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Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

čIsrÁ
Ičz 0023762t
za rok2021

Přezkoumání hospodaření obce Čístá za rok 2021, byIo zahájeno dne 23.07.202l doručením
oznámeni o zahá4ení přezkoumaní hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem.

přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:. 26.08.202l
. 10.05.2022 - |1.05.2022

na záú<Iadě zákona é. 42012004 Sb., o přezkoumávaní hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí, ve znéní pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
ě.25512012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

přezkoumávané období:

Přezkoumání proběhlo v sídle obce:

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání :

- kontrolor:

Zástupci obce:

0I.0l,2021 - 3L.12.2021

čista
čista tgs
294 23 Čistá u Mladé Boleslavě

Jana Pýchová
Marcela pavlíčková

Zdeněk Tyšer - starosta
Jana Uhlířová - hlavní účetní

Kraiský úřad Středočeského kraie
ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY



Pověření kpřezkoumrání podle § 5 odst. l zéi<ona č. 42012004 Sb., § 4 a § 6 zákona
č. 25512012 Sb., vše ve znéní pozdějších předpisů, vydala vedoucí Odboru interního auditu
a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr. Štepanka Dvořáková Týcová
ďrc 28.7 .202I pod ě j. 095448 l202I IKUSK.

Předmětem přezkoumání jsou dle ust. § 2 záů<. ě. 42012004 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, údaje o ročním hospodaření územního celku, tvořící součást závěrečného účtu podle
zákona ě.25012000 Sb., ve znéní pozdějších předpisů, a to:

- plnění příjmů a výdajů rozpočtu, včetně peněžrích operací týkajících se rozpočtových
prostředků,

- finanční operace, týkající se tvorby apoužítípeněžních fondů,
- naklady a qýnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- peněžní operace, týkajíci se sdružených prostředků vynakládaných na zákIadé smlouvy

mezí dvěma nebo více územními celky, anebo na základé smlouvy sjinými
právnickými nebo fyzíckými osobami,

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

prostředky ze zahraniěí poskytnutými na zzkladé mezinarodních smluv,
- vyriětování a vypořádání finančních vztahi ke státnímu rozpoětu, k rozpočtům krajů,

k rozpočtům obcí k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám,
- nakládriní a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
- nakládéní a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územni celek,
- zadáváni a uskutečňování veřejných zakázek, s qýjimkou úkonů a postupů

přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,
- stav pohledávek azávazkianakládání s nimi,
- ručení zazávazky fuzíckých a právnických osob,
- zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- zíizování věcných břemen k majetku územního celku,
- účetnictví vedené územním celkem,
- ověření poměru dluhu územního celku k pruměru jeho příjmů za posledni 4 rozpoětové

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 vychání ze znění právních předpisů platných ke dni uskuteěnění tohoto
úkonu.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona ó. 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 11.05.2022 bylo shrnutí kontrolních zjištění, předání přezkoumaných
dokumentů zástupcům územního celku a prohlášení kontrolora pověřeného řízením
přezkoumání, že kontrola na místě je ukončena.
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A. Přezkoumané písemnosti
Střednědobý výhled rozpočtur na rolq 202l - 2023, schválen zastupitelstvem obce dne 11.112020, zveřejněn

dne 25.1, 1, .2020, náwh zveřejněn dne 14.10.2020
Návrh rozpočtu
. zsreřqněn od 25.t1.2020 do 23.12.2020

Schválený rozpočet

' zastupitelstvem obce dne 22.12.2020jako přebytkový, závaznélkazatele v odvětvovém
členění rozpočtové skladby (paragra§), zveřejněn ďne 3 l .12.2020

Stan ovení záv azný ch ukazatelů zíwený m o rganiza cím. dopisem Základní škole a Mateřské škole ze dne 6.1.202l
Rozpočtová opatření

' č.ll2021 - schváleno starostou obce dne 28.1.202l, zveřejněno dne 1.2.2021
' é.212021 - schváleno starostou obce dne 8.2.2021,zveřejněno dne8.2.202I
' ě.312021 - schváleno starostou obce dne 30.4.202l,zveřejněno dne 12.5.2027
' ě.412021 - schváleno starostou obce dne 31.5.202I, zveřejněno dne l1.6.2021r
' č. 5l202l - schváleno starostou obce dne 25.6.202I, zveřejněno dne7.7.2021
' č. 612021 - schváleno starostou obce dne 31.7.2021, zveřejněno dne 11.8.2021

' é.712021 - schváleno starostou obce dne 30.9.2021, zveřejněno dne30.9.2021
' é.812021 - schváleno starostou obce dne 31.10.202l, zveřejněno dne 1.11.2021
' č.9/2021 - schváleno starostou obce dne 30.11.2021, zveřejněno dne 8.12.202t
' č. 1012021 - schváleno starostou obce dne31.12.2021, zveíejněno dne 24.1.2022
zmény rozpisu rozpoěfu

' ě. 1l202t ze ďne 28.2.2021, č. 212021 ze dne 31.3.202l, é. 312021 ze dne 31,.7.202l,
é. 4l202l ze dne 2831.8.202l, é. 5l202l ze dne 30.9.202l, é. 61202l ze dne 3t.l0.202l,
č. 7 l202l ze dne 30.1 1.2021, 8l202I ze dne 31.12.2021

Závérečný účet
' zarok2020, projednan a schválen zastupitelstvem obce dne 28.4.2021 spolu se zprávou

o qýsledku přezkoumarrí hospodaření obce za rok 2020 s vyjádřením "s výhradami",
přijata nápravná opatření ke zjištěným chybám a nedostatkům, zveřejněn dne 5.5.2021,
náwh zveřejněn od 1,2.4.202l do 28.4.202l

Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

' k 31.1.202l ze dne 26.8.2021 (den tisku),28.2.2021 ze dne 5.3.2021,31.5.202l
ze dne 9.6.2021,30.6.202t ze dne 9.7.2021,,31.7.2021 ze dne 1,3.8.2021,31.12.2021
ze dne26.1.2022

Yýl<azzisku aztráty
. k30.6.2021, ze dne l2.7.2021,31.122027 ze dne9.2.2022

Rozvaha
' k30.6.2021 ze dne l2.7,2021,31.7.202l ze dne26.8.2021,31.12.2021 ze dne9.2.2022

Příloha rozvahy
. k30.6.202l ze dne 12.7.2021,31.12.202l ze dne9.2.2022

ÚttovY rozvrh
. platnýprorck2D2l

Hlavní kniha
' elektronicky k 3L7.2021, tištěná k31.I2.2021 ze dne 10.5.2022 _ dle potřeby

Kniha došlých faktur
' vedena elektronicky v systému Ginis - Výpis faktur - č.: 32000l - 320424, dle potřeby

Kniha odeslaných faktur. vedena ruěně v Knize odeslaných faktur - ě.: 01 - 31, dle potřeby



X'aktura
. dodavatelská - č.: 320160,320163,320í78,320207,320212,320383,320384,320386,

3 203 8 8 - 320417, 320419, 32042l, 320422, 320424. odběratelská - ě.:23 - 28, 30, 31

Bankovní výpis
. k účtu ě. 452618I/0100 vedenému u Komerční banky, a.s. - č.: 71,83 - 87, 168 - 185. k úětu é. l07-3765260297l0100 vedenému u Komerční banky, a.s. - č.: 3, 6

' k účtu ě.35-1826811517/0100 vedenému u Komerční banky, a.s. (úvěrový) - č.: 0
za období 30.6.2021,43 zaobdobí 25.10.202l - 31.10.202l. k účtu č. 94-4518181/0710 vedenému u České nrárodní banky - č.: 13 _ 15, 31 _ 35

' k účtu č. 153925040317960 vedenému u ČSOg Stavební spořitelna - ě.: za období
01.01.202t - 31.12.202l

,. splátkoqý kalendář ke smlouvě o úvěru č. 1701 1762119 se stavem k 31.12.202l
učetní doklad
. kč. 452618110100 _ č. 100071, 100083 _ 100087 (87ll _8715),100168 _ 100185. k č. 107-376526029710100 - č.: 1 10003, 1 10006. k č. 35-1826811517/0100 - č.: 130011, 130016. k č. 94-451818ll07l0 - ě.: 710013 - 710015,710031 - 710035. č.: 310023 - 310028, 310030, 310031. ě.: 400002 - 400005, 4000t2 - 40001,4, 4000t7,400019, 400024, 400025,400030,

400033, 400034, 400036, 400037, 400039r č.: 500012
Pokladní kniha (deník)
. vedena v modulu Ginis za období červen a prosinec
. skonto pokladní hotovosti k 26.8.2021 v 8:35hod. činí Kč 86.061,00, stav hotovosti

souhlasí sezárrralrtelrtvpokladníh,nize,kdokladu ě.2450 zedne 25.8.2021, (příjem)
pokladní doklad
. č. 2248,2355 - 2396,2532 - 2558

Evidence poplatků
. vedena ručně v excel tabulkách za TKO k31.12.2021

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

Inventurní soupis majetku a závazků
. slož-ka ínventaizace majetku azávazktt obce k 31.12.2021- Plán inventur narok202l

ze dne 10.12.202l, Inventarizačlt zprávazarok2)21 ze dne 31.1 .2022
Mzdová agenda
. mzdoÝ list zaměstnance za rok 202L, denní soupisy práce za období květen

ažéervenec, ke kontrolované dohodě o provedenípráce os. č. 89. mzdoÝ list zaměstnarlce za rok 202l, denní soupisy práce za období duben až íljen,
ke kontrolované dohodě o provedení práce os. č.74

Odměňování členů zastupitelstva
. mzdoÝ list zaměstnance za rok 202l - uvolněný starosta a ostatní neuvolnění

zastupitelé
účetnictví ostatní
. Protokol o schválení účetní závérky obce zarok2020 ze dne schválení 23.6.2021. Informace o schválení účetní závérky Základni školy a Mateřské školy Čista

ze dne schválení 28.4.202l. Přiznéni k dani zpiijmuprávnických osob ze dne podaní 26.2.2021
Y ýkaz zis ku a ztr áty zřízený ch p řís p ěvkových organizací. k31.12.202I ze dne 31.1 .2022 - dle poťeby
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Rozvaha zřIzený ch příspěvkových organizací. k 3I.12.202I ze dne 31.I.2022 - dle potřeby
Smlouvy o dílol Dodatek Č.2 ze dne I2.3.202t ke Smlouvě o dílo ze dne 3t.3.2020 na "Stavební úpravy,

Přístavby a nástavba MŠ v Čisté", áotovitel TRIGON MB s.r.o., naqýšení 
".ny 

oiiu
o Kč 525.474,82 bez DPHr Smlouva o dÍlo ze dne I7.5.202I, áotovitel Stavitelství Šqfs, Benátky nad Jizerou,
na investiČní stavební práce "stavba přísťešku v rámci budovád sběrného dvora v obci
Čistá", cena díla Kč 1.j55.853,00 bez DpH

' KuPní smlouva ze dne 17.5.202I uzavřená s dodavatelem JRK Česká republika s.r.o.,
Praha, dodávka zboŽÍ pro ,,Sběrný dvtr Čista - dodávky'o, ceíla zboží 297.000,00
bez DPH

' Dodatek č.1 ze dne 25.6.2021 ke Smlouvě o dílo ze dne l7.5.202I, áotovitel
Stavitelství Štýs, Benátky nad Jizerou, na investiční stavební ptáce ''stavba přístřešku
v rámci budování sběrného dvora v obci Čistá", změna članku IV. Doba a způsob
plnění, nově je předaní staveniště v období červen 2a2l, dokončení díla do 3 měsíců
od Předání aPřevzetí díla, meřejněn na profilu zadavatele dne 27.10.2021

' Návrh smlouvy o dílo ze dne 20.9.202t, áotovitel H-INTES s.r.o., Mladá Boleslav,
na investiČní akci "Výstavba chodníku a VO podél místní komunikace v čisté 

" 
ÚruJj

Boleslavi - I. etapa", cena díla Kč 4.U2itg,06 bez DPH, zveřejněna na profilu
zadavatele dne 4. 1 I.202I

' Objednávka 461202I ze dne 29.10.2021, áotovitel ABM Kontrol s.r.o., Liberec,
zajiŠtění qýkonu koordinátora BoZP píi rcalizaci stavby "Výstavba chodníku a Vo
Podél místní komunikace v Čisté u lzflide Boleslavi - I. etapa", cena dle cenové nabídky
ze dne 28.10,202I ve výši Kč 11.700,00 bez DPHr Dodatek ě.2 ze dne 12.II.202I ke Smlouvě o dílo ze dne 17.5.2021, zhotovitel
Stavitels&Í Štýs, Benátky nad Jizerou, na investiční stavební práce ,,stavba přístřešku
v rámci budování sběrného dvora v obci Čista", vícepráce a méněpráce ve výši
Kč t4.909,00 bez DPH, zveřejněn na profilu zadavatele dne27.I2.202l

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)
' KuPní smlouva ze dne 20.I.202l, prodávající fuzické osoby, obec kupuje pozemek

P.Č.732lI5 - ostatní plocha o ,qýměře 294 m2 v k.ú. čistá u rr,ltaae Boleslávilkupní cena
kupní cena Kč 25.400,00l KuPní smlouva ze dne l5.4.202I, kupující tvri")é osoby, obec prodává pozemek
P-Ó.732160 - lesnípozemek o výměře 25 m2 v k.ú. Čistá u Mladé Boieslavi, kupní cena
kupní cena Kč 3.000,00r KuPní smlouva ze drre 6.12.2021, kupující fyzická osoba, obec prodává pozemek
P.Č.732168 - lesní Pozemek o qýměře 85 m2 v k.ú. Čistá u Mladó Boieslavi, kupní cena
kupní cena Kč 11.050,00

Darovací smlouvyr Darovací smlouva ze dne 22.1I.202l, diárce fyzická osoba Ič 02159074, obec přijímá
KČ 30.000,a0 zaúčelem pořízeru a áotovení vánočního betlému v obci čistár Darovací smlouva ze dne 17.12.202I, obdarovaná Knihovna města Mladá Boleslav,
obec daruje Kč 2.000,00 na regionální činnosti v roce 2022

Smlouvy o výpůjčce
' Smlouva o výPŮjČce ze dne I7.12.202t, vypůjčitel Zakladni škola a mateřská škola

Cistá, obec jako zÍizovatel půjčuje k bezplatnému uživáni nemovitosti specifikované
v Pňloze Č. 1 smlouvY a dále vypůjčuje do uživání movi|i majetek specifikovaný
v příloze ě. 2 smlouvy
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Smlouvy nájemní
. Pachtovní smlouva ze dne 2.4.2021, pach!ýř ťyzická osoba - podnikající, předmětem

pachtu je restaurace v Kulturním domě v Čisté a prostory občerstvení na hřišti, na dobu
neurčitou od1.4.202I

Zveřejněné záméry o nakládání s majetkem
. ke Kupní smlouvě ze dne 15.4.2021- zveřejněn od23.11.2020 do 9.12.2020. k Pachtovní smlouvě ze dne 2.4.2021- zveřejněn od 8.2.202l do 26.2.2021. ke Kupní smlouvě ze dne 6.12.202I - zveřejněn od23.6.2021 do 9.7.202I

Smlouvy o vkladu majetku
' Smlouva o vkladu ze dne 15.11.202l, společnost Vodovody a kanalizace MIadá

Boleslav, &.s., obec převádí na společnost vodovodní infrastruktura v hodnotě
Kč2I7.200,00

' Smlouva o upsání akcií ze dne 15.1I.2027, spoleěnost Vodovody akanalizace Mladá
Boleslav, a.s., počet upisovaných akcii l41,jmenovitá hodnota Kč 1.000,00, emisní kurs
upsaných akcií Kč 1.497,93

. Zápis o předtání a píevzetí nepeněžitého vkladu ze dne I5.IL202I, přejímající
společnost Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., nepeněžitý vklad oceněn
na částku Kě2I7.200,00

Smlouvy o přijetí úvěru
. Dodatek ze dne 30.8.202l ke smlouvě o úvěru č. 99025655058 ze dne 20.5.2020, zlnéna

v termínu jednorázového splacení úvěru do 31.10.2021
Smlouvy o věcných břemenech
. Smlouva o zíizení věcného břemene - služebnosti č. IZ-12-6001761100I

ze dne 8.2.2021, oprávněný ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, k pozemku p.č. 5lg/1,
p.č. 52011, p.č. 520l5I, p.č. 769ll v k.ú. Čista u Mladé Boleslavi, zíizeno
za jednoréaovou náhradu Kč 1.000,00, sjednáno na dobu neurčitou. Smlouva o zíizení služebnosti ze dne 12.11.202I, oprávněný CETIN a.s., Praha 9,
k pozemku p.č. 51911 a p.č. 769lI v k.ú. Čistá u Mladé Boleslavi, za jednorézovou
náhradu Kč 1.000,00, sjednáno na dobu neurčitou

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím
. Veřejnoprávni smlouva o poskýnutí dotace podle Programu 2017 2020

pro poskytování dotací zrozpoéb; Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy
venkova v rámci Tematického zadéní Obnova venkova Oblast podpory Občanská
vybavenost ze dne 28.1.202l, investiční dotace na akci ,,Vybudování workoutového
hřiště a víceúčelového hřiště s umělou trávou v obci Čistá u Mladé Boleslavi"
ev. č. FOV/OBY104283412020 v maximální výši Kč 740.365,00. Smlouva č. 1190901479 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí
České republiky ze dne8.g.202I, neinvestiční dotace ve výši Kč 250.000,00 na akci
"Výsadba stromů v obci Čistá"
- nepřezkoum áv áno, použito podpůrně

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím. Vořejnoprávní smlouva o poskytnutí příspěvku na ěinnost z rozpočtu obce Čistá
ze dne 15.2.2021, příjemce FK Slavoj Čistá, na činnost v roce 2021 ve výši
Kč 49.000,00, vyičtování předloži příjemce do 31 .1.2022 - předložíI 12.11.202I. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí příspěvku na činnost z rozpoětu obce Čistá
ze ďne 16.3.202l, příjemce FK Slavoj Čista - oddíl stolního tenisu, na činnost spolku
ve výši Kč 15.000,00, vyričtovánípředloží příjemce do 31.1 .2022 - předložil 19.12.2021
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Dohody o provedení práce

' ze dne 1 .1.202l uzavŤená s os. č. 89 na období od I.1.2021 do 31 .12.2021 v rozsahu
do 300hod., sekání trávy štěpkování, ildůba, práce v obecním leseI ze dne 15.1 .202l vzavŤená s os. ó. 74 na období od I.3.2021 do 30.11.202T v rozsahu
max. do 30hod./měsíc, sekiání trávy na fotbalovém hřišti technikou FK Slavoj Čistá

Pracovní smlouvy včetně platových výměrů
f ze dne 2.8.202l vzavŤela s os. č. 89 na dobu neurčitou s nástupem dne 2.8.2021, 40hod.

týdně, technický pracovník
Smlouvy ostatní
. Smlouva o umožnění realizovat stavbu S 82I110006600I1202I1MH/HRU/SS

ze dne 3.5.202I, vlastník pozemků Středočeský kraj, zastoupený Krajskou správou
a údržbou silnic Středočeského kraje, umožňuje obci jako stavebníkovi realizovat
na pozemku p.ě. 778/6 - ostatní plocha v k.ú. Čistá u Mladé Boleslavi stavbu
"Autobusový záIív podél III\27234 - Čistá Stránka napoz. č.5ggll k.ú. Čistá". Pozernek
bude dotčen stavbou v rozsahu 53m2. Smlouva o příspěvku do veřejné sbírky ze dne I.7.202I, kterou obec Čistá poskytuje
finanční příspěvek ve výši Kč 100.000,00 společnosti Člověk v tísni, o.p.s. Praha 2,
do veřejné sbírky ,,SOS Moravě" na pomoc obyvatelům obci zasažených niěivým
tomádem v čenmu 2021

Dokumentace k veřejným zakázkám
. složka veřejné zakázky malého rozsahu na investiční akci "Sběrný dvur Čistá - stavba",

zhotovitel STAVITELSTVÍ ŠrÝS, Benátky nad Jizerou, cena díla Kč 1.355.853,00
bez DPH

Vnitřní předpis a směrnice
. Směmice č. ll2078 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dále jen VZMR,

účinnost od 5.4.2018 - použito podpůrně
Informace o přijatých opatřeních (zák 42012004 Sb., 3201200l Sb., apod.). dopisem č. j. 057565l2021lKUSK ze dne 6.5.2021
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení. ze dne 11.11.2020,22.12.2020,10.3.2021,28.4.2021,23.6.202I,28.6.202l - (zasedáni

dne 28.6.202I -bez zveřejnění pozvánky), 30.8.202l, 10.11.202I, 15.12.2021,7.3.2022
- nepřezkoum áváno, použito podpůmě

Výsledky kontrol zřizený ch organizací. Protokol ě. 0I/2021 o výsledku veřejnoprávní kontroly ZŠ a MŠ Čista
ze dne 13.12.202I, kontrolované období od IIl2020 do I0l2021

Nespecifikován
. Zápis k íizeni o odevzdáni a převzeti dí|a ze dne 13.10.202I ke Smlouvě o dílo

ze dne I7.5.202I a jejím dodatkům ě. t a ě.2, zhotovitel Stavitelství Štýs, nenátky
nad Jizerou, na stavební práce "stavba přístřešku v rámci budování sběrného dvora
v obci Čistá", Zápis o odstranění vad a nedodělků zřízerú o odevzdání apíevzetí díIa
ze dne20.10.2021

' Sdělení ze dne 8.I2.202l, vydal Městský úřad, odbor výstavby a žívotního prostředí,
Bělá pod Bezdězerrt, kolaudační souhlas s užíváním stavby "Novostavba přístřešku
pro skladování odpadů v areálu obecního sběmého dvora v obci Čistá"
- použito podpůrně



V kontrolovaném období obec Čistá, dle prohlášení starosty obce, neuzavřela smlouvu
směnnou, nájemní, smlouw o výprose, o nabytí, převodu nebo o zíizeni práva stavby
k pozemku ve svém vlastnictví, nehospodařila s majetkem státu, neruěila svým majetkem
za závazky fuzickych a právnických osob, a to ani v případech taxativně vy,jmenovaných
v § 38 odst. 3 zékona o obcích, nezastavila movitý a nemovitý majetek, neuzaťela smlouvu
o přijetí a poskytnutí záptljčky, smlouw o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazl<tl,
o přistoupení k závarkv a smlouvu o sdružení, smlouw o spoleěnosti a poskytování
majetkových hodnot podle smlouvy o sdružení, jehož je obec společníkem, nekoupila
ani neprodala cenné papíry, obligace, nevydala komunální dluhopisy, nezřidila ani nezrušila
příspěvkovou organizaci a organizační složku, nezaložila aní nezrušila právnickou osobu,
neprovozovala hospodářskou (podnikatelskou) činnost, uskutečnila pouze veřejné zakénky
malého rozsahu.



B. 4ištění z přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření obce Čistá:

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

l Zákon č.128t2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
§ 84 odst.2,4,neboťl

ZastuPitelstvo neroáodlo o úkonu spadajícím do jeho vyhrazené pravomoci,
neboť neschválilorozpočtové opatření e .llZOZl (schváleno starostou obce dnej 0.g.202l)
ač.8l202I (schváleno starostou obce dne 31.I0.2n2D.

l Zákon Č.13412016 Sb., o zadáváníveřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů
§ 219 odst. 1, nebot:

Obec jako zadavatel neuveřejnila na profilu zadavatele Dodatek č.l ze dne 25.6.2021
ke Smlouvě o dílo ze dne I7.5.202t, áotovitel Stavitelství štys, Benátky nad Jizerou,
na stavební Práce "stavba přístřešku v riámci budování sběmého dvora v obci Čirá;;
do 15 dní od uzavřeni, ale opoŽděně aŽ dne 27.10.2021, dálebyl opožděně dne 27.I2.202t
zveřejněn Dodatek ě.2 ze dne 12.1I.2021ke Smlouvě o dílo že One 17.5.202l,áotovite1
StavitďstvÍ, Št;is, Benátky nad Jizerou, na stavební práce "stavba přístřešku v rámci
budování sběmého dvora v obci Čistá", vícepráce a méněprác. u. ,.ysi Kč 14.909,00
bez DPH. OPoŽděně dne 4. 1 t .202l byl zveřejněn Návrh smlóuvy o dílo 

'ze 
dne 20.9.20it ,áotovitel H-INTES s.r.o., Mladá Boleslav, na investiční akci ,V;istavba chodníku a Vo

Podél místní komunikace v Čisté u Mladé Boleslavi _ I. etapa", cena díla Kě 4.032.719,06
bezDPH.

§ 219 odst.3, neboť:
Obec jako zadavatel neuveřejnila do dne konečného přezkoumání rokl202t tj. 10.5.2022
výŠi skuteČně ulazene ceny zaplnění vroce 202I vpřípadě Návrhu sdóuvy o díloZe dne 20.9.202I, áotovitel H-INTES s.r.o., Mlú -Boleslav, 

na investiční akci
"Výstavba chodníku a VO podél místní komunikace v Čisté u Mladé Boleslavi - I. etapa,,.



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

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

. ČÚs č. 701 - 7í0 (§ 36 odst. l zákonao účetnictví)
ČÚs t.703 bod 5.2., nebot':

Obec jako poskytovatel transferu nedodržela postupy účtovrání transferu s povinností
vypořádaní, např. u Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku na činnost z rozpočtu
obce Čistá ze dne 15.2.2021, příjemce FK Slavoj Čistá ve výši Kč 49.000,00, pokladním
dokladem č.2248 ze dne 3.3.2021bylo účtovano chybně přímo na nákladový účet ě. 549

- Ostatní náklady z činnosti. Vzhledem k tomu, že se jedná o Veřejnoprávní smlouvu
s vyúčtovaním do 3t.1.2022 mělo být účtovano o poskytnutí dotace na úětech
373 MD l 231DAL, při vyričtování dotace bude účtováno na účtech 572}tlD l 373 DAL.

NAPRAVENO
Opravným dokladem č, 400025 ze dne 30.9.202] bylo tičtováno na účet 373 - Krátkodobé
poslqltnuté zálohy na transfery, Vytičtování poslqltnuté dotace bylo správně účtováno
dokladem č, 400034 ze dne 3].]2.2021.

. Zákon č, 12812000 Sb.o o obcích, ve znění pozdějších předpisů
§ 85 písm. b)o nebot':

Zastupitelstvo obce neroáodlo o poskytovaní věcných a peněžitých daru nad 20 000,-
Kč fuzické nebo právnické osobě v jednom kalendářním roce, neboť finanční příspěvek
ve ,.ýši Kč 100.000,00, byl poskytnut z béžného účtu obce č. 452618Il0t00
dne 25.6.202I na účet ,,Člověk v tísni, o.p.s.oo, veřejná sbírka,,SOS Morava" č. účtu
71327132910300. Finanční příspěvek a podpis smlouvy byl schválen zastupitelstvem
obce až dne 28.6.202I, tj. ů po odeslání příslušné částky z tlčtu obce. Podotýkáme,
že Smlouva o příspěvku do veřejné sbírky by\a ze strany příjemce rriYlrr podepsána
dne l .7 .202I , ze sftany obce dne 28.6.202I .

NAPRAVENO
Přijetím systémového nápravného opatření, jehož tičinnost byla ověřena v případě
poslqltnutí finančního daru ve výši Kč 200,000,00 na pomoc Ulcrajině postižené válečnou
lvizí, Poslqltnutí Jinančního daru schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání
dne 7.3.2022. Finanční dar byl odeslán z běžného tičtu obce dne 7.3,2022 na účet
"Veřejná sbírka na pomoc Červeného kříže [Jlcrajině",
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b) při přezkoumání hospodaření za předchozí rokv

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

' Zákon é.13412016 Sb.n o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů
§ 219 odst. 1, nebot':

Obec jako zadavatel neuveřejnila na proťrlu zadavatele Dodatek é. I ze dne 30.10.2020
ke Smlouvě o dílo ze dne 3L3.2020 na "Stavební úpravy, přístavby a nástavba MŠ
v čisté".

NAPRAVENO
Přijetím systémového nápravného opatření, jehož účinnost byla ověřena v případě
Smlouvy o dílo ze dne 17,5.2021 uzavřené se zhotovitelem Stavitelství Štys, Benátlql
nad Jizerou,

Podotylaime, že Dodatek č, ] ze dne 30,]0.2020 ke Smlouvě o dílo ze dne 31.3.2020
na "Stavební úpravy, přístavby a nástavba MŠ v Čisft" byl dodatečně neřejněn
15.2.2021,

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

§ 4 odst.3, nebot':
Střednědobý výhled rozpočtu předpokláda| na r. 2020 ,,Kapitálové příjmy" ve výši
Kč 12 000 000,00. V návrhu rozpoětu je částka 12 000 000,00 uvedena na položce
8113 - Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (Financování), aniž by měla obec tyto
prostředky smluvně zajištěny. Smlouva o úvěru č. 99025655058 uzavŤena
s poskytovatelem Komerční banka a.s. až dne 20.5.2020. Dále podo|ýkáme,
že ve střednědobém výhledu rozpoětu ani v návrhu rozpoětu na rok 2020 nebyly uvedeny
splátky Úvěru Ia traktor provedeno až rozpočtoqým opatřením č. ll2020
ze dne II.3.2020.

NAPRAVENO
Zpracováním rozpočtu obce na rok 202] v souladu se střednědobým výhledem rozpočtu
na rok 2021.
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D) Závěr
Při přezkoumání hospodaření obce Čista za rok 202t podle § 2 a § 3 zákona
ě. 42012004 Sb., ve znéni pozdějších předpisů

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

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

' Obec jako zadavatel neuveřejnila na profilu zadavateLe smlouvu uzaťenou na veřejnou
zakánl<u včetně všech jejích změn a dodatků v souladu se zákonem.

' Obec jako zadavatel neuveřejnila na profilu zadavatele výši skutečně uhrazené ceny
zaplnéní smlouvy v souladu se zákonem.

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

C4) Nedostatky, spočívající v překročení působnosti územního celku stanovených
zvláštními právními předpisy
. Zastupítelstvo nerozhodlo o úkonu spadajícím do jeho vy7trazenépravomoci.

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

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

a) podíl pohledávek na rozpočfu územního celku 0,02 V"

b) podíl závazktlna rozpočtu územního celku 12164 oÁ

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

Komentář:
Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 0,00 Kč.
Celkový obj em dlouhodob ý ch záv azki činí 3 6 8 43 5,82 Kí

Výrok dle § 10 odst. 4 písm. c) zákona č.42012004 Sb., v platném znění:
' Dluh územního celku nepřekročiI 60% pruměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

čista t t.05.2O22
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Podpisy kontroloru:

Jana Pýchová

Marcela Pavlíčková W|)ralz-/
kontrolorka

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je souěasně i návrhem zprávy o qýsledku
přezkoumání hospodaření, přičemž konečným znéním zpráw se stává okamžikem marného
uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 42012004 Sb., k podání písemného
stanoviska kontrolorovi pověřenému Ťízenim přezkoumání. Zptáva obsahuje výsledky
konečného i dílčího přezkoumání.

Náwh zpráw se vyhotovuje ve dvou stejnopisech. Stejnopis č. 2 se předává stafutárnímu
zástupci přezkoumávaného subjektu a stejnopis ě. 1 se zakládá do příslušného spisu územního
celku vedeného Odborem interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje.

S obsahem náwhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce o počtu 15 stran
byl seznámen a stejnopis č. 2převzal,p. Zdenék Tyšer, starosta obce. Dále starosta obce
převzal v elektronické podobě nepodepsanou zprávl o qýsledku přezkoumání hospodaření
obce Cistá ve strojově čitelném formátu PDF pro naplnění ustanovení § 4 zékona
č.99l20I9 Sb.

Zdenék Tyšer
starosta obce Čistá

Poučení:

obec čista dne
294 23 Čistá č. 195

lČo 00237621 O'rel/F§x| 326 3a3 221

Územni celek může do 15 dnů ode dne předání návrhu zprávy o qýsledku přezkoumání
hospodaření podat písemné stanovisko k náwhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 písm. d) zákona ě.42012004 Sb., v platném zněni.
V rámci stanoviska může územní celek proti kontrolním zjištěním uvedeným v náwhu zptávy
podat dle ustanovení § 13 kontrolního řádu písemné a zdůvodněné námitky ve lhůtě 15 dnů
ode dne předání návrhu zprávy kontrolnímu orgánu, a to kontrolorovi pověřenému řizenim
přezkoumání na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor interního auditu a kontroly,
Zborovská 11, 150 2IPraha5.

KRAJSKÝ ÚŘnO
STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Odbor interního auditu a kontíoly
150 21 Praha S,Zborovskfil
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Územní celek je ve smyslu ust. § 13 odst. 1 písm. b) zákona ě. 42012004 Sb., povinen
přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávé o výsledku přezkoumání
hospodaření a podat o tom písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu orgánu -
Krajský uřad Středočeského kraje, Odbor interního auditu a kontroly, Zborovská 11,750 27
Praha 5, a to nejpozději do 15 dnů po projednrání zpíáw spolu se závěrečným účtem
v orgánech územního celku.

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákonač.42012004 Sb., povinen
v informacích podle ustanovoní § 13 odst. 1 písm. b) téhož záů<ona uvést lhůtu, ve které podá
příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této
lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu organu uvedenou informaci zaslat.
Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí přestupku (§14 odst. 1 písm. b) a c)
zákona č. 42012004 Sb.). Podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona ě. 42012004 Sb., v platném
znéni,lze zapřesfupek uložit pokutu do qýše 50 000,00 Kě.

Rozdělovník:

Steinopis počet wtisků Předáno Převzal

1 1x Krajský úřad
Středočeského kraje

Jana Pýchová

2 1x
Obec
čista Zdeněk Tyšer

Upozornění:
. Rozpis rozpočtu obce - závazný ukazatel příspěvkové organlzace - Upozorňujeme

na nutnost důkladného dodržování plnění usnesení zastupitelstva při provádění rozpisu
rozpočtu v případě § 31 13. Zastupitelstvo obce usnesením é. 50-2020 ze dne 22.12.2020
schválilo závazný vkazatel (neinvestiční příspěvek) pro ZŠ a MŠ Čistá pro rok 2021
ve výši Kč 675.000,00. Stejná výše neinvestičního příspěvku byla organizaci sdělena
dopisem dne 6.1.202I. Píi rozpisu rozpočtu do výkazu FIN 2-12M sestaveného ke dni
3I.I.202I byla do schváleného rozpočtu (3113 - 5331) pořízena částka ve výši
Kč 600.000,00. Rozpočtovým opatřením č. ll2021 ze dne 28.1.202l (schválené
starostou) byl závazný lkazatel navýšen o částku Kč 75.000,00.

' Nepeněžitý vklad - V souvislosti s pořízením akcií společnosti Vodovody akanalízace
Mladá Boleslav, a.s. upozorňujeme na rozsudek Nejvyššího správního soudu čj. 9 As
I39l2020-I25 ze dne 29.10.2020 a íizerLl, vedené Úřadem pro ochranu hospodářské
soutěže. pod čj. ÚoHs-tL600l202Il500/Alv, čj. Úollstolzg8lzlztlsl0/Alv
a čj. UOHS/08407l2021lAlv (k datu t2.4.202I rozhodnutí ÚOUS dosud nebyla
publikována na www stránkách ÚOHS;, dle kterého se v případě pořízení akcií jedná
o veřejnou zakéuJcu na dodávky a mělo by bYt postupováno dle zákonaě. 13412016 Sb.
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Pokladna - Durazně upozorňujeme na důkladné dodržování vedení a účtování
pokladny. Dle výkazu Rozvaha sestaveného ke dni 30.6.2021nesouhlasí zustatek účtu
261 - Pokladna, ve \^ýši Kč 136.400,00 se zůstatkem ve výši Kč 138.820,00 vykázaným
vevýkaze FIN 2-12M sestaveným ke dni 30.6.2020 na § 6171 pol. 5182 a zůstatkem
ve Výši Kč 138.820,00 vykázaným v pokladní knize za období od 1.6.2021
do 30.6.2020. Rozdil činní Kč 2.420,00. Předložením výkanl Rozvaha a FIN 2-I2M
sestavených k 3 1 .7 .2021 se nedost atek již neopakoval.

RozpoČtová opatření - Důrazně upozorňujeme na absenci doložky o zveřejnění
na internetoqých strankách do 30 dnů od jejich schválení a oznámení na úřední desce,
kde jsou zveřejněna v elektronické podobě a kde je možro nahlédnout do jejich listinné
podoby

Sdělení závazných ukazatelů zřízené organizaci - Důrazně upozorňujeme na nutnost
prukazného (písemného) sdělení výše schváleného ročního neinvestičního příspěvku
ňizené organízací a případných závazných ukazatelů, kteqými je povinna se v průběhu
roku při svém hospodaření řídit. Toto sdělení je nutno provést v souvislosti s rozpisem
schváleného rozpočtu obce, tedy neprodleně po jeho schválení zastupitelstvem obce.

DodrŽování třídění rozpočtové skladby - upozorňujeme na potřebnou důslednost
při účtování odvětvového a druhového třídění.
Např. odvětvové třídění - nrákup kotle Intergas pro zřizenou příspěvkovol organizací
byl účtován na § 6171, správně měl být § 3113.
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