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Zprá.lia o výsledku přezkoumání hospodaření obce

KRHANICE
Ičz 00232025
z^ rok2020
Přezkoumání hospodďení obce Krhanice za rok 2020 bylo zahájeno dne 27.07.2020
doručenímoznámení o z,ahájeru přezkoumání hospodďení zaslaného přezkoumávajícím
orgánem.

Přezkoumání

se uskutečnilo ve dnech:
25.09.2020
22.04.2021
na zák|adě zákona č,. 42012004 Sb., o přezkoumávání hospodďení územních samosprármých
celků a dobrovolných svazků obcí, ve něru pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
č,.25512012 Sb., o kontrole ftontrolní řád).

.
.

Přezkoumávané období:

01.01.2020 - 31.12.2020

Přezkoumání proběhlo v sídle obce:

Krhanice
Krhanice 46
257 42 Krhanice

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řizenlm přezkoumání
- kontrolorka:

Zástupci obce:

:

PhDr. Ladislav Tomášek
Helena Lišková

Mgr. Aleš Papoušek - starosta
Ing. Jana Cachová - hlavní úěetď
Lenka Termerová - mzďová účetní,

pokladní

Pověření kpřezkoumaní podle $ 5 odst. I zěkona č. 42012004 Sb., $ 4 a $ 6 zákona
č).25512012 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů, vydala vedoucí odboru interního auditu
a kontroly Krajského uřadu Středočeskéhokraje Mgr. Štopaoka Dvořáková Týcová
dne l.7.2020 pod čj. 088572/2020/KUSK.

Předmětem přezkoumání jsou dle ust.

s 2 zik.

č,. 42012004 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, údaje o ročnímhospodďení uzemního celku, tvořícísoučást závěrečného účtupodle
zákonaě.25012000 Sb., ve znéru pozdějšíchpředpisů, ato:
- plnění příjmůa ýdajů rozpočtu, včetně peněžrrích operací týkajícíchse rozpočtouých
prostředků,
- finančď operace' fýkajícíse tvorby apotůitípeněžríchfondů,
- náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- peněžníoperace' fýkajícíse sdružených prostředků vynakládaných na zéů<ladě smlouvy
mezi dvěma nebo více územnímicelky, anebo na zákJadě smlouvy sjinými
právnic\ými nebo fuzickými osobami,
- finančníoperace' ýkajícíse cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o úěetnictví,
- hospodďení a nakládání s prostředky poskytnutými z Narodního fondu a s dalšími
prostředky ze zahrantčípos$rtnufými na zékJadě mezinarodních smluv,
- vyúčtovánía vypořádaní finančních váahů ke státnímu rozpočtu' k rozpočtum krajů,
k rozpočtům obcí k jiným rozpoětum, ke státním fondům a k dalšímosobám,
- nakládání a hospodďeď s majetkem ve vlastnictví uzemního celku,
- nakládání a hospodďení s majetkem státu, s nímžhospodaří izemnt celek,
- zadávátru a uskutečňování veřejných zakázek, s qýjimkou úkonůa postupů
přeá<oumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,
- stav pohledávek azixazktt a nakládríní s nimi,
- ručeníza záv azky fy zický ch a právnických o sob,
- zastavování moviých a nemovifých věcí ve prospěch třetích osob,
- ňzování věcných břemen k majetku územního celku,
_ účetnictvívedené územnímcelkem,
- ověření poměru dluhu územníhocelku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové
roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.
Přezkoumání hospodďení bylo provedeno qýběroým způsobem s ohledem na qýzramnost
jednotlivých skutečností podle předměfu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých
právních úkonůse vychézí ze nňni právních předpisů platných ke dni uskutečněnítohoto
úkonu.

Podle ustanovení $ 2 odst. 3 zékona č,. 42012004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje,
na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.
Posledním korrtrolním úkonem ve smyslu ustanovení $ 12 odst. 1 písm. g) kontrolního řádu
učiněným dne 22.04.202I bylo shmutí kontrolních zjištění, předání přezkoumaných
dokumentu zástupcům územníhocelku a prohlášení kontrolora pověřeného Íízerim
přezkoumrání, Že kontrola na místě je ukončena.
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A. Přezkou mané písemnosti
Střednědobý výhled rozpočtu
r sestaven na roky 2019 - 2023, schválen zastupitelstvem obce dne 20.12.2019, zveřejněn
dne 3.l.2020, náwh zveřejněn ve dnech 3.l2.20I9 - 3.I.2020
r sestaven na roky 2020 - 2024, schválen zastupitelstvem obce dne 18.12.2020, zveřejněn
dne28.12.2020, náwh zveřejněn ve dnech l.I2.2020 -28.12.2020
Návrh rozpočtu
. aleřejněn ve dnech 3.|2.2019 - 3.I.2020
Schválený rozpočet
. zastupitelstvem obce dne 20.12.2019 jako vyrovnaný, závanté ukazatele rozpočtu
v odvětvovém členěnírozpočtovéskladby (paragra$'), zveřejněn dne3.l.2020
S tan ovení záv azný ch ukazatelů zÍizený m o rganiza cím
. pro příspěvkové orgatizace Zátiladni škola Krhanice a Mateřská škola Krhanice
stanoveny společně s rozpočtem obce a oznámeny dopisem &te3.l.2020
Rozpočtová opatření
. č. 1 - schváleno zastupitelstvem obce dne25.3.2020, zsteřejněno dne 27.3.2020
. č.2 - schváleno zastupitelstvem obce dne27.4.2020,zveřejněno dne 30.4.2020
. č. 3 - schváleno zastupitelstvem obce dne22.6.2020,zleÍejněno dne 24.6.2020
. ě.4 _ schváleno zastupitelstvem obce dne27.8.2020,rveÍejněno dne l.9.2020
t č. 5 - schváleno starostou obce dne I0.9.2020, zveřejněno ďne l0.9.2020

.
.
.

ě. 6 - schváleno starostou obce dne 12.10.2020' zveřejněno dne 13.10.2020

č.7 - schváleno zastupitelstvem obce dne 16.1I.2020, zveřejněno dne27.ll.2020

č. 8 - schváleno zastupitelstvem obce dne 18.12.2020, z:teÍejněno dne 28.12.2020
Zánérečnýúčet
. schválen zastupitelstvem obce dne 22.6.2020, s vyjádřením ''bez ýhrad'', společně
se Zprávou o výsledku přezkoumáď hospodaření obce, zveřejněn dne 24.6.2020, návrh
zveřejněn ve dnech 12.5.2020 -24.6.2020
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
r sestaven k 31.3., 30.3., 31.5., 30.6.,31.8 ze dne 11.9.2020, k 31.12.2020 ze dne

27.1.2021

Yýkazzisku aztráty

r

sestaven k 30.6.2020 ze dne 16.7.2020,k31.12.2020 ze dne 8.2.202I
Rozvaha
r sestavenak30.6.2020 ze dne 16.7.2020,k31.12.2020 ze dne 8.2.2021
PříIoha rozvahy
r sestavenak30.6.2020 ze dne 16.1.2020,k31.12.2020 ze dne 8.2.2021
Úrtovy rozvrh
. předložen platný pro rok 2020
Hlavní kniha
. předloŽena se stavem k 31.8., 31.I2.2020
Účetní deník
. předloŽen se stavem k 31.8., 3I.l2.2020
Kniha došlých faktur
. k 3I.8.2020 do ě. faktury 239,k3l.12.2020 do č. faktury 438
Kniha odeslaných faktur
. k4.5.2020 do č.faktury 39202031l,k21.12.2020 do č. faktury 4720203tl

Faktura

.

dle knihy došlých faktur č. 5I ze dne 6.3.2020 - č. 68 ze dne 27.3.2020, č. I44 ze dne
3.6.2020 - ě. l73 ze dne 29.6.2020, č,. 394 ze dne 9.12.2020 - č. 428 ze dne 3l.12.2020

J

.

dle knihy vystavených faktur ě. 12020311 ze dne 9.l.2020 - ě.62020311 ze dne
20.l.2o2}, č. 2320203II ze dne 20.l.2020 - ě. 2920203|I ze dne 20.I.2020,
č. 432020311 ze dne 9.I1.2020 - Ó. 4720203ll ze dne2l.12.2020
Bankovní vypis
. k základnímu běžrémuúčtuč. 320094309/0800 vedenému u CS a.s. č. 49 ze dne
I.3.2020 -ě.78 ze dne 3l.3.2020, č. 119 zedne3.6.2020 - č. 138 ze dne 30.6.2020,

č.235 ze dne I.12.2020 - č,.254 ze ďne3I.12.2020
. k běžnémuúčtuÓ.94-2l4I21lO7IO vedenému u Čtvs č. 5 ze ďne 5.3.2020 - č). 12 ze ďne
30.6.2020,č,.29 ze dne 3.l l.2020 - č. 36 ze dne3l.I2.2020
r [ úětu - fond obnovy vodovodů č.t74-32O094309/0800 vedenému u ČS a.s. č. 1 ze dne
3l.5.2020, č. 5 ze &te 31.12.2020
Účetní doklad
. k základnímu běžrémuúčtuč. 320094309/0800 vedenému u ČSa.s. ě.|l3 - č.7813,
č. |16 - č.4716,ě.IlI2 - č.35ll2
. k běžrémuúčtuč,.94-2I412Ll0710 vedenému u CNB č. 1005 - ě.1012, ě. 1029 - č. 1040
. k účtu- fond obnovy vodovodů č. 174-320094309/0800 vedenému u ČS a.s. č. 900 č.90l, č.907
Pokladní kniha (denft)
. skonto pokladní hotovosti ke dni dílčíhopřezkoumiíní v 7:50 hod činíKč 40.965'00
a je shodné s vyktázaným zůstatkem v pokladní knize
Pokladní doklad
. k pokladně obce za měsíc březen, červen a prosinec
. č.520 ze dne 2.3.2020 - č. 610 ze dne3l.3.2020,č.69I ze dne3.6.2020 - Ó.750 ze dne
29.6.2020,č.964 ze dne l.12.2020 - č. 1011 ze dne 3I.12.2020
Evidence majetku
. vedena v modulu majetku Fenix
Inventurní soupis majetku a závazkÍl
. Složka inventarizace majetku a závazků obce Krhanice k 3I.12.2020: Pliín inventur
na rok 2020 ze dne27.8.2020, Proškolení inventarizační komise ze dne 23.1I.2020,
Inventurní soupisy ýzické a dokladové inventury k3l.12.2020, Výpis z listu vlastnictví
k 3l.12.2020 pto obec Krhanice a k.ú. Krhanice, Inventarizačru zpráva za rok 2020
ze dne 5.2.2021.

Mzdová agenda

.

výplatní lístky za období 05 - 0612020 u pracovníkůna Dohody o provedení práce
odměňování členůzastupitelstva
qýplatní lístky uvolněného starosty a neuvolněných členůzastupitelstva za období 01 -

.

ru2020
Účetnictví ostatní
. Protokoly o schválení účetníchzáv&ek obce a příspěvkových organizací za rok 2019
ze dne22.6.2020.
Y ýl<az zis ku a ztr áty zÍízených

p řís p ěvkových o rganiza cí
k 3l.3., 30.6.2020 příspěvkoqých organizací Základni škola Krhanice a Mateřská škola
Krhanice
Rozvaha zřízených příspěvkových organizací
. k 31.3., 30.6.2020 příspěvkoqých orgatizacíZekladru škola Krhanice a Mateřská škola
Krhanice
Smlouvy o dílo
. Smlouva o dílo ze ďne 27.3.2020. obec Krhanice jako objednatel, Setostav, s.r.o.
jako áotovitel. Předmětem smlouvy je "Zézemí víceúčelovéhohřiště Krhanice.'' Cena
díla činíKč 3,656.665,00 bez DPH a je shodná s nabídkovou cenou ve qýběrovém

.
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řizeni. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem obce ďne 25.3.2020. Smlouva
zveřejněna na Profilu zadavateLe dne 8.4.2020.
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)
. Kupní smlouva ze dne 2l.7.2020. obec Krhanice prodává společnosti Altstaedter
Investment, a.s. pozemek p.ě. 195314 o rnýměře l84 n2 v k.ú. Krhanice. Kupní cena
činíKč 64.400,00. IJzavŤení smlouvy schváleno zastupitelstvem obce dne20.12.2019.
Smlouvy nájemní
. Nájemní smlouva ze dne 9.9.2020. obec Krhanice pronajímá fyzíckéosobě čast
pozemku p.č. 3I2lI9 o qýměře 105 m2 v k.ú. Krhanice. UzavÍeru smlouvy schváleno

.

zastupitelstvem obce dne 27 .8.2020.

obec Krhanice pronajímá fyzlcké osobě sklad č. 01167415 na pozemku p.č,. 3I2l8
o ýměře 18,3 m2 v k.ú. Krhanice. Uzavřeno do 3l.12.2027. Uzavření smlouvy

schváleno zastupitelstvem obce dne 18.12.2020.
Zveřejněné záméry o nakládání s majetken
. ke Kupní smlouvě ze dne 2l.7.2020 - zveřejněn ve dnech 3.I2.20l9 - 20.12.2019
. k Náj emní smlouvě ze dne 9 .9 .2020 - zveřej něn ve dnech 22 .7 .2020 - 27 .8 .2020
. k Nájemní smlouvě ze dne 30.|2.2020 - zveřejněn ve dnech 2.12.2020 - 2l.12.2020
Smlouvy o věcných břemenech
. Smlouva o z}1zeni věcného břemene - sluŽebnosti ze dne 24.6.2020. obec Krhanice
jako strana povinná' ČBz oistribuce, a.s. jako strana oprávněná. Předmětem smlouvy
jsou pozemky p.č:. 197913 a l98lll v k.ú. Krhanice. Uzavřeno za jednoránovou úplatu
Kč 6.000,00. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem obce dne24.6.2020.
Smlouvy a dalšímateriály k poskytnutým účelovýmdotacím
. Smlouva o poskytnutí dotace ze dne 2l.I.2020. obec Krhanice poskytuje TJ Sokolu
Krhanice dotaci ve qýši Kč 95.000,00. UzavÍení smlouvy schváleno zastupitelstvem
obce dne 20.12.2020. Smlouva zveřejněna na webových strankách obce dne2l.I.2020.
Dohody o provedení práce
. uzavřená dne I.6.2020 s pí M.V. na údržbuzeleně na hřbitově - sjednáno do 26.6.2020,
v rozsahu 25 hodin,
r uzavřená dne 4.5.2020 s p. A.A. na údrŽbu přečerpávací stanice ČoV Prosečnice sjednráno do 29.5.2020, v rozsahu 76 hodin
Dokumentace k veřejným zakár,kátm
. Složka veřejné zakázJ<y "Zánemí víceúčelovéhohřiště Krhanice.'' Na základě výzvy,
se lhůtou do 13.3.2020 hodnoceno 7 uchazečů.PředloženaZpráva o hodnocení nabídek
ze dne 13.3.2020. Komise doporučuje vybrat ťtrmu Setostav, s.r.o.' s nabídkovou cenou
Kč 3,656.665,00 bez DPH. Doporučeníkomise schváleno zastupitelstvem obce dne
25.3.2020, dne27.3.2020 vzavÍena s vybraným uchazečem Smlouva o dílo, s cenou díla
Kč 3,656.665,00 bez DPH. Smlouva zveřejněna na Proťtlu zadavateLe ďne 8.4.2020.
Vnitřní předpis a směrnice
. Směrniceč,.1l2O2o - Úetovy tozvrh,ze dne 2.I.2020.
r Intemí pokyn - vedení pokladny pro rok 2020,ze dne2.I.2020.
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
. č. 6 ze dne 20.12.2019 (rozpočet), i. l ze dte 25.3.2020, č. 2 ze dne 27.4.2020' č. 3
ze dne 22.6.2020 (závěreÓný účet),č. 4 ze dne 27.8.2020, č.5 ze dne 16.ll.2020, č,. 6
ze dne 18.12.2020

Výsledky kontrol zřwený ch organizací
. Protokol č. Il2020, ze dne 12.5.2020, o veřejnosprávní kontrole Mateřské školy
Krhanice. Předmětem kontroly byla pokladna, fakhrry, vedení účetnictví,finanční
kéaeí,aj.
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Protokol č,. 212020, ze dne 12.5.2020, o veřejnosprávní kontrole ZákJadru školy
Krhanice. Předmětem kontroly byla pokladna, faktury, vedení účetnictví,finanční
kězeřt, aj.

V kontrolovaném období obec Krhanice, dle prohlášení starosty obce, neuzavřela smlouvu
směnnou, pachtovní, smlouvu o výpůjěce, qýprose, o nabytí, převodu nebo o ňízeni práva
stavby k pozemku ve svém vlastnictví, nehospodařila s majetkem státu, neručila svým
majetkem za závazJ<y ýzických a právniclcých osob, a to ani v případech taxativně
vyjmenovaných v $ 38 odst. 3 zěl<ona o obcích, nezastavila moviý a nemoviý majetek'
neuzavřela smlouvu o přijetí a poslqrtnutí úvěru nebo zápůjčky, smlouvu o převzetí dluhu,
o převzetí ručitelskéhozávazku, o přistoupeni kzávazktl a smlouvu o sdružení, smlouvu
o společnosti a pos\rtování majetkoqich hodnot podle smlouvy o sdruŽení, jehožje obec

spoleěníkem, nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace, nevydala komunální dluhopisy,
neďídila ani nezrušila příspěvkovou organizaci a organtzačnt složku, neza|oži|a ani nezrušila
právnickou osobu, neuskutečnila majetkové vklady do právnic\ých osob, neprovozovala
hospodařskou (podnikatelskou) činnost, uskutečnila pouze veřejné zakazlq malého rozsahu.
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B. Zjištěníz přezkoumánÍ
Při přezkoumání hospodďení obce Krhanice:
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky

C. PlněnÍ opatření k odstranění nedostatků zjištěných:
a) při dílčímpřezkoumání
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při nřezkoumání hospodaření za nředchozí roky
Nebyly zjištěny chyby a nedostatlry.
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D) Závěr

Při

přezkoumání hospodďení obce Krhanice
č. 42012004 Sb., ve něni pozdějšíchpředpisů

za rok 2020 podle $ 2 a $ 3

zékona

Nebyly zjištěny chyby a nedostatlcy.
($10 odst. 3 písm. a) zákonač.42012004 sb.)

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

Podíly dle $ 10 odst.4 písm. b) zákona č,.42012004 Sb., v platném zněniz
a)

3,06 oÁ

podílpohledávek na rozpočtu územního celku

b) podíl závazkttna rozpočtu územního celku

2rL8 oÁ

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

0,00

o/o

Komentář:

Celkoý objem dlouhodobých pohledávek činí0,00 Kč.
Celkový

obj em dlouhodob ý ch záv azktl

činí0' 00 Kč.

$ 10 odst.4 písm. c) zákona č.42012004 Sb., v platném znění:
Dluh územního celku nepřekročil60% průměru jeho příjmůza poslední 4 rozpoč,tovéroky.

Výrok dle

.

Krhanice 22.04.2021

KRAJSKÝ

sTŘEDoČEs

Podpisy kontroloru:

odbor interního a

2l

PhDr. Ladislav Tomášek

kontrolor

Helena Lišková

Praha 5,

a kontroly
orovská l l

Íízerumpřezkoumání

kontrolorka
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D

HO KRAJE

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:
- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodďení, přičemŽ konečným znénim zprávy
se stavá okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v $ 6 odst. 1 písm. d) zákona
ě. 42012004 Sb., k podáď písemnéhostanoviska kontrolorovi pověřenému Íizenim
přezkoumání

ke zjištěnímuvedeným v tomto náwhu je moŽno podat písemnéstanovisko ve lhůtě
do 15 dnů ode dne předání návrhu zprávy, a to kontrolorovi pověřenému Íizenim
-

přezkoumání na adresu: Krajslcý uřad Sfiedočeského kraje, odbor intemího auditu a kontroly,
Zborovská 11' 150 2IPraha5
- tento

náwh zprávy o ýsledku přezkoumání hospodďení obsahuje

i

výsledky konečného

dílčíhopřezkoumání

- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemŽ se stejnopis č. 2 předává statutárnímu zastupci
přezkoumávaného subjektu a stejnopis č. 1 se zaKádá do příslušnéhospisu územního celku
vedeného odborem interního auditu a kontroly Krajského uřadu Středočeského kraje.

S obsahem ZWáw o ýsledku přezkoumání hospodďení obce Krhanice o počtu 9 stran
byl sezrámen a stejnopis č. 2 převzal p. Mgr. Aleš Papoušek, starosta obce. Dále starosta
obce pŤevza| v elekÍronicképodobě nepodepsanou zprávu o ýsledku přezkoumání
hospodďení obce Krhanice ve strojově čitelnémformátu PDF pro naplnění ustanovení
$ 4 zríkona č. 99/2019 Sb.

KRHANT CE

42 Krhanice 46

lČo: 00232025

Mgr. Aleš Papoušek
starosta obce Krhanice
dne

I

Rozdělovník:
Steinopis

Počet wtisků

Předáno

Převzal

1

1x

Itajský uřad
Středočeského kraje

PhDr. Ladislav Tomášek

2

1x

Obec
Krhanice

Mgr. Aleš Papoušek
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