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Přezkoumání hospodaření obce ČÍstá za rok 2020 by|o zahájeno dne 28.07.2020 doručením
oznámeri o zahájeni Přezkoumání hospodaření zaslaného přeŽkoumáv qícímorgánem.

přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:. 24.08.2020. 10.02.2021
na zéŮ<ladě zákona ě.,42012004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celkŮ a dobrovolných svazkŮ obcí, ve znéní pozdějších předpisů a vsouladu se zákonem
é.25512012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).
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Pověření kpřezkoumání podle § 5 odst. 7 zákona é. 42012004 Sb., § 4 a § 6 zákona
Č. 25512012 Sb., vŠe ve znění pozdějších předpisů, vydala vedoucí odboru interního auditua kontrolY Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr. štepanta Dvořáková Týcová
dne 1.7.2020 pod čj. 088572/2020/KUSK.

Předmětem přezkoumání jsou dle ust. § 2 zák. č, 42012004 Sb., ve znění pozdějších
PředPisŮ, Údaje o roČním hospodaření Územního celku, tvořící součást závěrečného ,iet, podle
zákona č. 250 l 2000 Sb. o ve znění pozděj ších předpisů, a to :

- Plnění PříjmŮ a výdajŮ rozpočtu, včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových
prostředků,

- finanění operace, týkajíci se tvorby a použití peněžních fondů,
_ náklady a qýnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- PenéŽní oPerace, týkajiď se sdružených prostředků vynakládaných na zél<ladě smlouvy

mezí dvěma nebo více Územními celky, anebo na základě smlouvy sjinými
právnickými nebo fy zickými osobami,

- finanČní oPerace, týkqící se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- hosPodaření a nak|ádání s prostředky poskytnutýrrtt zNárodního fondu a s dalšími

ProstředkYzezabtaniéíposkytnutýminazákladěmezinárodníchsmluv,
- vYtiČtováni a vYPořádání finančnich vztahů ke státnímu rozpočtu, k iozpoětům krajů,

k rozPoČtŮm obcí k jiným rozpoětům, ke státním fondům a k dasim osobám,
- nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,, nakládání a hosPodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří tnerwtícelek,, zadávéní a uskuteČňovaní veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů

přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,
- stav pohledávek azávazki anakládání s nimi,
- ručení zazávazky fuzickýchaprávnických osob,
- zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- zíizování věcných břemen k majetku územního celku,
- účetnictví vedené územnimcelkem,
- ověření Poměru dluhu Územního celku k pruměru jeho příjmů za posledni 4 rozpočtové

roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

Přezkoumání hosPodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost
jednotlirných skuteČností podle předmětu a obsahu přezko-umání. při posuzování jednotlivých
Právních ÚkonŮ se vychází ze znéní právních předpisů platných te ani uskutečnění tohoto
úkonu.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 42012004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje,
na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňovéhó řádu.

Posledním kontrolním rlk9nem ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 písm. g) kontrolního řádu
uěiněným dne 10.02.202I bylo shrnutí kontrolních zjištění, 

-předáňi 
přezkoumaných

dokumentŮ zástuPcŮm Územního celku a prohlášení kontroloia pověřeného řizením
přezkoumání, že kontrola na místě je ukončena.
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A. Přezkou mané písemnosti
Střednědobý výhled rozpočtu
' na t 202a - 2022, schválen zastupitelstvem obce dne 1I.12.20Ig, zveřejněn dne

1, 0.1, .2020, návrh zveřejněn od 26.t 1 .20t9 do 3 L .12.201,9
Návrh rozpočtu
. zveřejněn od 26.11,2019 do 12.12.2019

Schválený rozpočet
r zastuPitelstvem obce dne II.12.2019jako schodkový, závazné ukazatelev odvětvovém

členění rozpoětové skladby (paragra&), zveřejněn dne 10.1.2020
Stan ovení záv azný ch u kazatelů zřízený m o rga n izacím. dopisem ze dne 19.I2.20t9
Rozpočtová opatření
' ě. Ll2020 - schváleno zastupitelstvem obce dne 1t.3.2020, weřejněno dne 16.3.2020
' é.212020 - schváleno starostou obce dne 3I.3.2)z},zveřejněno áne É.4.2020
' Č.5/2020 - schváleno starostou obce dne I8.6.202},zveřejněno dne22.6.2020
' Č. 612020 - schváleno starostou obce dne 30.6.2020, zveřejněno dne 22.7.2020
' ě,9/2020 - schváleno zastupitelstvem obce dne í6.9.z)2ď,zveřejněno dne 21.9.2020
' ě. I0l2020 - schváleno starostou obce dne 30.9.2020, zvďejněno dne 2L10.2020
' ě. 13/2020 - schváleno starostou obce dne 14.12.2020, zveiejněno dne 7.1.2021,
' ě. 142020 - schváleno starostou obce dne3O.t2.2020, zvďelněno dne 15.1.2021

Závéreóný úóetf zarok2Ot9, Projednan a schválen zastupitelstvem obce dne 13.5.2020 spolu se zprávou
o Přezkoumání hosPodaření obce za rok 2019 s vyjádřením ''s výhradami" pri3ato
náPravné opatření ke zjiŠtěným chybám , zveřejněn dne 20.5.2020, návrh 

^.r.3nenod 27 .4.2020 do 14.5.2020
Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
' k 31.1 .2020, 31.3.2020 ze dne 8,4.2020, 30.6.2020 ze dne 8.7,2020, 30.g.2020 ze dne

12.10.2020, 3 1,.12.2020 ze dne 4.2.202l
Yýkazzisku aztráty. k30.6.2020 ze dne 13.7.2020,3I.I2.2O20 ze dne t0.2.2020
Rozvaha
. k30.6.20l9 ze dne 13.7.2020,31.12.2020 ze dne t0.2.2020

příloha ron,ahy
. k30.6.2020 ze dne I3.7.2020,31.12.2020 ze dne 1,0.2.2020

ÚttovY ronlrh. plaíný pro rok 2020
Hlavní kniha
. k30.6.2020,3L.12.2020 (elektronicky) - dle potřeby

Kniha došlých faktur
' vedena elektronicky v systému Ginis - Výpis faktur - od ě. 320001 ze dne 3,1.2020

do č.320422 ze dne3O.L2.2020
Kniha odeslaných faktur
' vedena ruČně v Knize odeslaných faktur - od č. 0! ze dne 74.2.2020 do ě.24 ze dne

27.1I.2020
X'aktura
, od č. 320061 do ě.320063, č. 320065, č. 320069, č.320070, č. 320089, é.32017t,

odč.320173 do č. 320176,č.320185
' ke Kupní smlouvě o prodeji Štěpkovače a příslušenství ze dne 21.9.2020 - é, 320362



Bankovní vYpis
' k účtu č. 45261,81/0100 vedenému u Komerční banky, a. s. - od ě. 27 za období

9.3.2020 do č. 32 za období l7.3.2020, od ě.72 za období 15.6.2020 do č. 80 za období
30.6.2020, é. 154 za období 1,1.11.2020, od ě. 175 za období 22.12.2020 do č. 178
za období 31.12.2020

' k účtu ě.94-451,8181/0710 vedenému u České národní banky - od č. 7 ze dne 3.4.2020
do č. 14 ze dne30.6.2020, od ě. 31 ze dne 3,12.2020 do č. 35 ze dne31,.12.2020

' k účtu é. 107,376526029710100 vedenému u Komerční banky, a.s. - č.3 za období
30.6.2020, é. 6 za období 31.12.2020

' k účtu č,35-1,826811517/0100 vedenému u Komerční banky, a.s. (úvěrový) - č. 0
za obdobi 31.122020

účetni doklad
' k ě. 94-451,818110710 - od č. 710007 ze dne 3.4.2020 do č. 710014 ze dne30.6.2020,

od č. 710031 ze dne 3.12.2020 do č. 710035 ze dne 31.12.2020
' k ě. 107,3765260297l0l00 - č. 110003 ze dne30.6.2020, ě. 110006 ze dne 3t.12.2020r ft č. 4526181/0100 - od ě. 100027 (2711 - 2712) ze dne 9.3.2020 do č. 100032

(32ll - 3212) ze dne 17,3.2020, od č. 100072 (72lI - 7212) ze dne 1,5.6.2020
do č. 100080 (80/1 - 80/3) ze dne 30.6.2020, ě. 100154 (t54l1 - 15412) ze dne
n.l,t.2020, od č. 100175 (l75l1 - 17512) ze dne 22.12.2020 do č. 100178
(1,78lI - 17817) ze dne31.1,2.2020. k ě. 35-1826811517i0100 - č. 130011 ze dne 3LI2.2020

' k pokladně - od č. 2116 ze dne 2.3.2020 do č. 2151 ze dne 31.3.2020, č. 2205 ze dne
22.5.2020, č. 2210 ze dne 27.5.2020, od č. 2339 ze dne 2,11.2020 do č. 2379 ze dne
31.1,2.2020

. předpisy odeslaných faktur - č. 310005 a č. 310006 ze dne20.5.2020. předpisy došlých faktur - od č. 320061 do č. 320063, č. 320065, č.320069, ě.320070,
č. 320089, č.320171,, od č. 320173 do č.320176, č. 320185, é.320362, ě.320406,
odé.320417 do č. 320422

' vnitřní doklad o přeúčtování výsledku hospodaření - č. 400014 ze dne 13,5.2020. vnitřní doklady k nápravě chyb - ě. 400015 ze dne 13,5.2020, předpis mezd - č. 500012 ze dne 31,.12.2020
Pokladní kniha (deník)
f zaobdobí březen,listopad a prosinec

' skonto pokladní hotovosti k 24.8.2020 v 8:00 hodin činí Kč 40.181,00, stav hotovosti
souhlasí se záznarnem v pokladní knize, k dokladu ě. 2285 ze dne 20.8.2020

' skonto stravenek k 24.8.2020 v 8:10 hodin ěiní dle pomocné evidence 140 ks
á Kě 70,000 ks a 140 ks á Kč 30,00

pokladní doklad
' od č. 2116 ze dne 232020 do č. 2151 ze dne 37.3.2020, č. 2205 ze dne 22.5.2020,

ě. 2210 ze dne 27 .5.2020, od ě. 2339 ze dne 2.11.2020 do é. 237 9 ze dne 3 1 .12.2020
Evidence poplatků
. vedena ručně v excell tabulkách dle jednotlivých poplatků

Evidence majetku
, vedena v modulu majetku Gordic, dle jednotliqých syntetických tičtů

rnventurní soupis majetku a závazkůl
' sloŽka inventaňzace majetku azávazki obce k 31,12.2020 - Plán inventur narok2020

ze dne 23.12.2020, Zápis o instruktáži (proškolení) všech členů inventarizační komise
jmenovaných k provedení inventaňzace v roce 2020 ze dne 4.1.2021, inventurní soupisy
k31.12.2020, výpis z katastru nemovitostí pro obec a k.ú. se stavem ke dni 31.í2.2020
- namátkově dle potřeby, Inventari začni zpráva za rok 2020 ze dne 31 .l .2021
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Mzdová agenda
l pomocná evidence odpracovaných hodin za obdobi červen, mzdový list zaměstnance

2020ke kontrolované dohodě o provedení práce p. P.B. ml.
' mzdoÝ list zaměstnance2l2} ke kontrolované dohodě o provedení práce p. Mgr. I.D.
' mzdový list zaměstnance2l2} ke kontrolované dohodě o pracovní ěinnosti

Odměňování členů zastupitelstva
, výplatní lístek za období březen - neuvolněná zastupitelka pí M.D.. qiplatní lístek za období leden a červen - uvolněný starosta. qiplatní lístek za období červen - neuvolnění zastupitelé

,' mzďový list zaměstnarlce zarck2020 všichni neuvolnění zastupitelé a uvolněný starosta
učetnictví ostatníl Protokol o schválení účetní závérky obce zarok 2019 ze dne 1,3.5.2020
' Informace o schválení úěetní závérky ZékIadní školy a Mateřské školy Čistá ze dne

17.7.2020
Y ý|<az zis ku a ztr áty zíizený ch p řísp ěvkových o rganiza cí. k 3 í.12.2020 ze dne 3.2.202I - dle potřeby
Rozvaha zíízený ch příspěvkových organizací. k31.12.2020 ze dne 3.2.2021 - dle potřeby
Smlouvy o dílo
' Smlouva o dÍlo ze dne 31.3.2020 vzavřená se zhotovitelem TRIGoN MB s.r.o.,

předmětem dÍla jsou stavební práce "Stavební úpravyo přístavby a nástavba MŠ v Čisté",
cena díla Kč 10.1 13.568,86 bez DPHr Dodatek č. 7 ze dne 30.10.2020 ke Smlouvě o dílo ze dne 31.3.2020 na "Stavební
Íptaw, přístavby a nástavba MŠ v Čisté", naqýšení ceny díla o Kč 680.4 61,32bez DpH

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směnao převod)
' Kupní smlouva ze ďne 18.6.2020, prodávající Insfrag §.r.o., Český Těšín, obec kupující,

předmětem smlouvy je koupě soubor vnitřního vybavení v provedení a množství
podrobně specifikovaném v příloze této Smlouvý za irrryrtt cenu Kč 339.270,00
bez DPH (Kč 410.516,00 s DPH), vzavřerlt smlouvy schváleno zastupitelstvem obce
dne 1 3 . 5.2020, zveřejněna na profilu zadav atehe dne 29.6.2020

' KuPní smlouva ze dne 27.5.2020, kupující fyzícké o89by, předmětem smlouvy je prodej
pozemku p. Č. 206192 o výměře 330 m2 v k. ri. Čistá u Mladé Boleslavi, uiavřent
smlouvy schváleno zastupitelstvem obce dne 1t.3.2020

' Kupní smlouva o prodeji Štěpkovače a příslušenství ze dne 21,.9.2020, prodávající
Agribar s.r.o. Jizerní Vtelno, kupní cena Kč 319.950,00 bez DPH

Darovací smlouvy
' Darovací smlouva ze dne 23.3.2020, obdarovaný Knihovna města Mladá Boleslav,

předmětem smlouvy je peněŽní dar ve výši Kč 1.200,00 pro účely regionální činnosti
v roce2020

' Darovací smlouva ze dne 31.12.2020, obdarovaná obec, dárce Mgr. J.H., finanční dar
ve výŠi KČ 15.000,00 za účelem financování vědy, .vzdéIávání, výzkumu, vývoje,
kultury........ a to konkrétně vydání knihy o historii obce Čistá

Zveřejnéné záméry o nakládání s majetkemr ke Kupní smlouvě ze dne 27.5.2020 - zveřejněn od5.2.2020 do26.2.2020
Smlouvy o přijetí úvěrur Smlouva o Úvěru č. 99025655058 ze dne 20.5.2020 s poskytovatelem Komerční banka

a.s., výŠe Úvěru Kě 11.000.000,00, úěel použití je "1.Stavební úpravy, přístavba
a nástavba mateřské školy v Čisté za účelem zqýšení kapacity - předfinanc ovaiidotace,
2. vybavení mateřské školy v Obci Čistá", bez zajištění, splacení úvěru nejpozději
do 31.8.202l.Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem obce dne 13.5.2020



Smlouvy a další materiály k přijafým účelovým dotacím
' Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace Id. 1l7D03O002348 ze dne 14.1.2020,

poskytovatel Migisterstvo pro místní rozvoj, na akci "Výstavba chodníků podél místní
komunikace v Cisté u Mladé Boleslavě - 1. etapa" - inve§tiční dotace ve výši
Kč 1.900.000,00, záv&eěné vy,hodnocení akce do 30.11,,2022

' Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace Id. 115D314021668 ze dne
27.10.2020, poskytovatel Ministerstvo životního prostředí, na akci "Sběrný dvůr Čistá''
- investiČní dotace ve výši Kč 1.779,900.000,50, závérečné vyhodnocení akce
do 1.12.2022

Smlouvy a další materiály k poskytnufým účelovým dotacím
' Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí příspěvku na činnost z tozpoétu obce Čistá ze dne

13.1.202o,příjemce FK Slavoj Čistá, na činnost spolku ve výši re +g.ooo,oo
' Veřejnoptávni smlouva o poskytnutí příspěvku na činnost z rozpočtu obce Čistá ze dne

23.3.2020, příjemce Svaz postižených civilizaěními chorobami v ČR, na činnost ve výši
Kč 2.000,00,

Dohody o pracovní činnosti
' ze dne 1.L2020 s p. M.T. na období od 1.1.2020 do 37.1,2.2020 _ pomocné

a údržbářsképráce v obci, sekaní obecních ploch
Dohody o provedení práce
' ze dne 19.1.2020 s p. Mgr. I.D. na období od 29.1,.2020 do 3L12.2020 v rozsahu

do 300hod. - konzultace při inventaizaci a přípravě roční účetní závérkyf Ze dne 12.3.2020 s pí M.D. na období od 16.3.2020 do 22.3.2020 v rozsahu 5hod.
- zajištění akcí pro děti na sále KD

' ze dtte L6.2020 s p. P.B. ml. na období od I.6.2020 do 31 .t2.2020 vrozsahu
do 300hod. - pomocné práce v obci, sekání trávy, odklízení větví

Dokumentace k veřejným zakázkám
' sloŽka v.ďejné zakázky malého rozsahu na akci "Stavební úpravy, přístavby a nástavba

MS v Cisté" , výzva k podání nabídky ze dne 13.12.2020 zveřejněna na profilu
zadavatele stejný den, doručeno 6 nabídek, Rozhodnutí o ustanovení ělenů a nahrádnítů
komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek podaných do zadávacího
řizeni na výběr dodavatele k realizaci veřejné zakázky "Stavební úpravy, přístavby
a nástavby MŠ v Čisté" ze dne 4.2.2020, Š."nurn ke střetu zájmi 

"" 
an. i.z,zozÓ,

Cestné prohláŠení ke střetu zé$mi ze dne 7.2,2020, Prezenční listina členů (náhradníků)
hodnotící komise a přizvaných hostů ze dne 7.2.2020, Prohlášení členů komise
pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace , kontroly obsahu nabídek a hodnocení
o mlČenlivosti vše ze dne 7.2.2020, Písemná zpráva o hodnocení nabídek ze dne
7.2.2020 - vybrán zhotovitel Trigon MB s.r.o., s nejnižší nabídkovou cenou
KČ 10.113.568,86 bez DPH, o výběru zhotovitele auzavření smlouvy o dílo rozhodlo
zastupitelstvo obce dne 1,1.3.2020, cena nabídková souhlasí s cenou uvedenou
ve Smlouvě o dílo ze dne31.3.2020

' sloŽka veřejné zakázky malého rozsahu na akci - "Rozšíření MŠ v Čiste - vybavení''
- Oznámení o zahájení výběrového hzení a dokumentace výběrového řízení veřejné
zakázky malého rozsahu, výma k podaní nabídek zveřejněna na profilu zadavatele dne
I7.2.2020), Rozhodnutí o ustanovení členů a nálrradníků komise pro otevírání obálek,
Posouzení a hodnocení nabídek podaných do zadávacího řízení na výběr dodavatele
k realizaci veřejné zakázky "Rozšíření MŠ v Čiste - vybavení" ze dne 9.3.2020,
ProhláŠení členŮ komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace , kontroly obsahu
nabídek a hodnocení o mlčenlivosti vše ze dne 13.3.2020, seznílm nabídek podaných
do výběrového řizeni, Písemná zpráva o hodnocení nabídek ze dne I3.3.202O _ vybrán
dodavatel INSGRAF s.r.o., s nejnižší nabídkovou cenou Kč 339.270,00 bez DpH,
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o uýběru zhotovitele a uzaviení smlouvy o dílo rozhodlo zastupitelstvo obce dne
13.5.2020, Oznámení rozhodnutí zadavate\e ze dne 13.5.2020 o rnýběru dodavatele
ze dne 13.5.2020, cena nabídková souhlasí s cenou uvedenou v Kupní smlouvě ze dne
18.6.2020

Informace o přijatých opatřeních (zák. 42012004 Sb., 320t200l §b.o apod.). dopisem ě. j. 070337l2020lKUSK ze dne 21.5.2020
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
' ze dne 1I.I2.2at9 (výhled, rozpočet), 11.3.2020, 13.5.2020 (schválení účetní závě;rky

obce, příspěvkové organizace a závěreěného účtu obce za rok 2019), 17.6.2020,
I 6.9 .2020, l 1 .I I .2020, 22.12.2020 - nepřezkoumáváno, použito podpůrně

Výsledky kontrol zřízený ch organizací
' Protokol č. Il2020 o výsledku veřejnoprávní kontroly ZŠ a MŠ Čístá ze dne 4.1 L.2O20,

kontrolované období odIl/2019 do I0/2O2O

V kontrolovaném období obec Čistá, dle prohlášení starosty obce, neuzavřela smlouvu
směnnou, nájemnÍ, pachtovnÍ, smlouvu o výpůjěce, výprose, o nabytí, převodu nebo o zŤízení
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 fuzíckých a právnických osob, a to ani v případech taxativně
vy'jmenovaných v § 38 odst. 3 zákona o obcích, nezastavíIa movitý a nemovitý majetek,
neuzavřela smlouvu o přijetí a poskytnutí zéEtljéky, smlouvu o převzetí dluhu, o převzetí
ručitelského závazkv, o přistoupeníkzávazlu 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, nezíídila
ani nezruŠila příspěvkovou organizaci a otgantzaéní složku, nezaložila ani nezrušila
právnickou osobu, neuskutečnila majetkové vklady do právnických osobo neprovozovala
hospodářskou (podnikatelskou) ěinnost, uskutečnila pouze veřejné zakázky maléhó rozsahu.
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B. Zjištění z přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření obce Čistá:

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

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

Obec jako zadavatel neuveřejnila na profilu zaďavateLe Dodatek ě, 1, ze dne 30.10.2020
ke Smlouvě o dílo ze dne 31.3.2020 na "Stavební úpravy, přístavby a nástavba
Mš v čisté"

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

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

. Zákon č, 23012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtůo ve znění
pozdějších předpisů

§ 4 odst.3, neboto:
Při zpracování roěního rozpočtu obec nevycházela ze střednědobého výhledu rozpočtu.
Střednědobý výhled rozpoětu předpokládal na r. 2020 ,,Kapitálové příjmy" ve výši
Kě 12 000 000,00. V návrhu rozpočtu je částka 12 000 000,00 uvedena na položce 8113

- Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (Financovaní), anižby měla obec tyto prostředky
smluvně zajištěny. Smlouva o úvěru č. 99025655058 uzavřena s poskytovatelem
Komerění banka a,s. až dne 20,5.2020. Dále podotýkáme, že ve střednědobém výhledu
rozpočtu ani v náwhu rozpočtu na rok 2020 nebyly uvedeny splátky úvěru na traktor -
provedeno ažrczpočtovým opatřením é.112020 ze dne 11.3.2020.

NENAPRAVENO
Bude předmětem přezkoumání roku 202].



b)

BYIY zjiŠtěnY následující chyby a nedostatky - porušeny níže uvedené předpisy:

. CUS č.701 -7t0 (§ 36 odst. 1zákona o účetnictví)
ČÚs r. 701 bod 5., nebot:

Obec neúČtuje na podrozvahovém úětu 909 o majetku svěřeném do hospodařeni zhzené
PřísPěvkové otganizaci (chybně na něm eviduje výši ocenění celkové rnýměry lesních
pozemků s lesním porostem ve výši Kč 57 Kčlm2).

NAPRAVENO
Vnitřním Účetním dokladern č. 400006 ze dne 13.6.2019 byl účtovón svěřený majetek ZŠ
a Mš čisu.

PodotYlaime, že obec stóle eviduje výši ocenění celkové výměry lesních pozemlai 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 At] z 002] na 0300 ve výši Kč 59.352,6]8,00.
Dle PředloŽeného inventurniho soupisu ke dni 3 1.12.2019 je stóle ocenění celkové výměry
lesních pozemků s lesním porostem vedeno na účtu 909 0300.

Dílčí 2020: Vnitřním účetním dokladem č, 400015 ze dne I3.5,2020 bylo ocenění lesního
porostu odúčtováno z účtu 909 0300.

ČÚs t. 701 bod 6.2. a6.3., neboto:
Obec neúČtovala o skuteěnostech, které jsou předmětem účetnictví, do období, s nímž tyto
skuteČnosti věcně a Časově souvisí, obec schválila účetni závěrku dne 20.6.2019.
Výsledek hospodaření byl přeúčtován dokladem ě. 400013 ze dne 18.10.2019.

NAPRAVENO
při účtování výsledlru hospodaření za rok 20]9 se chyba neopakovala.

' VYhláŠkaČ.32312002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
§ 2 odst.3, nebot':

Obec nedodržela druhové třídění rozpoětové skladby. Obec chybně úětovala vybudovaní
nového veřejného osvětlení dle objednávky č. 4lll9 a faktury ě. 2101608 ze dne
5.12.2019 ve výši Ké 128.470,72 dokladem č. 100175 ze dne 1,8.12.2019 na položku
5171, správně měla ÚČtovat o pohzení majetku (stavby) na položku 6121,. Chybně
Úětovala o předpisu na ÚČet 51 1, správně měla účtovat na úěet 042 anásledně 021.

NAPRAVENO
Kontrolou dodržování druhového třídění rozpočtové skladby viz. Falďura.

. Zákon č.12812000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
§ 72 odst. 5, nebot':

Clenovi zastupitelstva byla měsíění odměna poskytnuta v rozporu §e zákonem.
Zastupitelstvo obce schválilo dne 1t.I2.20I9 neuvolněné zastupitelcďpí M.D., které byla
stanovena odměna pouze za ČLena zastupitelstva další jednorázovou odměnu za ěIena
sportovního výboru. Kumulace těchto odměn není přípustná.

NAPRAVENO
PoníŽením stávající odměny za člena zastupitelstva bez výkonu další funkce za období
březen 2020,
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D) Závěr
Při přezkoumání hospodaření obce Čista za rok 2020 podle § 2 a § 3 zákona
č, 42012004 Sb., ve znéni pozdějších předpisů

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

(§ 10 odst. 3 písm. b) zákona é,42012004 Sb,)

. Obec jako zadavatel neuveřejnila na profilu zadavatele Dodatek ě. 1, ze dne 30.10.2020.

Byly zjištěny nedostatky spočívající v:
(§10 odst. 3 písm. c) zákonaě. 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).

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

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

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,02 oÁ

b) podíl závazkina rozpočtu územního celku 22r8l oÁ

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0100 oÁ

Komentář:
Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 0,00 Kč.
Celkový objem dlouhodobýchzávazkičiní2 926 482,99 Ká

Výrok dle § 10 odst. 4 písm. c) zákona č.42012004 Sb., v platném znění:l Dluh územního celku nepřekroěil60% pruměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

čista to.o2.202I
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Podpisy kontroloru:

Marcela Pavlíčková

KRAJSKÝ ÚŘno €
STŘEDOČESKÉHO KRAJE

odbor interního auditu a kontťoly
150 2i Praha 5, Zborovská 1l

kontrolor pověřený řizertim přezkoumaní

i/l:r/Jana Pýchová
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. ď) zěkona
č. 420l2a04 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému ílzetttm
přezkoumání

- ke zjištěním uvedeným v tomto náwhu je možno podat písemné stanovisko ve lhůtě
do 15 dnŮ ode dne předání návrhu zprávy, a to kontrolorovi pověřenému ílzením
přezkoumání na adresu: Krajský úřad Středoěeského kraje, Odbor interního auditu a kontroly,
Zborovská 11, 150 21Praha5

- tento návrh zptávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného
dílčího přezkoumání

- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se stejnopis č. 2 předává statvtámímu zástupci
přezkoumávaného subjektu a stejnopis ě. 1 se zal<ládá 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 13 stran
byl seznámen a stejnopis č. 2 píevzal, p. Zdenék Tyšer, starosta obce. Dále starosta obce
převz{v elektronické podobě nepodepsanou zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Čistá ve strojově ěitelném formátu rĎF pro naplnění ustanovení § 4 zákona
ě.99l20l9 Sb.

Zdeněk Tyšer
starosta obce Čistá
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Poučení:
Územní celek je ve smyslu ust. § 13 odst. 1 písm. b) zákom č. 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 přezkoumávajícímu
orgánu - IGajský úřad Středočeského kraje, Odbor interního auditu a kontroly, Zborovská 11,
1,50 21 Praha 5, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným
účtem v orgánech územního celku.

Územni celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zál<ona č.420/2004 Sb., povinen
v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zál<ona uvést lhůtu, ve které podá
příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této
lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zptávtt zaslat.

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

Rozdělovník:

Steinopis počet wtisků Předáno Převzal

1 1x Krajský úřad
Středočeského kraje Marcela Pavlíčková

2 1x
Obec
čista Zdeněk Tyšer

Upozornění:
' RozpoČtová skladba - Důrazné upozorňujeme na dodržovéní rczpočtové skladby

v druhovém i odvětvovém třídění. Např. Obec koupila štěpkovač v rrámci dotační
investiční akce na Sběrný dvůr, ale o jeho pořízení bylo rlčtováno na § 6171 - Činnost
místní správy, přitom v rozpoětu obce byly vyčleněny finance na § 3722- Sběr a svoz
komunálních odpadŮ. Dále např. odména za člena volební komise byla účtována
na položku 5011 na místo 502l.

l Pokladna - Doporučujeme, aby obec od rolu 202l zvážila používání rozpoětované
pokladny. Dle Ýkaza Rozvaha sestaveného ke dni 31.12.2020 vykazqe účet
261 - Pokladna, zŮstatek ve výši Kč 63.577,00, neboť zůstatek pokladní hotovosti ke dni
31.1,2.2020 byl účetně převeden na poloá<u 8901. Dle metodiky k nerozpočtované
pokladně, kterou obec používá, má účet 261 - Pokladna vykazovat zůstatek nulový.
Podotýkáme, že obec neprovozuje hospodářskou činnost.

' Yýkaz Příloha se skládá z textových a číselných částí. - Obec musí zkontrolovat
správné načtení Účetních dat číselných částí a zárovei musí doplnit nebo aktualízovat
komentáře do textoqých částí (zejména částí A.1. - A.3.), které mají sloužit koneěným
uživatelům (např. samosprávě, MF ČR a pod.). Textové části jsou určeny jako
doplňující zdroj informací, které nelze přímo naléztve qýkazech Rozvaha aYýkazzisku
azttáty.
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Zákonné pojiŠtění - Upozorňujeme, že při přezkoumání hospodaření by1o zjištěno,
že obec v roce 2020 neodvádéIazákorlrté pojištění z odměn amezd,.

Cena lesních pozemkŮ (vČetně porostu) - Upozorňujeme, že dle výkazu Příloha
sestaveného ke dni 3LI2.2020 vy,kazovaná hodnota lesních pozemků na účtu 031
- Pozemky zřejmě obsahuje i cenu lesních porostů. V této souvislosti upozorňujeme
na nesprávný údaj v oddíle D3 ažD.T.
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