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přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
u ,' 'I4.listopadu 2016 jako dílčí přezkoumání

' 24.1edna20l7 jako konečné přezkoumrání

i ,j

Přezkoumrání hospodaření obce Brloh za rok20|6 ve smyslu ustanovení § 42, § 53 (týká se
DSO) zžkona ě. 12812000 Sb., o obcích (obecní ňizeru), ve znění pozdějších předpisů, a v
sóuladu se zákonem ě.42012004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
cellai a dobrovolných svazků obcí, ve nňru pozdějších předpisů, bylo zahájeno dne 3. 1.

ildn rtaiským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení.

, ' Přezkoumané období od 1. 1. 201,6 do 31.12.2016.

1. Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce Brloh dne 14. 11.2016.
2. Konečné přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce Brloh dne24.1.2017.

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený řízenimpřezkoumání: Miloslava Jflková

- kontroloři: MiroslavaPleskotová

Pověřeníkpřezkoumáníve smyslu § 5 č. 42012004 Sb. a § 4 a §6 zákonač.25512012
Sb.lydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 4.7.2016.

Přezkoumání bylo vykonáno ýběrovým způsobem.
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Při přezkoumání byli přítomni: Aleš Drahokoupil - starosta obce

Bc. Kris{ýna Burešová - účetrí obce

,.,

',',@
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst. 1

'a2 zákonaě.42012004 Sb. posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.

,,, ,*U' posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znéníprávních předpisů
platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

, Podle ustanovení § 2 odst. 3 zá/r;otta č. 42012004 Sb. nebyly předmětem přezkoumaní
údaje, na kíeré se vŤa}ruje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

' 
l]' 'Poslední kontrolrd úkol vzdáním se práva podat námitky byl učiněn dne 24. I.2017.

-'].

, ,, A. VÝsledek dílčích přezkoumání

A:I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumáníza201,6
]nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

A.II. Ostatní chyby a nedostatky

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

B. . oblasti přezkoumání. u kteŇch nebvlv ziištěnv chvbv a nedostatkv

' podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. a) zékona ě. 42012004 Sb., které jsou uvedeny v
člEnění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona:

1. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a v.Ýdajů rozpočtu včefirě peněžních operací.
týkajících se rozpočtoqých prostředků

- přezkoumán: Ano

2.l,Ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) finanění operace. týkající se tvorby apoužití peněžních

přezkoumán: Ano

3, Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a qýnosy podnikatelské činnosti územního celku

- přezkoumán: Ano

4. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace. tÝkající se sdružených Brostředků,, v.ynakládaných na zrákladě smlouv.v mezi dvěma nebo více územními celky. anebo na
, " základě smloutv s jinými právnickými nebo tvzickými osobami

.'

, . 
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5. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace. týkající se cizích ždrojů ve smvslu
právních předpisů o účetnictví

- přezkoumán: Ano

6. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. fl hospodaření a nakládaní s prostředk}, poskytrrut}.rni z
Národního fondu a s dalšími prosťedky ze zahraničí poskytnutými na zakladě
mezinarodních smluv

- přezkoumán: Ano

7. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) v.vričtování a vypořádání ťrnančních vŤahů ke státrímu
rozpočtu. k rozpočfum krajů" k rozpočtum obcí. k jiným rozpočtům. ke státním fondům a
k dalším osobám

- přezkoumán: Ano

8. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví
územního celku

- přezkoumán: Ano

9. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládriní a hospodaření s majetkem státu. s nímž
hospodaří územní celek

- přezkoumán: Ano

10. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakrázek. s uýjimkou
úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu

- přezkoumán: Ano

11. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazlai a nakládání s nimi

- přezkoumán: Ano

12. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky frzických aprávnických osob

- přezkoumtán: Ano

13. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. D zastavování movitých a nemovitYch věcí ve prospěch
třetích osob

- přezkoumán: Ano

14. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizovrání věcných břemen k majetku územního celku

- přezkoumán: Ano

15. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetrrictví vedené územním celkem

- přezkoumán: Ano

16. Ustanovení § 9 Kontrola nakládání s příspěvkem a se svěřeným majetkem

- přezkoumán: Ano

c. plnění onatření k odstranění nedostatků ziištěnÝch v předchozích letech

C.L Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
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D. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2016

D.I. Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 podle § 2 a § 3 zékona č.
42012004 Sb.

á nebyly zjištěny chyby a nedostatky

D.II. Upozornění na případná nzika, která lze dovodit ze zjištěných chyb
a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření r,izemního celku
v budoucnu:

Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizik4 která by mohla mít
negativní dopad na hospodaření uzemního celku v budoucnosti.

D.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku . 0,07 %ó

b) podíl závazkťl na rozpočtu územního celku ...... 1,58 Yo

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ............ 0 %

Brloh dne24.Iedna2}I7

Jména a podpisy kontroloru zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

Miloslava Jílková

kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Tato zpráva o rnýsledku přezkoumání:

je náwhem zpráw o qýsledku přezkoumání hospodaření a je možno ke zjištění v ní
uvedeném podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předrání zprávy
kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Koneěným znénim zprávy se stává
tento návrh okamžikem mamého uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d)
záů<ona ě.42012004 Sb. k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému
Ťízenim přezkoumaní. Kontrolor pověřený řízentm přezkoumání může v odůvodněném
případě stanovit lhůtu delší,
se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává statutárnímu
zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zaKádá do příslušného spisu
Kraj ského uřadu Pardubického kraje,
při kontrolované agendě bylo zjištěno, že ve sledovaném období bylo uplatněno celkem
I požadavek dle zékona č. 10611999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, které
byly vyřízeny v zákonné lhůtě,

nedílnou součástí zptávy je seznam dokumentu vytžitých při přezkoumání a uvedených
v přiloze,
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- s obsahem zpráw o qýsledku přezkoumání hospodaření Brloh 9: počtu 8 stran byl
seznámen a její stejnopis převzal starosta obce pan Aleš Drahokoupil.

V kontrolovaném období ÚSC, dle prohlášení zástupct ÚSC nehospodařil s majetkem
sátu, neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavil movi|ý a
nemoviý majetek, neuzavřel směnnou, nájemní smlouvu a smloulu o výpůjčce qýkající se
nemovitého majetku, smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o
poslgrtnutí dotace, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o
přistoupení kzávazl<lJ a smlouvu o sdružení, nekoupil ani neprodal cenné pwíry, obligace,
neuskutečnil majetkové vklady, uskutečnil pouze veřejné zakázky malého rozsahu.

Poučení:

Územn celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona é. 42012004 Sb.
povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o qýsledku
přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu,
ato nejpozději do 15 dnů po projednání této zpráw spolu se závěrečným účtem v orgánech
územního celku.

Územnt celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona ě. 42012004 Sb., povinen
v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zékona uvést lhůfu, ve které podá
příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zptávu o plnění přijatých opatření a v této
1hůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí správního deliktu podle ustanovení

§ 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 42012004 Sb. a za to se uloží uzemnímu celku
podle ustanovení § 14 odst. 2 zákonaě. 42012004 Sb. pokuta do qiše 50.000 Kč.

Aleš Drahokoupil

starosta obce obce

Bc. KrisQýna Burešová

účetní obce podpis účetní obce

Aleš Drahokoupil

staíosta obce obce
OBEC BRLOH
r 6P; Přelouč 535 0l
IC: Oa2T38a

:775907 598 O
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příloha ke zprávě o vÝsledku přezkoumání hospotláření za rok
201,6.

Omačení všech dokladů a jiných materiá]ů využitÝch při přezkoumání:

Návrh rozpočtu
r Náwh rozpočtu na rok 2016 byl zveřejněn na uřední desce od 2. 12. 201 5 do 23 . 12.

2015 také v elektronické podobě.
Rozpočtová opatření
o RO ě.112016 schváleno ZO dne 6.5.2016
r RO ě.212016 schváleno starostou obce dne 31. 5.2016
o RO č. 312016 schváleno starostou obce dne 1. 6.2arc
o RO ě. 412016 schváleno ZO dne 21.7.2016
o RO ě. 512016 schváleno starostou obce dne 17. 8.2016
o RO ě. 612016 schváleno starostou obce dne 30.9.2016
o RO é.712016 schváleno ZO dne21.10.2016
o RO č.812016 schváleno starostou obce dne 31. 10. 2016
o RO ě.912016 schváleno ZO ďne 16. 12.2016
o RO é.1012016 schvá]eno starostou obce dne 22.12.2016
Rozpočtový výhled
o sestavený na roky 2016 - 2020
Schválený rozpočet
o Rozpočet na rok 2016 byl schválen ZO usnesením ze ďne 18. 12. 2015 jako

schodkový, v příjmové části 2 317 400,00 Kč, qýdajové části 2 734 400,00 Kč a
financování 417 000,00 Kč.

o Rozpočet byl zanesen do vjikazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2 -12 M ve
schválené qýši.

Závérečný úéet
o zveřejněn na uřední desce dne 24. 2.2016, sejmuto dne 15. 3. 2016 a na elektronické

uřední desce zveřejněn od3.2.2016 do 15.3.2016, schváleno v ZO dne 14.3.2016 s
qirokem bezvýhrad.

Bankovní ťpiso Bankomí výpisy z ttčb; č. 113245561/0100 vedeného u KB za období 8 - 10/2016 od
č.31 do č.43

o Bankormí výpisy z:účtuč.94-741356tl}7l0 vedeného u ČNS za období 4 - 612016 od
é.7 doě.12

o výpisy z bankovních účtu vedené u komerční banky, a.s. a České národní banky ze
dne 31. 12.2016. Ztstatky jednotlivých bankovních účtů ke dni 3l. 12.2016 ověřeny
a souhlasí na účetní stav účtu 23I - Záldadntbéžný účet v roz^raze sestavené za období
1212016.

Dohoda o hmotné odpovědnosti
o Dohoda o hmotrré odpovědnosti ze dne I.1.2016
Evidence poplatků
r předložen seznam poplatníků zaodpaďy azapsy na rok 2016
o Předpis místdch poplatků zapsy za.úětován účeúrím dokl. č. 300002 ze dne l. 1.2016

a za odpady účetním dokl. č. 300003 ze dne I. I. 20|6.
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Faktura :

o Došlé faktury za období 5 - 7l20t6 od č. 37 do ě. 68
o Vydané faktury zaobdobí2 - 1012016 od č. 12016 do é.62016
Inventurní soupis majetku a závazkíl
o Plan inventur na rok 2016 ze dne 16. 12. 2016 včetrrě jmenování inventarizační

komise.
o prezenční listina členů inventarízační komise z proškolení inventarizační komise,

které se uskutečnilo dne 28. 12.2016.
o lnventura byla zahájena dne 2. l. 2017 a ukončena 15. I. 2017 .

o Inventurní soupisy majetku, závazktt a pohledávek se stavem ke dni 3I. 12.2016.
o Inventarizačni zpráva zpracoyaíIá dne 15. l. 2017.
o Inventarizačnt rozdíly nebyly zjištěny.
Kniha došlých faktur
o Hlavní kniha došlých faktuí zarok20l6.
Kniha odeslaných faktur
o Kniha odeslaných faktur zarck20l6.
Nlzdová agenda
. Rekapitulace mezd za období 1012016.
o Mzdové listy za období 0112016 - 1212016.

Odměňování členů zastupitelstva
o Zápís ze zasedáni zastupitelstva obce ze dne 6.11.2014
o Rekapitulace mezdza období 1012016
pokladní doklad
. Pokladní dokladyzaobdobí 6 -812016 odč. 140 do č. 185
Pokladní kniha (deník)
o Pokladní deník zaobdobí812016 od č. 170 do č. 185.
o Zistatek v pokladní tntze ke dni 3I.12.20l6byl nuloqý.
PříIoha rozvahy
o sestavenáke dni 31. í2.2016
Rozvaha
o sestavená ke dni 31. I0. 2016ake dni 3I. 12. 2016
ÚrtovY rozvrh
o platný pro rok 2016
Výl<az pro hodnocení plnění rozpočtu
o sestavený ke dni 31. l0. 2016ake dni 3I. 12.2016
Výl<azzisku aztráty
o sestavený ke dni 31. l0.2016 ake dni 3I.12.2016
Darovací smlouvy
o uzaťenádne27. 6.2016
Dohody o provedení práce
o Dohoda o provedení práce ze dne I.9.2016 - údržba zeleně.
o Dohoda o provedení práce ze ďne 1.7.2016 - údňba movitého majetku.
o Dohoda o provedení práce ze dne2.1.2016 - účetrrictví.

Smlouvy a další materiály k přijatým úěelovým dotacím
o smlouva o poskytnutí účelové dotace napožárni techniku a věcné prostředky požarni

ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce z rozpočtu Pardubického kraje
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2016 uzavřená s Pardubickým krajem dne 2. 5.2016. Smlouva schÝálena ZO 18. 12.
2015. Účelová dotace na elekhocentriálu a příslušenství ve qýši 15 000,- Kč.
Zaíětováno na pol. 4122. Vyúčtování ze dne 18.7 .2016.

o smlouva o poskytnutí dotace z programu obnovy venkova ev. č. ožpztrctzzozs
uzavřená s Pardubickým krajem dne 31. 5.2016 o poskytnutí neinvestiční dotace na
akci "Oprava společenského sáu" ve výši 60 Yo ze sklúečných nrákladů vynaložených
na akci v roce 2016, maximálně však do výše 130 000,- Kč. Zaičtovino na pol. 4122.
Smlouva schválena ZO usnesenímze dne 3. 6.2015. Vyúčtovrání ze dne26.10.2016.

. Účelová dotace na qýdaje spojené se společn;ýlrni volbami do senátu a zastupitelstev
kíEnÚZ 98193 poskytrruta ve qýši 31 900,- Kč. Skutečně čerpáno ve výši 1t 54z,-
Kě. Předloženo finanční vypořádání dotace ze dne 24. 1.2017. Vratka ve qfši 10 358,-
Kč. Uskuteěněné výdaje jsou uznatelné.

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)
o Kupní smlouva k prodeji pozemku parc. č. 5014 o qfměře 30 í112 v k. ú. Brloh u

Přelouče uzavŤenádne 17. 8.2016.
o Kupní smlouva k nákupu pozemků parc. č. I35l3, parc. č. l28l3, parc. č. 549, parc. č.

542lI aparc.ě. 54212 vše v k. ú. Brloh u Přelouče uzavřenádne 4. 4.2016.
Zveřejněné záméry o nakládání s majetkem
o Zán& k prodeji pozemku zveřejněn v souladu s § 39, odst. 1 zékona č. 128/2000 Sb.,

o obcích ve znění pozdějších předpisů.
Vnitřní předpis a směrnice
o Směmice o oběhu účetních dokladů ze ďne30.II.2014
o Směrnice o inventarízaci ze dne 31.12.2014
o Směrnice k podrozvahovým úětum ze dne31.12.2aA
o Směrnice k přecenění reálnou hodnotou ze dne 1.1.2015
o Směrnice pro tvorbu apotňívání oprarmých položek ze dne 30.11.2014
o Směmice o poskytování cestovních náhrad ze dne l.|.20t4
o Kontrolní řád ze ďne30.12.2011
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
. ze dne 18. 12.2015,14.3.2016,6.4.2016,6.5.2016,21.7.2016,21.I0.2016 a16.

12.2016
Finanční výbor
o Zápis finančního qýboru ze dne 9. 11. 2016.
Kontrolní výbor
o Zápísy kontrolního qiboru ze dne 18. 1. 2016,6. 4.2016,20. 4.2016,18. 5. 2016 a

19.9.2016.
Obecně záv azné vyhlášky
o OZY č. 2l20I5 o místrím poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,

přepravy, třídění, využivání a odstraňování komunálních odpadů s účinností od 1. 1.

2016.
o OZY č.ll2011 o místrrím poplatku ze psů.
Přiznání k dani z příjmů právniclrých osob
o příznání k dani zpříjmiprávnických osob zarok2015
Účetní závérl<a za rok 2015
. Účet rí závérkaobce ke dni 31. 12.20t5 schválena ZO usnesením ze dne 14. 3.2016.

Předložen protokol o schválení účetní závěrky.
Kmpnsého nánĚs{í 125,5321í Padubie, Tel.: +420466 026é36,7246ý024, E+nail zdenka.fusrerova@pardubidqfiraj,cz


