
 

Zborovská 11 

150 21  Praha 5 

 

SpZn:  SZ_061886/2019/KUSK Stejnopis č. 

Čj.: 003237/2020/KUSK 

 

 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 

 ČISTÁ 
IČ: 00237621  

 za rok 2019 
 

Přezkoumání hospodaření obce Čistá za rok 2019 bylo zahájeno dne 05.08.2019 doručením 

oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem. 

 

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 

 16.12.2019 

 11.02.2020 

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: 01.01.2019 - 31.12.2019 

 

 

Přezkoumání proběhlo v sídle obce:  Čistá 

 Čistá 195 

 294 23  Čistá u Mladé Boleslavě 

 

Přezkoumání vykonaly: 

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:  Jana Pýchová 

- kontrolor: Marcela Pavlíčková 

  

 

 

Zástupci obce: Zdeněk Tyšer - starosta  

 Jana Uhlířová - hlavní účetní 
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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 19.7.2019 pod č.j. 096538/2019/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 písm. g) kontrolního řádu 

učiněným dne 11.02.2020 bylo shrnutí kontrolních zjištění, předání přezkoumaných 

dokumentů zástupcům územního celku a prohlášení kontrolora pověřeného řízením 

přezkoumání, že kontrola na místě je ukončena. 



 

  

 3 

A. Přezkoumané písemnosti 

Střednědobý výhled rozpočtu 

 na r. 2019 - 2021, schválen zastupitelstvem obce dne 19.12.2018, zveřejněn dne 

3.1.2019, návrh zveřejněn od 4.12.2018 do 31.12.2019 

Návrh rozpočtu 

 zveřejněn od 4.12.2018 do 20.12.2018 

Schválený rozpočet 

 zastupitelstvem obce dne 19.12.2018 jako schodkový, závazné ukazatele v odvětvovém 

členění rozpočtové skladby (paragrafy), zveřejněn dne 3.1.2019 

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím 

 dopisem ze dne 27.12.2018 

Rozpočtová opatření 

 č. 1/2019 - schváleno starostou obce dne 31.1.2019, zveřejněno dne 11.2.2019 

 č. 2/2019 - schváleno zastupitelstvem obce dne 24.4.2019, zveřejněno dne 2.5.2019 

 č. 4/2019 - schváleno zastupitelstvem obce dne 17.9.2019, zveřejněno dne 20.9.2019 

 č. 5/2019 - schváleno starostou obce dne 30.9.2019, zveřejněno dne 2.10.2019 

 č. 6/2019 - schváleno zastupitelstvem obce dne 11.12.2019, zveřejněno dne 30.12.2019 

Závěrečný účet 

 za rok 2018, projednán a schválen zastupitelstvem obce a informace o přezkoumání 

hospodaření obce za rok 2018 usnesením č. 28-2019 dne 20.6.2019 s vyjádřením                   

"bez výhrad" a vzalo na vědomí nápravná opatření , zveřejněn dne 24.6.2019, návrh 

zveřejněn od 4.6.2019 do 21.6.2019 

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 

 k 31.1.2019, 30.4.2019 ze dne 10.5.2019, 30.9.2019 ze dne 10.10.2019, 31.10.2019                     

ze dne 11.11.2019, 31.12.2019 ze dne 4.2.2020 

Výkaz zisku a ztráty 

 k 30.9.2019 ze dne 10.10.2019, 31.12.2019 ze dne 10.2.2020 

Rozvaha 

 k 30.6.2019 ze dne 12.7.2019, 30.9.2019 ze dne 14.10.2019, 31.12.2019 ze dne 

10.2.2020 

Příloha rozvahy 

 k 30.9.2019 ze dne 10.10.2019, 31.12.2019 ze dne 10.2.2020 

Účtový rozvrh 

 platný pro rok 2019 

Hlavní kniha 

 k 31.10.2019, 31.12.2019 - dle potřeby 

Kniha došlých faktur 

 vedena ručně v Knize došlých faktur - od č. 01  ze dne 7.1.2019 do č. 418 ze dne 

23.12.2019  

Kniha odeslaných faktur 

 vedena ručně v Knize odeslaných faktur - od č. 1 ze dne 7.1.2019 do č. 39 ze dne 

30.12.2019  

Bankovní výpis 

 k účtu č. 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. 119 za období 26.8.2019, od č. 135 za období 

24.9.2019 do č. 137 za období 30.9.2019, od č. 175 za období 18.12.2019 do č. 180                 

za období 31.12.2019 
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 k účtu č. 94-4518181/0710 vedenému u České národní banky – od č. 16 ze dne 

14.8.2019 do č. 19 ze dne 30.9.2019, od č. 24 ze dne 6.12.2019 do č. 25 ze dne 

31.12.2019 

 k účtu č. 1539250403/7960 vedenému u Českomoravské stavební spořitelny – za období 

01.01.2019 – 31.12.2019 se stavem k 31.12.2019 

 k účtu č. 107-3765260297/0100 vedenému u Komerční banky, a. s. – č. 5 za období 

30.9.2019, č. 6 za období 31.12.2019 

Účetní doklad 

 k  č. 94-4518181/0710  – od č. 710016 ze dne 14.8.2019 do č. 710019 ze dne 30.9.2019, 

od č. 710024 ze dne 6.12.2019 do č. 710025 ze dne 31.12.2019 

 k  č. 107-3765260297/0100 – č. 110005 ze dne 30.9.2019, č. 110006 ze dne 31.12.2019 

 k  č. 4526181/0100  -  č. 100064 ze dne 14.5.2019, od č. 100113 ze  dne  13.8.2019               

do č. 100119 ze dne 28.8.2019, od č. 100135 ze dne  24.9.2019 do  č. 100137 ze dne 

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 dne 26.9.2019, od č. 2424 ze dne 

2.12.2019 do č. 2443 ze dne 30.12.2019 

 předpisy odeslaných faktur - č. 310017 ze dne 9.7.2019, č. 310026 ze dne 13.9.2019  

 předpisy došlých faktur - č. 320247, č. 320255, č. 320256, č. 320260, č. 320297,                  

č. 320298, č. 320300, č. 320304, č. 320307, č. 320308, č. 320384, od č. 320397                  

do č. 320401, č. 320410, č. 320413, č. 320414, č. 320416  

 vnitřní doklad o přeúčtování výsledku hospodaření - č. 400013 ze dne 18.10.2019 

 vnitřní doklady k nápravě chyb - č. 400006 ze dne 13.6.2019, č. 400007 ze dne 

28.6.2019, č. 400018 ze dne 19.12.2019 

 vnitřní doklad o účtování směny majetku – č. 400012 ze dne 17.10.2019 

Pokladní kniha (deník) 

 za období září, prosinec  

 skonto pokladní hotovosti k 16.12.2019 v 11:20 hodin činí Kč 32.567,00, stav hotovosti 

souhlasí se záznamem v pokladní knize, k dokladu č. 2439 ze dne 13.12.2019 

 skonto stravenek k 16.12.2019 v 11:25 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 č. 2443 ze dne 30.12.2019 

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 závazků 

 složka inventarizace majetku a závazků obce k 31.12.2019 - Plán inventur ze dne 

9.12.2019, Zápis o instruktáži (proškolení) všech členů inventarizační komise 

jmenovaných k provedení inventarizace v roce 2019 ze dne 16.12.2019, inventurní 

soupisy k 31.12.2019, výpis z LV č. 10001 pro obec a k.ú. Čistá u Mladé Boleslavi              

ke dni 31.12.2019 – namátkově dle potřeby, Inventarizační zpráva ze dne 31.1.2020 

Mzdová agenda 

 pomocná evidence odpracovaných hodin za období březen až květen, mzdový list 

zaměstnance 2019 ke kontrolované dohodě o provedení práce 

 mzdový list zaměstnance 2019 ke kontrolované dohodě o pracovní činnosti 
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Odměňování členů zastupitelstva 

 výplatní lístky za období leden a říjen - všichni neuvolnění zastupitelé 

 výplatní lístek za období  leden až listopad  – uvolněný starosta 

 výplatní lístky za období  květen – doplatek odměn bývalým předsedům výborů 

 mzdový list zaměstnance 2019 – uvolněný starosta, všichni neuvolnění zastupitelé, 

členové výborů z lidu 

Účetnictví ostatní 

 Protokol o schválení účetní závěrky obce za rok 2018 ze dne 20.6.2019 

 Informace o schválení účetní závěrky MŠ a ZŠ Čistá ze dne 20.6.2019  

Smlouvy o dílo 

 Smlouva o dílo ze dne 25.6.2019 uzavřená 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 4.297.441,99 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 

dne 25.6.2019 

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod) 

 Kupní smlouva o prodeji Komunálního traktoru a příslušenství ze dne 30.4.2019, 

prodávající Agribar s. r. o., Jizerní 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. 732/57 o výměře 17 m2  a manželé směňují 

pozemek p.č. 531/2 o výměře 10 m2 vše v k. ú. Čistá u Mladé Boleslavi, bez finančního 

vypořádání, uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem obce dne 24.4.2019 

 Směnná smlouva ze dne 17.12.2019, směňující obec a p. D. P., obec směňuje pozemky 

p.č. 518/4 o výměře 34 m2 v k. ú. Čistá u Mladé Boleslavi a p. D. P. směňuje pozemek 

p.č. 873 o výměře 33 m2 v k. ú. Čistá u Mladé Boleslavi, bez finančního vypořádání, 

uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem obci dne 19.12.2019 

 Kupní smlouva ze dne 23.10.2019, obec jako kupující, prodávající fyzické osoby, 

předmětem smlouvy je koupě pozemku p. č. 555/8 o výměře 10 m2 v k. ú. Čistá                        

u Mladé Boleslavi, uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem obce dne 10.10.2019 

Darovací smlouvy 

 Darovací smlouva ze dne 11.2.2019, obdarovaný Knihovna města Mladá Boleslav, 

předmětem smlouvy je peněžní dar ve výši Kč 1.200,00 pro účely regionální činnosti            

v roce 2019 

 Darovací smlouva ze dne 21.6.2019, obdarovaný Obec Plužná, předmětem smlouvy              

je peněžní dar ve výši 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 1.3.2019 do 31.12.2019, uzavření smlouvy schváleno 

zastupitelstvem obce 6.2.2019 

Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem 

 ke  Smlouvě o směně pozemků ze dne 27.5.2019 - zveřejněn od 5.2.2019 do 20.2.2019 

 k Nájemní smlouvě ze dne 26.2.2019 - zveřejněn od 16.1.2019 do 2.2.2019 

 ke Smlouvě o směně pozemků ze dne 17.12.2019 - zveřejněn od 30.8.2019 do 16.9.2019 
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Smlouvy o přijetí úvěru 

 Rámcová smlouva o úvěru č. 200937/19 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 předmětu 

financování na poskytovatele úvěru. Dodatek č. 1 k rámcové smlouvě o úvěru                         

č. 2700937/19 a ke smlouvě č. 17011762/19 ze dne 21.6.2019 o zařazení smlouvy                   

do dotačního finančního programu 

 Smlouva o úvěru č. 17011762/19 ze dne 21.6.2019 s poskytovatelem SG Equipment 

Finance Czech Republic s. r. o., Praha 5, výše úvěru Kč 938.306,60, předmět 

financování je Traktor SAME Solaris 55 vč. příslušenství za kupní cenu                                 

Kč 1.107.800,00 bez DPH. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem obce dne 

20.6.2019 

Smlouvy o věcných břemenech 

 Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6022965/VB/03 ze dne 

16.7.2019, oprávněný ČEZ Distribuce a.s.– zřízeno k pozemku p.č. 779/1 v k.ú. Čistá                   

u Mladé Boleslavi  za úplatu Kč 2.000,00, zřízení věcného břemene  schváleno 

zastupitelstvem obce dne 20.6.2019   

 Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6023381/VB/02 ze dne 

2.10.2019, oprávněný ČEZ Distribuce a.s.– zřízeno k pozemkům p.č. 813/5 a p.č. 821/2 

oba v k.ú. Čistá u Mladé Boleslavi  za úplatu Kč 1.000,00, zřízení věcného břemene  

schváleno zastupitelstvem obce dne 17.9.2019  

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím 

 Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace Id. č. 117D03O000911 ze dne 

21.3.2019 poskytovatel ministerstvo pro místní rozvoj na  akci "Výstavba chodníků 

podél silnice III. třídy v obci Čistá u Mladé Boleslavi" - investiční dotace ve výši                    

Kč 2.375.000,00, závěrečné vyhodnocení akce do 30.9.2019, přijetí dotace schváleno 

zastupitelstvem obce dne 20.6.2019  

 Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace I.č. 117D03G001236 (den tisku 

22.5.2019), poskytovatel Ministerstvo pro místní rozvoj na akci "Stavební úpravy, 

přístavba  a nástavba MŠ v Čisté za účelem zvýšení kapacity" - investiční dotace ve výši 

Kč 15.192.591,30, závěrečné vyhodnocení akce 30.11.2021, přijetí dotace schváleno 

zastupitelstvem obce dne 20.6.2019  

 - použito podpůrně 

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím 

 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí příspěvku na činnost z rozpočtu obce Čistá ze dne 

20.9.2019, příjemce RC Club Čistá, ve výši Kč 4.000,00 

 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí příspěvku na činnost z rozpočtu obce Čistá ze dne 

31.5.2019, příjemce Linka bezpečí, z. s., ve výši 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 údržbářské práce v obci, sekání 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 dne 21.6.2019 s poskytovatelem 

financování SG Equipment Finance Czech Republic s. r. o., Praha 5 ke smlouvě o úvěru 

č. 17011762/19 ze dne 21.6.2019 na Traktor SAME Solaris 55 vč. příslušenství za kupní 

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. 17011762/19 ze dne 

21.6.2019 uzavřena dne 21.6.2019 s SG Equipment Finance Czech Republic s. r. o., 

Praha 5 o postupu zaplacení kupní ceny 

Dokumentace k veřejným zakázkám 

 složka veřejné zakázky malého rozsahu na nákup "Komunálního traktoru                                  

s příslušenstvím" zejména: výzva emailem dne 15.3.2019 třem zájemcům, nabídky dvou 

uchazečů, seznam doručených a přijatých nabídek (PEKASS a. s., Praha - Uhříněves, 

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., Jizerní Vtelno                           

- s nabídkovou cenou ve výši Kč 1.340.438,00 včetně DPH, o výběru zhotovitele                         

a uzavření smlouvy o dílo  rozhodlo zastupitelstvo obce dne 24.4.2019, cena nabídková 

souhlasí s cenou uvedenou ve Smlouvě o dílo ze dne 30.4.2019 

 složka veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Výstavba chodníků                            

a veřejného osvětlení podél silnice III. třídy v obci Čistá u Mladé Boleslavi" - výzva                   

k podání nabídky ze dne 20.5.2019 zaslána emailem pěti zájemcům (přes úschovnu), 

jmenování komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek ze dne 

31.5.2019,  seznam doručených nabídek (ŠNAJDR stavby Mělník s. r. o., INGSTAV 

Doksy s. r. o., STAVITELSTVÍ Štýs, Benátky nad Jizerou), prezenční listina členů 

komise ze dne 4.6.2019, Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů 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 cenou Kč 5.199.904,81 s DPH,                       

o výběru zhotovitele a uzavření smlouvy o dílo  rozhodlo zastupitelstvo obce dne 

20.6.2019, rozhodnutí o přidělení zakázky ze dne 20.6.2019, oznámení o výběru 

nejvýhodnější nabídky ze dne 21.6.2019, cena nabídková souhlasí s cenou uvedenou                

ve Smlouvě o dílo ze dne 25.6.2019 

Informace o přijatých opatřeních (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.) 

 dopisem č. j. 085752/2019/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 

závěrky obce, příspěvkové organizace a závěrečného účtu obce za rok 2018) 17.9.2019, 

10.10.2019, 11.12.2019 - nepřezkoumáváno, použito podpůrně 

Výsledky kontrol zřízených organizací 

 Protokol č. 1/2019 o výsledku veřejnoprávní kontroly ZŠ a MŠ Čistá ze dne 25.10.2019, 

kontrolované období od 01/2019 do 10/2019 

Nespecifikován 

 Usnesení soudního exekutora o udělení příklepu Mgr. Simona Kiselová č. j. 171 EX 

00226/2013 - 419 ze dne 24.9.2019, obec tímto vydražila pozemky p.č. 323 o výměře 

2755 m2 a p. č. 324 o výměře 21339 m2 (lesní pozemky) za nejvyšší podání                            

Kč 236.340,00, schválení koupě pozemků formou dražby zastupitelstvem obce dne 

17.9.2019 
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V kontrolovaném období obec Čistá, dle prohlášení starosty obce, neuzavřela smlouvu     

pachtovní, smlouvu o výpůjčce, výprose, o nabytí, převodu nebo o zřízení práva stavby 

k pozemku ve svém vlastnictví, 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  poskytnutí úvěru nebo zápůjčky, 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. 
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B. Zjištění z přezkoumání 

Při přezkoumání hospodaření obce Čistá: 

 

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

 

 Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů 

§ 2 odst. 3, neboť: 
Obec nedodržela druhové třídění rozpočtové skladby. Chybně účtovala vybudování 

nového veřejného osvětlení dle objednávky č. 41/19 a  faktury  č. 2101608 ze dne  

5.12.2019 ve výši  Kč 128.470,72 dokladem č. 100175 ze dne 18.12.2019 na položku 

5171, správně měla účtovat o pořízení  majetku  (stavby) na položku 6121. Chybně 

účtovala o předpisu na účet 511, správně měla účtovat na účet 042 a následně 021. 

 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

§ 72, neboť: 
Členovi zastupitelstva byla měsíční odměna poskytnuta v rozporu se zákonem. 

Zastupitelstvo obce schválilo dne 11.12.2019 neuvolněné zastupitelce pí M.D., které byla 

stanovena odměna pouze za člena zastupitelstva další jednorázovou odměnu za člena 

sportovního výboru. Kumulace těchto odměn není přípustná. 

 

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 

§ 19, neboť: 

Obec nedodržela obsahové vymezení položek rozvahy "A.IV. Dlouhodobé pohledávky", 

neboť v Rozvaze sestavené k 30.9.2019 na účtu 464 – Dlouhodobé pohledávky                 

z postoupených úvěrů vykazuje záporný 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. 400018 ze dne 19.12.2019 a náhledem do výkazu Rozvaha 

sestaveného ke dni 31.12.2019. 

§ 42, neboť: 

Obec vykazuje ve Výkazu zisku a ztráty ke dni 30.9.2019 ze dne 10.10.2019 výnosy                

ze sdílené daně z příjmu fyzických osob a výsledek 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 31.12.2019 se chyba již neopakuje. 
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 ČÚS č. 701 – 710 (§ 36 odst. 1 zákona o účetnictví) 

ČÚS č. 701 bod 6.2. a 6.3., neboť: 

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, kterým 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 2019. 

ČÚS č. 701 bod 6.2. a 6.4., neboť: 

Obec neúčtovala 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 účinky zápisu dne 11.9.2019. O vyřazení                    

a zařazení pozemku, vzájemném zápočtu pohledávky a závazku účtováno dokladem                   

č. 400012 ze dne 17.10.2019. 

NAPRAVENO 

Vnitřním účetním dokladem č. 400018 ze dne 19.12.2019 v případě směnné smlouvy                   

ze dne 17.12.2019.  

 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 

§ 4 odst. 8, neboť: 

Obec chybně účtuje o splátkách úvěru, neboť dle výkazu FIN 2-12M za období 10/2019 

ze dne 11.11.2019 na položce 8124 není vykázána žádná splátka, ale obec prokazatelně 

hradí splátky úvěru (např. výpis č. 114 za období 15.8.2019 ve výši Kč 22.040,20 - 

měsíční splátka).  

NAPRAVENO 

Vnitřním účetním dokladem č. 400018 ze dne 19.12.2019 a náhledem do výkazu                   

FIN 2-12M  sestaveného ke dni 31.12.2019. 

 Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních 

samosprávných celků 

§ 1, neboť: 

Uvolněnému starostovi obce byla poskytnuta odměna za období leden až listopad 2019                

v rozporu s nařízením vlády. Poskytována byla výše dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb. 

NAPRAVENO 

Doplatkem rozdílu odměny uvolněného starosty obce spolu s odměnou za období prosinec 

bankovním převodem dne 6.1.2020 číslo výpisu 1. 
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b) při přezkoumání hospodaření za předchozí roky 
 

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

 ČÚS č. 701 – 710 (§ 36 odst. 1 zákona o účetnictví) 

ČÚS č. 701 bod 4.2. písm. b), neboť: 

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.č. 296/1, který není věcným břemenem zatížen                    

(vše v k.ú. Čistá) - nezjištěno ani v rámci inventury k 31.12.2018. 

NAPRAVENO 
Vnitřním účetním dokladem č. 400006 ze dne 13.6.2019. 

ČÚS č. 701 bod 5., neboť: 

Obec neúčtuje na podrozvahovém účtu 909 o majetku svěřeném do hospodaření zřízené 

příspěvkové organizaci (chybně na něm eviduje výši ocenění celkové výměry lesních 

pozemků s lesním porostem ve výši Kč 57 Kč/m2). 

NENAPRAVENO 

 Dílčí 2019: Vnitřním účetním dokladem č. 400006 ze dne 13.6.2019 byl účtován svěřený 

majetek ZŠ a MŠ Čistá. Podotýkáme, že obec stále eviduje výši ocenění celkové výměry 

lesních pozemků s lesním porostem ve výši Kč 57 Kč/m2 na účtu 909. Vnitřním účetním 

dokladem č. 400006 ze dne 13.6.2019 bylo provedeno přeúčtování AU z 0021 na 0300              

ve výši Kč 59.352.618,00.           

Konečné 2019: Dle předloženého inventurniho soupisu ke dni 31.12.2019 je stále ocenění 

celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem vedeno na účtu 909 0300. 

ČÚS č. 710, neboť: 

Obec chybně účtovala na účtu 013 o pořízení služby - dle Servisní smlouvy Codexis              

on line ve výši Kč 29.766,00 (současně byla v této souvislosti použita nesprávná položka 

rozpočtové skladby a nesprávný nákladový účet). 

Obec chybně účtuje na podrozvahovém účtu 902 o majetkové položce v hodnotě                       

Kč 84.000,00 (socha), která má být správně zařazena na majetkovém účtu 022. 

Obec chybně účtuje na podrozvahovém účtu 902 o "dlouhodobém hmotném majetku - 

převod z nepoužívaných účtů" ve výši Kč 73.103,15 (inventární číslo 3100)                            

a Kč 79.607,00 (inventární číslo 3200) - ve skutečnosti již nelze určit co do důvodu a výše 

a tudíž tyto položky dále inventarizovat. 

NAPRAVENO 
Vnitřním účetním dokladem č. 400022 ze dne 30.12.2019 bylo vyřazeno z majetkového 

účtu 013. 

Vnitřním účetním dokladem č. 400007 ze dne 28.6.2019 bylo přeúčtováno na majetkový 

účet 022. 

Vnitřním účetním dokladem č. 400021 ze dne 30.12.2019 bylo vyřazeno z podrozvahového 

účtu 902. 

 



 

  

 12 

 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 neuvedla doplňující informace v Příloze sestavené k 31.12.2018, a  sice k položce 

C.1. za běžné účetní období (zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku    

za běžné účetní období, i když obec prokazatelně obdržela investiční dotaci ve výši                    

Kč 1.459.611,30).   

Dále nebyly uvedeny informace na položkách D.4. - D.7., i když z údaje v rozvaze               

a inventurního soupisu je zřejmé, že ocenění lesních pozemků s lesním porostem                           

je provedeno i jiným způsobem. 

NAPRAVENO 
Dílčí 2019:Vnitřním účetním dokladem č. 400006 ze dne 13.6.2019 byla přeúčtována AU 

účtu 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 2019: Dle výkazu Příloha sestaveného ke dni 31.12.2019 se chyba neopakuje. 

 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 

§ 29 odst. 1, neboť: 

Obec neověřila zůstatek účtu 069 k 31.12.2018 (výpisem z účtu cenných papírů) a tudíž 

nezjistila, že zůstatek tohoto účtu uvedený v Rozvaze k 31.12.2018 - Kč 70.000,00                      

je nesprávný (zde vedené akcie České spořitelny a.s. byly již před koncem roku 2018 

nuceně odkoupeny většinovým akcionářem, o čemž byla obec informována). Důrazně 

upozorňujeme, že obec tudíž dosud neuplatnila svůj nárok na uhrazení kupní ceny akcií               

ve významné výši. 

NAPRAVENO 
Obec  uplatnila svůj nárok a úhrada za vykoupené akcie byla převedena na bankovní účet 

obce dne 14.5.2019, bankovní výpis č.64. 

 Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

§ 219 odst. 1, neboť: 

Obec nezveřejnila ve Věstníku veřejných 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 3.445.815,95 bez DPH. Podotýkáme,                

že smlouva byla uveřejněna dne 21.11.2018 na profilu zadavatele 

www.vhodne.uverejeni.cz, ale tento profil 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 zveřejnila dne 21.11.2018 ve Věstníku veřejných 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 3.445.815,95 bez DPH. 

Podotýkáme, že tento profil zadavatele byl zaregistrován ve Věstníku veřejných zakázek 

dne 21.5.2019. 
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 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

§ 72 odst. 5, neboť: 

Obec vyplatila chybně poměrnou část odměny za období říjen 2018 neuvolněným 

zastupitelům, kteří vykonávali funkci předsedů výborů - vyplacena byla nižší částka, než 

těmto zastupitelům skutečně náležela. 

NAPRAVENO 
Doplatkem odměny v období květen s poskytnutím v červnu z pokladny obce a běžného 

účtu. 

 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů 

§ 16 odst. 2, neboť: 

Nebyla splněna povinnost uskutečnit rozpočtové opatření. Dle výkazu Fin 2-12 M 

sestaveného  k 31.12.2018 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 30.9.2019 ze dne 10.10.2019 se chyba  na položce 

4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy neopakuje. 

§ 16 odst. 5, neboť: 

Obec nezveřejnila rozpočtové opatření č. 10 schválené zastupitelstvem obce dne 

19.12.2018. 

NAPRAVENO 
V roce 2019 se chyba neopakuje.  
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D) Závěr 

Při přezkoumání hospodaření obce Čistá za rok 2019 podle § 2 a § 3 zákona  

č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

 

 

 

Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených  

pod písmenem c): 

(§ 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.) 

 

 Obec nedodržela druhové třídění rozpočtové skladby v případě vybudování nového 

veřejného osvětlení dle objednávky č. 41/19 a  faktury  č. 2101608 ze dne  5.12.2019.  

 Členovi zastupitelstva pí M.D. byla měsíční odměna poskytnuta v rozporu se zákonem.  

 

Byly zjištěny nedostatky spočívající v: 

(§10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.) 

 

C5) neodstranění nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání nebo při přezkoumání 

za předcházející roky. 

 Tyto chyby a nedostatky jsou specifikovány v oddíle C) pod písm. a) a b). 

 

 

Upozornění na rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění: 

Neuvádí se. 

 

Podíly dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění: 

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,43 % 

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 3,48 % 

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,00 %  

 

Komentář: 

Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 0,00 Kč. 

Celkový objem dlouhodobých závazků činí 827 166,95 Kč. 

 

 

 

Výrok dle § 10 odst. 4 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění: 

 Dluh územního celku nepřekročil 60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. 

 

 

 

 Čistá  11.02.2020 
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Podpisy kontrolorů: 

 

 

 

Jana Pýchová 

 

  

 

 

…………………………………………….... 

kontrolor pověřený řízením přezkoumání 

 

Marcela Pavlíčková ........................................................................ 

kontrolorka 

 

 

 

Tato zpráva o výsledku přezkoumání: 

-  je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním zprávy 

se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona  

č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením 

přezkoumání 

  

- ke zjištěním uvedeným v tomto návrhu je možno podat písemné stanovisko ve lhůtě  

do 15 dnů ode dne předání návrhu zprávy, a to kontrolorovi pověřenému řízením 

přezkoumání na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor interního auditu a kontroly, 

Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

 

- tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného 

dílčího přezkoumání 

 

- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se stejnopis č. 2 předává statutárnímu 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 převzal,  p.  Zdeněk Tyšer, starosta  obce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdeněk Tyšer 

starosta  obce Čistá 

 

 

 

 

……….………………………………… 

 dne 11.02.2020 
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Poučení:  

Územní celek je ve smyslu ust. § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., povinen 

přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku 

přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu 

orgánu – Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor interního auditu a kontroly, Zborovská 11, 

150 21 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 zákona č. 420/2004 Sb., povinen 

v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá 

příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této 

lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat. 

 

Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí přestupku podle ustanovení  

§ 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a za to se uloží územního celku podle 

ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokuta do výše Kč 50.000,-. 

 

Rozdělovník: 

Stejnopis Počet výtisků Předáno Převzal 

1 1 x 
Krajský úřad 

Středočeského kraje 
Jana Pýchová 

2 1 x 
Obec 

Čistá Zdeněk Tyšer  

 

Upozornění: 

 Zveřejňování dokumentů podle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách -   

Starosta obce byl upozorněn na dodržování termínů zveřejňování dokumentů podle 

zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách (zveřejňování smluv nad Kč 500.000,00 

Kč bez DPH, včetně jejich dodatků do 15 dnů od jejich uzavření na profilu zadavatele). 

 

 Vyčlenění rozpočtových prostředků na řešení krizových situací -   Upozorňujeme                 

na povinnost stanovenou v § 25 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení vyčlenit  

finanční prostředky potřebné k zajištění přípravy na krizové situace (účelová rezerva 

finančních prostředků na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků). O této 

rezervě je nutno účtovat na § 5213 - Krizová opatření, položka 5903 - Rezerva                        

na krizová opatření. 

 

 Zveřejňování výše  skutečně uhrazené ceny -  Upozorňujeme  na povinnost obce 

stanovenou v  § 219 odst. 3) zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek                      

- zveřejnit   na profilu zadavatele výši skutečně uhrazené ceny, a to nejpozději                      

do 3 měsíců   od splnění smlouvy, na kterou se vztahuje povinnost uveřejnění   (cena 

díla minimálně  Kč  500.000,00 bez DPH). U smlouvy, jejíž doba plnění přesahuje                  

1 rok, uveřejní veřejný zadavatel nejpozději do 31. března následujícího kalendářního 

roku cenu za plnění smlouvy v předchozím kalendářním roce.  
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 Zmocnění starosty k provádění rozpočtových opatření - Důrazně upozorňujeme                       

na skutečnost, že s ukončením funkčního období zastupitelstva končí i platnost usnesení 

o zmocnění starosty k provádění rozpočtových opatření. Současně důrazně 

upozorňujeme na nutnost určité a jednoznačné formulace případného zmocnění. 

 

 Schválení závěrečného účtu - Upozorňujeme, že  Zpráva o výsledku přezkoumání 

hospodaření je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v orgánech územního 

samosprávného celku a svazku obcí,  projednání závěrečného účtu se uzavírá 

vyjádřením " bez výhrad, nebo "s výhradami", na základě nichž přijme územní 

samosprávný celek a svazek obcí opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb                           

a nedostatků. Podotýkáme, že v zápise z jednání zastupitelstva je chybně uvedeno 

"projednání a schválení Závěrečného účtu obce za rok 2018 a Informace  o přezkoumání 

hospodaření obce za rok 2018" bez výhrad a vzalo na vědomí přijatá nápravná opatření.  

  

 Zdravotního pojištění -   Důrazně upozorňujeme, že v případě poskytnutí odměn členům 

výborů z lidu je obec povinna registrovat tyto členy u patřičných zdravotních pojišťoven 

a z poskytnutých odměn provést odvod.  

 


