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Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

PoHoŘÍ
Ič:00241555

Za rok2017
Přezkoumání hospodaření obce Pohoří zarok201,7 bylo zahájeno dne 26.07.2017 doruěením
oznétmeni o zahájertt přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumáv ajícim orgánem.

přezkoumání

.
.

se

uskutečnilo ve dnech:

16.11.2017
09.03.2018
na základé zál<ona č. 42012004 Sb., o přezkoumávrání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí, ve zněni pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
é.25512012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

přezkoumávané období:

01.01.2017 - 31.12.2017

Přezkoumání proběhlo v sídle obce:

Pohoří
Chotouň 100
254 01 Jílovéu Prahy

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řizerim přezkoumiání
- kontroloři:

Zástupci obce:

:

Helena Lišková
Irena Kováříková ( 9.3.2018)
PhDr. Ladislav Tomášek

Ing. Petra Adámková - starostka
Marcela Daňková - referentka úřadu
Marcela Havrdová - účetníobce

Pověření kpřezkoumaní podle § 5 odst. l zél<ona ě. 42012004 Sb., § 4 a § 6 zrákona
č. 25512012 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů, vydala vedoucí Odboru konholy
Krajského úřadu Středoěeského kraje Mgr. Stěpánka Dvořáková Týcová ďne 7.8.2017, pod
ój.09823l/2017/KUSK.

Předmětem přezkoumání jsou dle ust. §

2

zát<.

č. 42012004 Sb., ve znění pozdějších

předpisŮ, údaje o ročnímhospodaření územníhocelku, tvořící součást závérečnéhoúčtupodle
zákona ě. 250 l 2000 Sb., ve znénípozděj šíchpředpisů, a to :

- plnění příjmŮ

-

a výdajů rozpočtu, včetně peněžních operací týkajicich se rozpočtoqých
prostředků,
finančníoperace, týkqícíse tvorby apoužinpeněžníchfondů,
náklady a výnosy podnikatelské činnosti územníhocelku,
peněŽní operace, týkajícíse sdružených prostředků vynakládaných na základé smlouvy

mezi dvěma nebo více úzernními celky, anebo na základé smlouvy sjinými

právnickými nebo fyzickými osobami,
- finančníoperace, týkajíci se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutlrni zNarodního fondu a s dalšími
prostředky ze zahrantéí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- vytičtovánía vypořádaní finančnich vztahi ke státnímu rozpočtu, k rozpoětům krajů,
k rozpočtůmobcí k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalšímosobám,
- nakládaní a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územníhocelku,
- nakládaní a hospodaření s majetkem státu, s nímžhospodaří ílzemnícelek,
- zadávání uskutečňovráníveřejných zakázek, s qijimkou úkonů postupů
přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštníhoprávního předpisu,
- stav pohledávek a závazki anakládání s nimi,
- ručenízazávazky fyzických aprávnických osob,
_ zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- zíizování věcných břemen k majetku územníhocelku,
- účetnictvívedené územnímcelkem,
- ověření poměru dluhu územníhocelku k pruměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové
roky podle právního předpisu uprawjícího rozpoětovou odpovědnost.

a

a

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na vjznamnost
jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých
právních úkonůse vycháni ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečněnítohoto
úkonu.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zékona ě. 42012004 Sb. nebyly předmětern přezkoumání údaje,
na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.
Poslední kontrolní úkon byl učiněn dnem předání zprávy o výsledku přezkoumání:
09.03.2018.
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A. Přezkou mané písem nosti
Rozpočtový výhled
r sestavennaroky 2015 -2018
Návrh rozpočtu
. zveřejněn ve dnech 16.1L20I6 - 6.12.2016
Schválený rozpočet
' zastupitelstvem obce dne 6.12.2016, jako schodkorný, schodek k r úsporami
zpředchozích let, kteréjsou k dispozici na bankovních účtechobce, schválen v členění
na paragrafy
Stan ovení záv azný ch ukazatelů zYwený m organizacím
' pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Pohoří schváleny dne 6.12.2016, ředitelce
školy oznárneny téhoždne
Rozpočtová opatření
'. ě. 1 - schváleno zastupitelstvem obce dne 29.3.2017 , zveíejněno dne 29.3.2017
ě. 2 - schváleno starostkou obce dne 3.4.2017 , zveřejněno dne 3.4.2017

'
'r
'
'
'

Č.3 - schváleno zastupitelstvem obce dne 5.6.2017, zveřejnéno dne 5.6.2017
Č.4 - schváleno zastupitelstvem obce dne 28.8.20 |7 , zveřejněno dne 28.8.20t7

č. 5 - schváleno
č. 6 - schváleno
ó.7 - schváleno
ě. 8 - schváleno

starostkou obce
zastupitelstvem
zastupitelstvem
starostkou obce

dne 31.8.2017, zveřejněno dne 31.8.2017
obce dne 4.10.2017, zvďejněno dne 4.10.20|7
obce dne 30.11.2017, zveřejněno dne 11.1,2.2017
dne 29.12.2017, zveřejněno dne 31.12.2017

Závéreénýúčet
' schválen zastupitelstvem obce dne 5.6.2017, s vyjádřením " bez výhrad", společně
se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce - náwh zveřejněn ve dnech
22.5.2017 - 5.6.2017, schválený zveřejněn ďne 75.6.2017
Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
r §estaven k 31.3., 30.4.,30.6., 31.8.,30.9., 31.10.2017 ze dne t3.11.2017,k3t.I2.20l7
ze dne25.1.2018

Yýkazzisku aztráty

r

sestaven k 31.3., 30.6., 30.9.2017 ze dne 18.10.2017,k31.12.2017 ze dne 15.2.2018

Rozvaha

r

sestavena k 31.3., 30.6., 30.9.2017 ze dne 18.10.2017,k3l.12.20l7 ze dne 15.2.201,8
Příloha rozvahy
. sestavena k 31.3., 30.6., 30.9.2017 ze dne 18.10.2017,k3I.12.20l7 ze dne 15.2.2018
ÚetovY rozvrh

.

předložen platný

Hlavní kniha

.

narck2}I7

předložena se stavem k

3

účetnídeník

.

předložen se stavem k 31 .10., 31.12 2017 - dle potřeby

Kniha došlých faktur
. hlavní činnost -

.

1.10., 31.12. 2017 - dle potřeby

k

15.11.2017 do faktury

ě.41,700149
hospodrářská činnost -

k

č. 41700128, k

17.10.2017 do faktury ě. 31700026,

ě.3l700029
Kniha odeslaných faktur
' hlavní činnost - k 31.10.2017 do faktury č. 51700024,
č. 51700030

J

k

k

21.12.2017 do faktury
23.12.2077 do faktury

31.12.2017 do fakhrry

'

hospodrářská činnost -

ě.61700047

k I3.1t.20I7

do faktury č. 6t700044,

k

14.12.2017 do faktury

Faktura

l

dle knihy došlých faktur - hlavní činnost - č. 41700039 ze dne 7.4.2017 - č. 41700049
ze dne 27.4.2017, č. 41700068 ze dne 5.6.20t7 - ó. 41700080 ze dne 27.6.2017,
č.41700135 ze dne 4.12.2017 - č.41700149 ze dne21J220l7
dle knihy došlých faktur - hospodařská činnost - č. 3170001I ze dne 7.4.2017 č. 31700012 ze dne 25.4.2017, č. 31700017 ze dne 6.6.2017 - č. 31700019 ze dne
l9.7 .2017, é. 3 17 00024 ze ďne 27 .9.2017 - č. 3 1 700029 ze dne 23.12.2017
dle knihy vydaných faktur - hlavní činnost - č. 5170009 ze dne 7.4.2017 - č. 51700016
ze dne27.6.2017, č. 51700027 ze dne 1.I2.20I7 - č. 51700030 ze dne 3I.12.2017
dle knihy vydaných faktur - hospodařská činnost - č. 61700013 ze dne 7.4.2017 č. 61700024 ze dne 14.6.20t7, ě. 61700043 ze dne 13.11.2017 - 61700047 ze dne
l4.I2.2017
Bankovní výpis
k základnímu běžnémuúčtuě. 16441566710300 vedenému u Čsog a.s. č. 4 ze dne
30.4.2017, č. 6 ze dne 30.6.2017 , ě. 12 ze dne 3I.I2.20l7
k běžnémuúčtuhospodařské činnosti é.222619298/0300 vedenému u ČSOg é. 4 ze dne
30.4.2017 , ě. 6 ze dne 30.6.20t7 , ě. 12 ze dne 31.12.2017
k úvěrovémuúčtuč. 215357349/0300 vedenému u Čsog a.s. _ č. 2 ze dne 30.6.2017,
ó.4 ze dne3l.|2.20I7
k běžnému účtuč. 94 - 4611311110710 vedenému u ČNg é.7 ze dne 10.4.2017 - é. 14
ze dne 3 I.7 .2017, č. 19 ze dne 12.10.2017 - ě. 25 ze dne 29 .12.2017
k spořícímu účtué.25057792910300 vedenému u ČSOn č. 4 ze dne 30.4.2017, č. 6
ze dne 30.6.2017 , é.1,2 ze dne 3I.12.2017

'
'
'

.

'
l

'
r

účetnídoklad
' k zékladnimu běžnému účtuč. 164415667/0300 vedenému u ČSOg a.s. 110061 č. 110079, č. 110101 - ě. lI0123, č. 110206 - ě. I1022l
. k běžnémuúětu hospodářské činnosti é.22261,9298/0300 vedenému u ČSOS é.140025

č. 140031, č. 140039 - č. 140045, č. 140082 - č. 140088
k běžnémuúčtué. 94 - 461131,1tl0710 vedenému u ČNg - č. 190007 - ě. 190014,
č790024 - č. 190025
k spořícímuúčtuč. 25057792910300 vedenému u Čsos e. 160004, č. 160006,
č. 160012
Pokladní kniha (deník)
skonto pokladny - hlavní činnost ke dni dílěíhopřezkoumání v 8.27 hod. činí
Kč 11 709,00 a je shodné s vykázaným zůstatkern v pokladní knize
skonto pokladny - hospodařská činnost ke dni dílčíhopřezkoumání v 8.30 hod. činí
Kč 2 274,00 a je shodné s vykázaným zůstatkem v pokladní knize

.

_

.
'
'

pokladní doklad

.
'
'
'

k pokladně obce - hlavní činnost za měsíc duben, červen a prosinec
č. P00000170 ze dne 3.4.20t7 - č. P00000231 ze dne 28.4.2017, ě. P00000289 ze dne
1.6.2017
V00000072 ze dne 29.6.2017, V00000168 ze dne 4.12.2017
č. P 000000343 ze dne28.12.2017
k pokladně obce - hospodrářská činnost za měsíc duben, červen a prosinec
č. V00000015 ze dne 10.4.2017 - č. P00000005 ze dne 18.4.2017, č. V00000007 ze dne
12.6.2017 - č. V00000024 ze dne 15.6.2017, č. V000000033 ze dne 1.12.201,7 č. P 00000014 ze dne31.12.2017

-č

4

Evidence poplatků
a za psy a za komunální odpad - vedena v excelových tabulkách, dle jednotlivých
poplatníků
Evidence majetku
. vedena v modulu majetku Triada
Inventurní soupis majetku a závazkit
. Složka inventarizace majetku azávazki obce Pohořík31.12.2017 - Plán inventur na rok
2017 ze dne 21.I2.20t7, proškoleníinventaizaéni komise ze dne 21,.12.2017,
inventurní soupisy fyzické a dokladové inventarizace k 31.12.2017, výpisy z listů
vlastnictví k31.12.2017 pro obec Pohoří - k.ú. Pohoří u Pralry - namátkově dle potřeby,
inventarizačrn zpráva za rok 2017 ze dne 13 .2.2017
Odměňování členůzastupitelstva
' výplatnice neuvolněné starostky, neuvolněné místostarostky a ostatních neuvolněných
členůzastupitelstva za obdobíbíezen- řijen20l7
účetnictvíostatní
r Protokoly o schválení účetníchzávérekobce i Mateřské školy, ze dne 5.6.2017
Y ýkaz zis ku a ztr áty zíízených p řís p ěvkových o r ganizací
. k30.9.2017
Rozvaha zíizených příspěvkových organizací
. k30.9.2017
Smlouvy o dílo
. Smlouva o dílo ze ďne 1I.5.2017. Obec Pohoří jako objednatel, ROBSTAV stavby, k.s.
jako zhotovitel. Předmětem smlouvy je provedení všech prací souvisejících se zakazkou
s názvem "Rekonstrukce místní komunikace v obci Pohoří, část Skalsko, v k.ú. Pohoří
u Prahy". Cena díla činíKč 1,843.152,37 bez DPH a je shodná s nabídkovou cenou.
Uzavíenísmlouvy schváleno zasfupitelstvem obce dne 24.4.2017. Smlouva zveřejněna
na Profilu zadavatele ďne 23.5.2017.
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodejo směna, převod)
r Kupní smlouva ze ďne 1,.1,L20l7. Obec Pohoří kupuje od p. M.N. pozemek p.ě. 618/1
o qiměře 286 m2 a p.č. 61812 o výměře 502 m2 v k.ú. Pohoří u Prahy. Uzaňení
smlouvy schváleno zastupitelstvem obce dne 4.L0.2077.
Darovací smlouvy
r Darovací smlouva ze dne 29.3.2017. Obec Pohoří dostává od pí M.N. pozemky
p.č. 39/18 o výměře 372 m2,39113 o rnýměře 1:062 m2,39ll7 o vliměře 148 m2,4014
o výměře 22 m2, 4316 o výměře 33 m2 a 289ll o výměře 1:610 m2, vše v k.ú. Pohoří
u Prahy. U zavŤení smlouvy schváleno zastupitelstvem.obce dne 29 .3 .2017 .
Smlouvy nájemní
. Nájemní smlouva ze dne 9.10.20t7. Obec Pohoří pronajímá (pacht), p. J.D. a p. J.P.,
pozemky p.ě. 237 o výměře 5.650 m2, 238 o výměře 1:295 m2 a 239 o výměře
1.073 m2 v k.ú. Pohoří u Prahy. Pronajato na dobu neurčitou, za íéelemchovu ryb.
Uzalňeni smlouvy schváleno zastupitelstvem obce dne 4.10.2017.
Zveřejněn é záméry o nakládání s majetkem
l ke Kupní smlouvě ze dne 1.11.2017 - zveřejněn ve dnech 19.9.2017 - 4.10.2017
. k Nájemní smlouvě ze dne9.10.2017 - zveřejněn ve dnech 19.9.2017 - 4.10.2017
Dohody o pracovní činnosti
. uzavŤená dne 31.10.2017 s p. V.B. na topení a údržbrářsképráce - sjednáno
do 3 1 .l2.20I7, ve stanoveném rozsahu
Dohody o provedení práce
. uzaťená dne 1.2.2017 s p. V.H. na topení a údržbářsképráce - sjednáno do 30.4.2017,
v rozsahu 100 hodin,

!

uzavřená dne 1.5.2017 s p. J.Č. naidržbu veřejné zeleně - sjednáno do 31 ,12.2017,
v rozsahu 150 hodin,
uzavřenádne 30.6.2017 s pí A.L. naúklidovépráce - sjednáno do31.12.2017,vrozsahu
120 hodin
Dokumentace k veřej ným zakázkám
Složka veřejné zakazky malého rozsahu s názvem "Rekonstrukce místníkomunikace
v obci Pohoří, část Skalsko, v k.ú. Pohoří u Prahy". K účastive výběrovém řízeníbylo
písemně vyzváno 6 dodavatelů. Předložena Zpráva z výběrového řizeri, ze dne
3.4.2017. Vybrána firma Robstav stavby, k.s., s nabídkovou cenou Kě 1,843.152,37
bez DPH. Výběr vchazeěe schválen zastupitelstvem obce dne24.4.2017. Smlouva o dílo
uzaťena dne 11.5.2017. Cena ve Smlouvě o dílo je shodná s nabídkovou cenou
ve výběrovémřizení. Smlouva o dílo zveřejněna na Profilu zadavatele dne 23.5.2017 .
Vnitřní předpis a směrnice
Novelizovaná Směrnice ě. l8l20l7 - Yztah obce Pohoří k příspěvkovým orgartízacím,
schválena zastupitelstvem obce dne 29.3.2017 .
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
é.17 zedne6.12.2016 (rozpočet),č. 18zedne25.1 .2017,é.19zedne29.3.2017,č.20
ze dne 24.4.2017, ě. 21 ze dne 5.6.2017 (závě;reěný účet,účetnízávérky), č. 22 ze dne
28.8.2017,ě.23 zedne4.10.2017,č.24zedne29.11.2017 aě.25 zedne ILt2.2017 nepřezkoum áv áno, použito podpůrně
Výsledky kontrol zíízených organizací
Protokol z výsledku veřejnosprávní kontroly u příspěvkové orgarizace Mateřská škola
Pohoří, ze dne 19.9.2017. Předmětem kontroly bylo hospodaření organizace
dodržováníobecně závazných právních předpisů upravujících provoz školy,
za sledované období leden - srpen 20|7.

'

'

r
'

l

a

V kontrolovaném období obec Pohoří, dle prohlášení starostky obce, neuzaťela smlouvu
směnnou, smlouvu o rnýpůjčce,výlrrose, o nabytí, převodu, nehospodařila s majetkem státu,
neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, a to ani v případech
taxativně vyjmenovaných v § 38 odst. 3 zékona o obcích, nezastavila movitý a nemovitý
majetek, neuzaťela smlouvu o přijetí a poskytnutí úvěru nebo zápttjéky, smlouvu
o poskytnutí dotace, smlouvu o píevzeti dluhu, o převzetí ručitelskéhozávazku, o přistoupení

k závazl<u a smlouvu o sdružení,smlouvu o společnosti a poskytování majetkových hodnot
podle smlouvy o sdružení,jehož je Obec spoleěníkem, nekoupila ani neprodala cenné papiry,
obligace, nevydala komunální dluhopisy, nezíidila ani nezrušila příspěvkovou organizaci
a organizační složku, nezaložila ani nezrušila právnickou osobu, neuskutečnila majetkové
vklady do právnických osob, uskutečnilapouze veřejné zakázky malého rozsahu.
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B. Zjištěníz přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření obce Pohoří:

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

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

b) při přezkoumání hospodaření za předchozí rokv
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

1

D) Závěr

Při

přezkoumání hospodaření obce Pohoří za

č.42012004 Sb., ve znénípozdějšíchpředpisů

rok 2017 podle §

2a§ 3

zákona

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
(§10 odst. 3 písm. a) zékonaé.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 znéníz
a)

3,32 oÁ

podíl pohledávek na rozpočtu územníhocelku

b) podíl závazkttna rozpočtu územníhocelku

4r3l Vo

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územníhocelku

0100 oÁ

@glář:

Celkový objem dlouhodobých pohledávek ěiní 0,00 Kč.
Celkový obj em dlouhodob ý ch záv azků ěiní I7 7 923,29 Kó.

Výrok dle §

.

10 odst. 4 písm. c) zákona é.420:12004 Sb.o v platném znění:
Dluh územníhocelku nepřekročil60%pruměru jeho příjmůza poslední 4 rozpoétovéroky.

Pohoří 09.03.2018
Podpisy kontroloru:

Helena Lišková

Irena

kováříková

t]Řxn

KR"q,JsKÝ
@
sTŘ€DočEsKÉHo KR^JE

Odbor interního auditu a kontroly
l50 2l Praha 5, Zborovská l1

kontrolor pověřený řizením přezkoumání

Tato zpráva o rnýsledku přezkoumání:
- je náwhern zprávy o qisledku přezkoumání hospodaření, přičemžkonečn;ý.rn znénímzpráw
se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zakona
č. 42012004 Sb., k podání písemnéhostanoviska kontrolorovi pověřenému íizenim
přezkoumání

ke zjištěním uvedeným v tomto náwhu je možno podat písemnéstanovisko ve lhůtě
do 15 dnů ode dne předání náwhu zprávy, a to kontrolorovi pověřenému řizenim
-

přezkoumání na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor interního auditu a kontroly,
Zborovská 11, 150 21Praha5

návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje
dílčíhopřezkoumání
- tento

i

výsledky konečného

- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se stejnopis č. 2 předává statutárnímu zástupci
přezkoumávaného subjektu a stejnopis č. 1 se zakládá do příslušnéhospisu územního celku
vedeného Odborem interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje.
S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pohoří o počtu 10 stran byla
seznámena a stejnopis ó. 2 převzaIa, pí Ing. Petra Adámková, starostka obce.

Ing. Petra Adámková
starostka obce pohoří

_obec

I:I'řr

pohoří

rf,,iJ".řbá',Í.'

dne 09.03.2018

Poznámka:
Územní celek je ve smyslu ust. § 13 odst. 1 písm. b) zakona ó. 42Ol2O04 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 - Krajský uřad Středočeského kraje, Odbor interního auditu a kontroly, Zborovská 11,
I50 2I Praha 5, a to nejpozději do 15 dnů po projednaní této zptávy spolu se závěrečným
účternv orgánech územníhocelku.
Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona ě. 42012004 Sb., povinen
v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhožzáů<ona uvést lhůtu, ve které podá
příslušnémupřezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této
lhůtě příslušnémupřezkoumávajícímu orgánu uvedenou zptávu zaslat.

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

Rozdělovník:

steinonis

počet wtisků

Předárr )

Převzal

1

1x

Ikajský í iad
středočeské} l kraje

Helena Lišková

2

1x

Obec
Pohoř

Ing. Petra Adámková
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