
PARDUB|CKÝ KRAJ
Krajský úřad
odbor finanční

z P RÁvn

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019

obce Brloh

lČz OO273384

přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
3. zéňí 2019 jako dílčí přezkoumaní
4. února 2020 jako konečné přezkoumání

Přezkoumání hospodaření za rok ve smyslu ustanovení § 42, § 53 (týká se DSO) zákona

č.12812000 Sb., o obcích, ve zrění pozdějších předpisŮ a v souladu se zákonem

é. 420l2aa4 Sb., o přezkoumáváru hospodaření územních samospráwých celku

adobrovolných svazku obcí, ve zrňnt pozdějších předpisů a bylo zahájeno dne 10-8.2019

Krajslcým úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení.

Přezkoumané období od 1.1.2019 do 31.12.2019.

1. Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce dne 3.9.2a§
2. Konečné přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce dne 4.2.2a20

Přezkoumaní vykonaly:

- kontrolor pověřený hzenimpřezkoumání: Eva Bat'ková

_ kontroloři:
- Ing. Věra Loužilová

Pověření kpřezkoumáníve smyslu § 5 č. 420nn04 Sb. a § a a §ó zákona č.25512012

Sb. vydal Krajshý úřad Pardubického kraje dne 3.7.2019

Přezkoumání bylo vykonáno výběrorým způsobem.

Při přezkoumání byli přítomni: Aleš Drahokoupil - starosta obce

Bc. Kristýna Burešová - účetní obce
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- přezkoumán: Ano

územního celku

- přezkoumán: Ano

hosoodaří územní celek

- přezkoumán: Ano

10.

- přezkoumán: Ano

11. Ustarrov_ení § 2 odst. 2 písqr. d) stav pohledávek a závazkŮ a nakládárú § nimi

- přezkoumán: Ano

12.

- přezkoumán: Ano

třetích osob

- přezkoumán: Ano

- přezkoumán: Ano

- přezkoumán: Ano

odpovědnost

- přezkoumán: Ano

c.L při přezkoumání hospodařeni územnrno cell<u v preocnoz

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D. Závěr z přezkoumání hosnodaření za rok2019

D.I. Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 podle

42012004 Sb.
c} nebyly zjištěny chyby a nedostatlcy

zákona c.
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Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozím
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D.II. Upozornění na případná ňzika, ktení lze dovodit ze zjiŠtěných chyb
a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření Územniho celku
v budoucnu:

Při přezkoumání hospodaření nebyla zltšĚna žádná závažná ňz,ka, která by mohla mít

negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

D.m. poměrové ukazatele zjištěnó při přezkoumání hospodaření:

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

b) podíl závazkttna rozpočtu uzemního celku ..-.-.3,48 oÁ

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ........... O oÁ

D.IV. Dluhové pravidlo podle zákona o rozpočtové odpovědnosti

Obec nepřij ala žádný ixér.
Dluh obce Brloh nepřekročil60% pruměru jeho příjmů za poslední 4 rozpoČtové roky
podle právního předpisu upravuj ícího rozpočtovou odpovědnost.

D.V. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný r,izemní celek

Brloh dne 4.2.202a

Jména a podpisy kontroloru áčastrrěných na přezkoumání hospodaření:

Eva Baťková

kontrolor pověřený íízerum přezkoumání

/

.-=ž-'

podpis kontrolora pověřeného Ťizením
přezkoumání

Ing. Věra Loužilová

kontrolor podpis kontrolora

Tato zpráva o vÝsledku přezkoumání:

je návrhem ,zpíáw o výsledku přezkoumání hospodaření a je možro ke zjiŠtění v ní
uvedeném podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání zpráw
kontrolorovi pověřenému řizením přezkoumrání. Konečným zněním zpíayy se sává
tento návrh okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona

č.420Da04 Sb. k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením
přezkoumaní. Kontrolor pověřený řízenlm přezkoumání může v odůvodněném případě

stanovit lhůtu delší,
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ť - s€ vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává statutámímu
á§fupci kontolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu
Kraj ského uřadu Pardubického kraj e,

- nedílnou součástí zptáwje sezrram dokumentu využitých při přezkoumání a uvedených
v příloze,

_ s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Brloh o počtu 9 stran byl
sezrámen a její stejnopis převzal starosta Aleš Drahokoupil

V kontrolovaném období ÚSC, dle prohlášení zásfupců ÚSC, nehospodařil s majetkem

státu, neručil sqim majetkem za závazky Sziclcých a právnic§ých osob, nezastavil movit,ý a

nemovif;ý majetek, neuzavřel kupní, nájemní smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se
nemovitého majetku, smlouvu o přijetí nebo poslcytrrutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o
poslqrtrrutí dotace, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závarku, smlouvu o
přistoupení kzávazku a smlouvu o sdružení, nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace,
neuskutečnil maj etkové vklady.

Poučení:

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona ě. 42012004 Sb.
povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této ryrávé o vlsledku
přezkoumiání hospodaření a podat o tom písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu,

atonejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem vorgiánech
územního celku.

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zékona č. 42012004 Sb., povinen
v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákana uvést lhůtu, ve které podá
příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zptávu o plnění přijatých opatření, a v této

lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí přestupku podle ustanovení § 14

odst. 1 písm. b) a c) zákonač.42012004 Sb. a za to se uloží územnímu celku podle ustanovení

§ 14 odst. 2 zékonač.42012004 Sb. pokuta do výše 50.000 Kč.

Aleš Drahokoupil
§-},

starosta obce

Bc. Krislina Burešová

;"Joi. ,,ahorÚFU."
\

ř/"^2
účetní obce podpis účetní obce

BRLoH
I]rloh 69; Přelouč 535 0l

íČ: 0ti273384
Tel.: 775 90? 59B O
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Převzal dne 4.2.2020 v Brlohu

Aleš Drahokoupil

starosta obce

Komenského náměstí 125,53211 Pardubice, tel.: +420 026 530, e-mail: lvana.bednarikova@pardubickykraj,cz



příloha ke zprávě o vÝsledku přezkoumání hospodaření za rok
20t9

Druh písemnosti popis písemnosti

Návrh rozpočtu ffi19 bv| zveřeiněn od2.12,2018
Rozpočtová opatření 1l2o19 schvaluje zastupitelstvo obce dne 16. b. ZUl9 zverejneno one

27.5.2019
2t2}1g starosta obce ze dne 30. 6. 2019 zveřejněno dne 23. 7,2019
Rozpočtová opatření č. 3 _ zastupitelstvo obce ze dne 19. 9.

2019 zveřejněno dne 30. 9, 2019
Rozpočtové opatření č. 4 _ starosta obce ze dne 31 . 10.2019
zveřejněno dne 7, 11.2019
Rozpóčtové opatření č. 5 _ starosta obce ze dne 30. 11.2019
zveřejněno dne 23, 12. 201 9
Rozpbčtové opatření č. 6 _ starosta obce ze dne 23, 12,2019
zveřejněno dne 20. 1.2a20

Zastupitelstvo obce ze dne 16. 5. 2019 přeneslo pravomoc pro

schvalování rozpočtových opatření na starostu obce,

Schválený rozpočet Zastupitelstvo obce ze dne 17 - 12.
rok 2019, schválený rozpočet obce
2O19 zveřeiněno stále

2018 schvaluje rozpočet obce na
na rok 2019 byl zveřejněn 11- 1.

Střednědobý výhled
rozpočtu

Rozpóčtový výhled na roky 2016 - 2020 ze dne 12- 1. 2015

Závěrečný účet @ 22,3.2019 projednalo a schválilo
závěrěčný účet obce spolu se zprávou o přezkoumání hospodaYení za
rok 2018 

-bez 
výhrad. Návrh závěrečného účtu za rok 2018 byl spolu

se zprávou o p-řezkoumání hospodaření za rok 2018 zveřejněn dne 4.

3.2ó19. Schválený závěrečný účet zarok2018 spolu se zprávou o

přezkoumání hos§odaření za rok 20,18 byl zveřejněn od 26,3,2019,
zveřeiněno stále.

Bankovnívýpis 1iO10O ve výšizůstatku 
_8 936 565,4,1

Kč k 3i .8.2019 - kontrola účtovánívýdajů za období 8l2O18

vedený u čNB, a.s. č.ú, 94_741356,t/0710 ve výšizůsta_tk_u 490

168,64 Kč k 30.8.2019 _ kontrola účtování za období 1_812018,

kontrola přijatých tranferů
vedený u rr,ioprrn",MoNEy BANK, a.s, č,ú. 226869972/0600 ve výši

zůstatku 105 812,32Kč k 30.8.2018

Dohoda o hmotné
odpovědnosti

ffidnostizedne2. 1-2019
Dohoda o hmotné odpovědnosti ze dne 23.3,2018

Evidence poplatků na místní poplatek za odpady a ze psů
evidence vedena ručně v excelové tabulce

Faktura ffi včetně účtovánív číselné řadě 73 - 105,
lznnfrnla náIežitostí

Kniha došlých faktur na rok 2019 v účetním programu GoRDlc V clselne raoe 1_ 1Uc
aa rrlk )O'IQ na hosnoclářskou činnost v číselné řadé 1-2O

na rok 2019 v excelové tabulce v číselné řadě 1-4Kniha odeslaných
faktur
odměňováníčlenů
zastupitelstva

Zastupitelstvo obce ze dne 5. 11. 2o1E , mzdove llsly zaslupltelu za
rok 2019

pokladní doklad pokladní deník za měsíc ěerven

Komenského náměstí 725,53211 Pardubice, tel.: +420 026 530, e-mail: lvana.bednarikova@pardubickykraj,cz
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číselné 156 - 187
Pokladní deník - hospodářská óin. za měsíc červenec 2019, pokladní

dokladv v číselné řadě 68 - 77
pokladní kniha
(deník)

ffiěsíc červen a červenec 2019, pokladni doKlacly v

číselné řadě 156 - 187
Pokladní deník - hospodářská čin. za měsíc červenec 2019, pokladní

doklady v číselné řadě 68 - 77 ,

Příloha rozvahy Ke dni 31 . 7 . 2019, k 31 .1 2,2019

Rozvaha K rlni ?1 7 ?O19 k 31 12.2019
předpis pohledávky na místní

poplatek za odpady ve výši 1 19 o50,o0 Kč a ze psů ve výši 7 000,00

Kč

účetnídoklad

Úetový rozvrh rak )o19 v ričetním orooramu Gordlc
Ké oni 31,7.2019, k31.12.2019Yýkaz pro hodnocení

plnění rozpočtu
VÝkaz zisku a áráty
Darovací smlouvy inčního daru ve výši 1 500,00 Kč

na akci ,,Návrat do středověku, aneb den středověké zábavy a

dovednosti lV. " konané dne 27.7,2019
v kompetenci starosty, ZO schválilo

Dohody o provedení
oráce

Oohoda o provedení práce ze dne 8.5.2019
Dohoda o provedení práce ze dne 31.7.2019

Smlouvy a další
materiály k přijatým
účelovým dotacím

ffiajů souvisejících s konáním voleb do

Evropského parlamentu (úZ 98348) konaných ve dnech.29.6. 
"

26.6'.2019 vé výši 29 000,00 Kč, příjem zaúčtován na 4111 včetně

úpravy rozpočtú, výdaje účtovány v souladu s rozpočtovou skladbou

na 61i7, kontrola ěerpání a uznatelnost výdajů bez nedostatků,

celkové výdaje dle předloženého vyúčtování 14 022,00 Kč , vratka ve

výši 14 978,00 Kč
Smlouvy a další
materiály k přijatým
účelovým dotacím

ffiotace z programu "podpora budování

infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji " ev,č,

oKScR/1 8t22268 ve výši ,l50 000,00 Kč z rozpočtových prostředků

Pardubického kraje na investiční akci "Cyklistické vítání, (max. 70%

ze skutečnýctr nákadů), termín vyúčtovánído 30.6.2019, celkové
nák|ady přódložené k vyúčtování ve výši 689 915,49 Kč, kontrola

čerpání á uznatelnost výdajů, kontrola účtování zařazení do majetku

účetní zápis O21D42, kontrola účtování o poskytnutí investičního
lrancfarll _ r'rčet 4O3

smlouva a další
materiály k přijatým
účelovým dotacím

Smlouva o poskytnutí dotace z POV e . OLpLllvlzz,obó -

neinvestični dotace Kč 160.000,00 ve výši 60 % skutečných
nákladů "Zázemi pro techniku a údržbu obce" - termín
vyúčtování do 31 .12,2019, přeloženo vyúčtování ze dne 18.

11.2019.

Vnitřní předpis a
směrnice

směrilce o zŇsobu účtování a evidenci majetku, směrnice o

inventarizace, směrnice o oběhu účetních dokladů, směrnice k

podrozvahovým účtům, směrnice pro časové rozlišení nákladů a

vYnosu včetn"ě dohadných položek, směrnice pro tvorbu a používání

o'pávnýcrr položek, odpisový plán, kontrolní řád včetně podpisových

vzorů, směrnice o přecenění reálnou hodnotou

Zápisy z jednáni
zastupitelstva včetně
usnesení

že dne 17. 12- 2018, 22,3,2019,
s. )ois, 27.6.201g,ze19. 9.2019 (rozpočtové opatření č,3)
rlna

16.

plán inventur k 31 ,12,2019lnventurní soupis

Komenského náměstí 125,53211 Pardubice, tel.: +420 026 530, e-mail: lvana.bednarikova@pardubickykraj.cz
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závazků a majetku prošrotení členů inventarizační komise ze dne 3a,12,2019
inventarizační zpráva ze dne 25.1.2020
inventurní soupisy k 31.12.2019 ve zpracování v účetním
programu Gordic
okamžik zahájení a ukončení ve dnech 4,1, - 25,1.2a20

obecně závazné
vyhlášky

aZV č, 112016 na místní poplatek za odpady
- poplatek 550,00 Kč, splatnost do 31.3.
OZV jsou zasílány na odbor veřejné správy, dozoru a kontroly k
posouzení zákonnosti
OZV é. 1t2O11na místní poplatek ze psů - termín splatnosti do
31.3.2019 _

přiznání k dani
právnických osob

za rok2018
obci vznikla daňová povinnost ve výši 188 670,00 Kč
kontrola proúčtování dle výkazu FlN v příjmech na 1122, ve
výdajích na 6399/5365

učetnízávěrka obce
ke dni 31.12.2018

2.2018 - zastupitelstvo obce ze dne
22, 3.2019 schvaluje účetní závěrku obce ze rok 2018,
Protokol o schválení účetnízávěrky by| předložen ke ko

Zápisy z finančního
výboru za rok2019

Zápisy z finančního výboru za rok2019 , ze dne 4, 1- 2019

Zápisy z kontrolního
výboru za rok2119

Zapisy z kontrolního výboru a rok 2019 - ze dne 14. 1. 2Q19
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