rozpočtu územního celku 3,48 oÁ

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0100 "Á

:

Komentář:
Celkový objern dlouhodobých pohledávek činí 0,00 Kč.
Celkový obj em dlouhodob ý ch záv azktl ěíni 827 1 6 6,9 5 Kč.

Výrok dle § 10 odst.4 písm. c) zákona č.42012004 Sb., v platném znění:
. Dluh územního celku nepřekročil60% pruměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

čista t 1.02.2020
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Podpisy kontroloru:

KRAJSKÝ ÚŘeo €
sTŘEDočEsrÉHo rRerB

Odbor interního auditu a kontroly
l50 2l Praha 5, Zborovská t1

frnr,4- 
/

i;:;i; ;1# ;; ;;ilý ři;;il il;;i.;ili
Jana Pýchová

Marcela Pavlíčková :Mi&rw-J
kontrolorka

Tato zpráva o vÝsledku přezkoumání:
- je náwhern zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž koneěným zněnim zprávy
se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zál<ona
č. 42012004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řizerim
přezkoumání

- ke zjištěním uvedeným v tomto náwhu je možno podat písemné stanovisko ve lhůtě
do 15 dnů ode dne předaní návrhu ryrávy, a to kontrolorovi pověřenému řizením
přezkoumání na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor interního auditu a kontroly,
Zborovská 11, 150 2IPraha5

- tento náwh zprávy o qýsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečnóho
dílčího přezkoumání

- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se stejnopis č. 2 předává statutámímu zástupci
přezkoumávaného subjektu a stejnopis č. 1 se zakládá do příslušného spisu územního celku
vedeného Odborem interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje.

S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Čistá o počtu 17 stran
byl seznámen a stejnopis č. 2 pŤevzal, p. Zdeněk Tyšer, starosta obce.

ZdenékTyšer 
_

starosta obce cistá

obec Čista

"fu6ffilB,lnu,
Tel/Fax: 326 303 221 w
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Poučení:
Územní celek je ve smyslu ust. § 13 odst. 1 písm. b) zákona ó. 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 přezkoumávajicímu
orgánu - Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor interního auditu a kontroly, Zborovská 11,
150 2I Praha 5, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným
účtem v orgánech územního celku.

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zékona ě. 42012004 Sb., povinen
v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá
příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávl o plnění přijatých opatření a v této
lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu, zaslat,

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

Rozdělovník:

Steinopis počet wtisků Předáno Převzal

1 1x Ikajský úřad
Středočeského kraje Jana Pýchová

2 1x
Obec
čista Zdenék Tyšer

Upozornění:
. Zveřejňování dokumentů podle zíkona č. 13412016 Sb., o veřejných zakáakách -

Starosta obce byl upozorněn na dodržování termínů zveřejňování dokumentů podle
zákonač. 13412016 Sb., o veřejných zakázkách (zveřejňování smluv nad Kč 500.000,00
Kč bez DPH, včetně jejich dodatků do 15 dnů od jejichuzavření na profilu zadavatele).

Vyčlenění rozpočtových prostředků na řešení krizoqých situací - Upozorňujeme
na povinnost stanovenou v § 25 zákona č. 24012000 Sb., o krizován řizení vyčlenit
finanční prostředky potřebné k zajištění přípravy na krizové situace (účelová rezerva
finančních prostředků na řešení krizoqých situací a odstraňováníjejich následků). O této
rezer:vé je nutno účtovat na § 5213 - Krizová opatření, položka 5903 - Rezerva
nal<izová opatření.

Zveřejňování výše skutečně uhrazené ceny - Upozorňujeme na povinnost obce
stanovenou v § 219 odst. 3) zákona 13412016 Sb. o zadáváni veřejných zakázek
- zveřejnit na profilu zadavatele výši skutečně uhrazenó ceny, a to nejpozději
do 3 měsíců od splnění smlouvy, na kterou se vztahuje povinnost uveřejnění (cena
díia minimálně Kč 500.000,00 bez DPH). U smlouvy, jejíž doba plnění přesahuje
1 rok, uveřejní veřejný zadavatel nejpozději do 31.bíezna následujícího kalendářního
roku cenu zaplněni smlouvy v předchozím kalendrářním roce.
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Zmocnérn starosty k provádění rozpočtových opatření - Dtrazné upozorňujeme
na skutečnost, že s ukončením funkčního období zastupitelstva končí i platnost usnesení
o zmocnění starosty k provádění rozpočtových opatření. Současně dtlrazné
upozorňujeme na nutnost určité a jednoznačné formulace případného znocnění.

Schválení závěrečného účtu - Upozorňujeme, že Zpráva o rnýsledku přezkoumiání
hospodaření je souěástí závéreéného úětu při jeho projednávrání v orgánech územního
samosprávného celku a svazku obcí, projednání závěrečného účtu se uzavirá
vyjádřením " bez výhrad, nebo "s výhradami", na základé níchž přijme izemrú
samosprávný celek a svazek obcí opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb
a nedostatků. Podotýkáme, že v zápíse z jednánt zastupitelstva je chybně uvedeno
"projednání a schválení Závérečného účtu obce zarok 2018 a Informace o přezkoumaní
hospodaření obce zarok 2018" bezvýIvad avzalo na vědomí píijatánáryravná opatření.

Zdravotniho pojištění - Durazně upozorňujeme, žev případě poskytnutí odměn členům
výboru z lidu je obec povinna registrovat tyto členy u patřičných zdravotnich pojišťoven
a z poskytnutých odměn provést odvod.
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