
PARDUBICKÝ KRAJ
Krajský úřad
Finančníodbor

zPRÁvn
o výsledku přezkoumání hospodařen í za rok 2015

obce Brloh lč oo273g84

přezkoumání se uskutečnilo dne:

16. listopadu 2015 jako Dílčí přezkoumání
27.\edna 2016 jako Konečné přezkoumání

Přezkoumání hospodaření za rck ve smyslu ustanovení § 42, § 53 (týká se DSo) zákota
ě.12812000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, á ,, sóuladu se zákonem
Č.42al2004 Sb, o Přezkoumávání hospodaření úzómních samosprávných celků
dobrovolných svazkŮ obcí, ve znění pozdějších předpisů a bylo zahájeio dne 1. g.20t5
dopisem Krajského úřadu Pardubického kraje.

Přezkoumané období od 1. 1.2015 do 31. 12.2015.

1. DilČÍ Přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce Brloh dne 16. 11.2015.
2. KoneČné přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce Brloh dne27.1.2016.

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízenímpřezkoumání: Miloslava Jilková
- kontroloři:

Ing. Jan Slavík

Pověřeníkpřezkoumáníve smyslu § 5 Č. 420t2004 Sb. a § a a §6 zákonač.255t2012
Sb. vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 1. 7.201,5,

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

Ing. Luboš Minařík - místostarosta obce

Bc. Krislina Burešová - účetní obce

Předmět přezkoumání:

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

a2 zákonz č. 42012004 Sb., posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.

Při posuzování jednotlirych právních úkonů se lychází ze znění právních předpisů
platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 42012004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání
údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

Poslední kontrolní úkol (např. ukončení kontroly na místě nebo vrácenl vyžádarých
podkladů, ukoněení prověření námitek uplatněných ve stanovisku k náwhu zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření apod.) byl učiněn dne27.I.2016.

A. VÝsledek dílčích přezkoumání

A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumáníza20|5

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 chvby a nedostatkv

podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. a) zákonač. 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 qídajů rozpočtu včetně peněžních operací"

tÝkajících se rozpočtových prostředků

- přezkoumán: Ano

2. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace. týkající se tvorby a použití peněžních
fondů

- přezkoumán: Ano

3. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) nráklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku

- přezkoumán: Ano

4. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace. tÝkající se sdružených prostředků
v.vnakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky" anebo na
zrákladě smlouv.v s jinými právnickými nebo {vzickírrni osobami

- přezkoumán: Ano
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5. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace. týkající se cizích zdrojů ve sm}zslu
právních předpisů o účetnictví

- přezkoumán: Ano

6. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. fl hospodaření a nakládání s prostředk}, posk}.tnutými z
Národního ťondu a s dalšími prostředky ze zahraničí posk},tnutými na základě
mezinárodních smluv

- přezkoumán: Ano

7. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) vyúětování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu
rozpočtu. k rozpočtům krajů. k rozpočtům 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) nakládání a hospodaření s majetkem státu. s nímž
hospodaří územní celek

- přezkoumán: Ano

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

- přezkoumán: Ano

1 1. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi

- přezkoumán: Ano

12. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fuzických a právnických osob

- přezkoumán: Ano

13. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. fl zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch
třetích osob

- přezkoumán: Ano

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

- přezkoumán: Ano

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

- přezkoumán: Ano

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

- přezkoumán: Ano
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c. plnění opatření k odstranění nedostatků ziištěnÝch v předchozích letech
C.I. Při přezkoumání hospodaření rízemního celku v předchozích letech

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2015

D.I. Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 podle § 2 a § 3 zákona č.
42012004 Sb.

* nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D.II. Upozornění na případná rizil<a, která lze dovodit ze zjištěných chyb
a nedostatkůrkterá mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku
v budoucnu:

Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít
negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

D.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

a) podíl pohledávek na rozpočtu uzemního celku . 0,77 %6

b) podíl závazkina rozpočtu územního celku ...... 7,48 oÁ

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,0Vo

D.IV. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek

- Upozorňujeme na dodržovaní Směrnice k přecenění reálnou hodnotou ze dne 1.1.2015

Brloh, dne 27 . Iedna 20I 6

Jména a podpisy kontroloru zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

Miloslava Jílková

kontrolor pověřený řízením přezkoumání
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Tato zpráva o rnýsledku přezkoumání:

- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumaní hospodařeni, a je možno ke zjištění v ní
uvedené podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání zprálry
kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumriní. Konečným mĚrum zprávy se stává,
tento návrh okamžikem mamého uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d)
zélkona č.42012004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému
íizením přezkoumání. Kontrolor pověřený řízením přezkoumání m.ůže vodůvodněném
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 kraj e.

- při kontrolované agendě bylo zjištěno,ževe sledovaném období bylo uplatněno celkem
2 požadavky d|e zákona č. Ia6ll999 Sb., o svobodném pffstupu k informacím, které
byly vyiizeny v zákonné lhůtě

- nedílnou součástí zprávy je seznam přezkoumávaných písemností uvedených v příloze.
- s obsahem zptávy o výsledku přezkoumání hospodaření Brloh o počtu 9 stran byl

sezrámen a její stejnopis převzal starosta obce pan Aleš Drahokoupil.

V kontrolovaném období ÚSC, dle prohlášení zástupců obce, nehospodařil s majetkem
stáfu, neručil svým majetkem za závazky Szických a právnických osob, nezastavil movi|ý a
nemoviý majetek, neuzavřel směnnou, smlouvu a smlouvu o výpůjčce qkaJící se nemovitého
majetku, smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o přijetí nebo
poskytnutí dotace, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazkl, smlouvu o
přistoupení kzávazf<u a smlouvu o sdružení, nekoupil ani neprodal cenné papííy, obligace,
neuskutečnil majetkové vklady, neuskutečnil veřejné zakazky malého rozsahu (§ 12 odst. 6
zák. č.l3712006 Sb.).

Poučení:

Územnt celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 42012004 Sb.,
povinen přijmout opaťení k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o qýsledku
přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu,
atonejpozději do 15 dnů po projednánítéto zprávy spolu se závěrečným účtem vorgánech
územního celku.

Územnt celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 42012004 Sb., povinen
v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve kteró podá
příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zptávu o plnění přijat}ch opatření a v této
lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgtínu uvedenou zprávu zaslat.

Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí správního deliktu podle ustanovení
§ 14 odst. 1 písm. b) a c) zékona ě. 42012004 Sb. a za to se uloží územnímu celku
podle ustanovení § 14 odst. 2 zákonaě. 42012004 Sb. pokuta do qýše 50.000,00 Kč.
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Aleš Drahokoupil

starosta obce

Ing. T.uboš Minařík

místostarosta obce podpis místostarosta obce

Bc. Kris|ýna Burešová t^_)
účetní obce podpis účetní obce

Aleš Drahokoupil

starosta obce podpis
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příloha ke zprávě o vÝsledku přezkoumání hospodaření za rok
2015.

Při přezkoumrání hospodaření byly vyržity následující písemnosti:

Návrh rozpočtu
o Vyvěšeno dne 12.12.2014, sejmuto ďne27.I2.20I4nauřední desce i elektronicky
Rozpočtová opatření
o RO č.112015 schváleno v ZO dne27.3.2015
o RO é.212015 schváleno v ZO dne3.6.2015
o RO é.3l20l5 schváleno v ZO dne 11.9.2015
o RO č.4l20l5 schváleno v ZO dne29.10.20t5
o RO č.5l20t5 schváleno v ZO dne 18.12.2015
Rozpočtový výhled
o období 2016-2020
Schválený rozpočet
o v ZO dne29.I2.20l4
Závérečný účet
o schváleno v ZO dne 27.3.2015 s qfrokem bezvýhrad, zveřejněno dne 11.3.20L5,

sejmuto dne 30.3.2015 na uřední desce i elektronicky
Bankovní výpis
o KB - 11324561/0100 ke dni 31.10.2015 - 3.760.130,91 Kč
. čNB - 94-741356110710 ke dni 31.10.2015 - 174.658,84 Kč

o výpisy z bankovních úětů vedené u komerční banky, a.s. a České narodní banky ze
dne 31. 12.2015. Zistatky jednotlivých bankovních účtu ke dni 3I. 12.2015 ověřeny
a souhlasí na účetní stav účtu 23I - Zekladníbéžný účet v ronlaze sestavené za období
I2l2015.

Dohoda o hmotné odpovědnosti
. ze dne2.1.2015 - na svěřené hodnoty - hlavní účetní obce
X'aktura
o došlé faktury č. 80-1 14 za období 9.7.2015-6.10.2015 včetně kontace
o vydané faknry č.ll20l5-5l20l5 za období 26.1.2015-26.10.2015 včetrrě kontace
Inventurní soupis majetku a závazků
o Plan inventur na rok 2015 ze dne 29. 12. 2015 včetně jmenování inventarizační

komise.
o prezenční listina členů inventarizaění komise z proškolení inventarizaění komise,

které se uskutečnilo dne 29. 12. 2015.
o Inventurabyla zahájena ďne 2. 1. 2016 a ukončena 13. I. 2016.
o Inventurní soupisy majetku, závazki a pohledávek se stavem ke dni 3l. 12.2015.
o Inventarízační zprávazpracovanádne 13. 1. 2016.
o Inventarízaění rczdíly nebyly zjištěny.
Kniha došlých faktur
. zarok 2015
Kniha odeslaných faktur
. zarok2015
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Odměňování členů zastupitelstva
o schváleno v ZO dne 6.1 |.2014
o k 1 .1.2015 -236 obyvatel
o mzdovárekapitulace za období 6-1012015
pokladní doklad
o Příjmové a vydajové pokladní doklady č. 95-145 období 7.7.2015-30.10.2015 včetně

kontace
o Rozvahový účet 261 kedni 31. 12. 2015 vykazoval nuloqý zůstatek.
Pokladní kniha (deník)
. zaobdobí l0l20l5
PříIoha rowahy
o sestavená ke dni 31. 12.2015
Rozvaha
. ke dni 31. I0.2015,3I.12.2015
účetni doklad
o účetní doklad č. 300004, 300005 - předpis TKO a psů ze dne 31 .1.2015
Yýl<az, pro hodnocení plnění rozpočtu
o ke dni 31. I0.2015,3l. 12.2015
Yýl<azzisku aztráty
o ke dni 31. 10.2015,3I.12.2015
Darovací smlouvy
o Darovací smlouva Vodní zdroje Chrudim, s. r. o., ze ďne 26.9.2015 - pískovcoqi

kvádr
Dohody o provedení práce
. ze dne 30.9.2015 - sekání, úklid chodníků
. ze dne 1.5.2015 - oprava elektřiny na majetku obce
. ze dne 1 .4.201 5 - údržba veřejné zeleně
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)
o Kupní smlouva - parcela č.36915 - 109.280,- Kč ze dne 22.6.2015 - schváleno v ZO

dne 3.6.2015, odepsáno z evidence ďne22.6.2015 dokladem č. 500014

o Kupní smlouva na prodej pozemků paí.č. 36915 o qýměře 5 707 m2 v k.ú. Brloh u
Přelouěe zakllpni cenu 913 I20,- Ké uzavŤená dne 15. 6.2015. Zám& zveřejněn od
12. 12.2014 do 3L 12. 2014. Prodej byl schválen zastupitelstvem obce dne 29. 12.
2014. Právní účinky vkladu k 22. 6. 2015. Vyřazeno z evidence majetku dokl.č.
500014 ze dne 22. 6. 2015.

Smlouvy o věcných břemenech
o SoZVB Ing. Krejčík pozemková pncela č. 370lI - 8.000,- Kč - schváleno v ZO ďne

3.6.2015
Smlouvy ostatní
o Veřejnoprávní smlouva ze dne 16.9.2015 - Krajská knihorma Pardubice- dotace 460,-

Kč + dodatek - schváleno v ZO dne 11.9.2015
Zveřejněné záméry o nakládání s majetkem
o parcela ě.36915 zámér zveřejněn od 18.5. do 3.6.2015

Kornenského náměďí 125, 532 1 
,l Pardubice ,Tel; +420 46 026 530,724 652 038, E+nail ja!§laylK@pardlbid§&qi.cz

_8-



Vnitřní předpis a směrnice
o Směrnice pro časové rozlišení nákladů a výnosů ze dne 30.12.2014
o Směrnice o oběhu účetních dokladů ze dne 30.11.2014
o Podpisové vzory é.2 - zákon o účetnictví ze ďne 30.11.2014
o Směmice o inventaÁzaci ze dne31.12.2015
o Směrnice k podrozvahovým účtům ze dne3lj220l4
o Směrnice k přecenění reálnou hodnotou ze ďne 1.I.2015
o Kontrolní řad obce Brloh ze 30. 11.2011, včetně podpisoqých vzoru platných od 6.

II.2014.
o OdpisovY plan ze dne 30. 12.2014.
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
. ze ďne29.12.2014,27.3.2015,3.6.2015,1I.9.2015,29.10.2015 a 18.12.2015.
Daňové přrznání
o PŤiznáni k dani z příjmů právnických osob zarok2014 ze dne 23.2.2015 - 4I.990,- Kě
Obecně záv azná vyhláška
l OZY č.Il20I1 ze psů schváleno v ZO dne l4.9.20ll
o OZY č.ll20l4 TKO schváleno v ZO dne29.I2.20l4
účetni závérka
o schválena účetní závěrka obce za rck 2014 v ZO ďne 27 .3 .2015
Zápisy z kontrolního a íinančního výboru
o Zápisy kontrolního výboru ze dne 15.4.2015,15.6.2015, 14.9.2015 a23. II.20l5.
r Finanční výbor - 16.9.2015, 7.10.2015, 21.I0.20I5
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