
PARDUBICKÝ KRAJ
Krajský úřad
odbor finanční

zPRÁva
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2Ot7

obce Brloh

lč: 00273384

přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
dne 7. zaíí2017 jako dílčí přezkoumání
dne29.ledna 2018 jako konečné přezkoumání

Přezkoumání hospodaření za rok ve smyslu ustanovení § 42, § 53 (týká se DSO) zákona
č.12812000 Sb., o obcích, ve znéní pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
č.42012004 Sb., o přezkoumáváni hospodaření územntch samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí, ve znéní pozdějších předpisů a bylo zahájeno dne 2I.8.2017
Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení.

Přezkoumané období od 1.1.2017 do31.12.2017.

1. Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce dne 7.9.2017
2. Konečné přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce dne 29.1.2018

Přezkoumiání vykonaly :

- kontrolor pověřený řízenimpřezkoumrání: Eva Bat'ková

- kontroloři:
- Mgr., Bc. Kateřina Juricová

Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č. 42012004 Sb. a § 4 a §6 zákona č. 25512012
Sb. vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 3. 7.2017.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumání byli přítomni: Aleš Drahokoupil - starosta obce

Bc. Kristina Burešová - účetní obce
lng. Luboš Minařík - místostarosta obce
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Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst. 1
a2 zákona Č.42012004 Sb. posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.

Při posuzování jednottivých právních úkonů se vychází ze znéní právních předpisů
platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

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

Poslední kontrolní úkon vzdáním se práva podat nrámitky byl učiněn dne29.I.2018

A. Výsledek dílčích přezkoumání
A.I. Chyby a nedostatky v průběhu díIčích přezkoumáníza2017

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

A.II. Ostatní chyby a nedostatlry

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatlqy.

B. oblasti přezkoumání, u kteúch nebyly zjištěn chyby a nedostatky
podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. a) zákonaě. 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 včetně peněžních operací.

týkajících se rozpočtoqřch prostředků

- přezkoumán: Ano
2. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) finanční qperace. tÝkající se tvorby a použití peněžních

fondů

- přezkoumán: Ano

3. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a {Ýnosy podnikatelské činnosti uzemního celku
- přezkoumán: Ano

4. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace. tÝkající se sdružených prostředků
v.vnakládaných na ziákladě smlouv.v mezi dvěma nebo více územními celk}r. arrebo na
zrákladě smlouv.v s jinými právnick]ími nebo fuzick]ími osobami

- přezkoumán: Ano

- přezkoumán: Ano

6. Ustanovení § 2 odst. l písm. f) hospodaření a nakládání s prostředk}, posk}.tnut]ýrrri z
Narodního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poshwnutými na základě
mezinarodních smluv

- přezkoumián: Ano
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7. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) Lvričtování a vypořrádání finančních váahů ke státnímu
rozpoČtu. k rozpoČfum krajŮ. k rozpočtŮm obcí. k jiným rozpočtům" ke státním fondům a
k dalším osobám

- přezkoumiin: Ano

8. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastrrictví

- přezkoumán: Ano

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

- přezkoumán: Ano

10. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňovaní veřejných zakázek" s qújimkou
ÚkonŮ a postupŮ přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního orávního předpisu

- přezkoumián: Ano

11. 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 závazhv fizzických a právnichÝch 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 § 2 odst. 2 písm. i) ověření poměru dluhu uzemního celku k pruměru jeho
příjmŮ za poslední 4 rozpoětové rohv podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou
odpovědnost

- přezkoumán: Ano

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

- přezkoumán: Ano

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozím roce
C.I. Pri pr"Xoumání Úspodaření r,izemního .Ótto 

" 
pr.a.n l

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2017

D.I. Při přezkoumání hospodaření obce za rok 20t7 podle § 2 a § 3 zákona ě.
42012004 Sb. 

i4 nebyly zjištěny chyby a nedostatky
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D.II. Upozornění na případná rizil<a, která lze dovodit ze l žjištěných chyb
a nedostatkŮ, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku
v budoucnu:

Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná ňzika, která by mohla mít
negatiní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.
D.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku ..0,06Yo
b) podíl závazktt na rozpočtu uzemního celku ....... I,69 oÁ

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

D.tV. Dluhovó pravidlo podle zákona o rozpočtové odpovědnosti

Dluh obce/města Brloh nepřekročil 60% pruměru jeho příjmů za poslední 4
rozpoČtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

D.V. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek

Brloh dne29.ledna 2018

Jména a podpisy kontroloru zúěastněných na přezkoumání hospodaření:

Eva Batková

kontrolor pověřený Ťízenim přezkoumání

Mg.,, Bc. Kateřina Juricová

podpis kontrolora pověřeného řízením
přezkoumání

kontrolor

Tato zpráva o v.Ýsledku přezkoumání:

je náwhem zprávy o qisledku přezkoumání hospodaření a je možno ke zjištění v ní
uvedeném podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předaní zprávy
kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Konečqým zněním zptálry se stává
tento náwh okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d} zákona
ě.42012004 Sb. k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením
přezkoumání. Kontrolor pověřený řízením přezkoumriní může v odůvodněném případě
stanovit lhůtu delší,

se vyhotoluje ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává statutárnímu
zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakJádá do příslušného spisu
Kraj ského uřadu Pardubického kraje,
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- při kontrolované agendě bylo zjištěno, že ve sledovaném období byly trplatněny celkem
4 požadavky dle zákonač. 10611999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

- nedílnou součástí zprávy je seznam dokumentů vyžitych při přezkoumání a uvedených
v píiloze,

- s obsahem zprávy o qýsledku přezkoumání hospodaření obce Brloh o počtu 10 stran byl
seznámen a její stejnopis převzal starosta Aleš Drahokoupil

V kontrolovaném období ÚSC, dle prohlášení zástupců ÚSC, nehospodařil s majetkem
státu, neruěil svým majetkem za závuzky fyzických a právnic§ich osob, nezastavil movit} a
nemovit} majetek, neuzaťel směnnou, nájemní smlouvu a smlouvu o qýpůjčce !ýkající se
nemovitého majetku, smlouvu o přijetí nebo poskynutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o
poskytnutí dotace, smloulu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o
přistoupeníkzávazku a smlouvu o sdružení, nekoupil ani neprodal cenné pwíry, obligace,
neuskutečnil majetkové vklady. Územni celek uskutečnil pouze veřejné zakétzky *deho
rozsahu.

Poučení:

Územn celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 42012004 Sb.
povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávé 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 zékona č. 42012004 Sb., povinen
v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zálr.ona uvést lhůtu, ve které podá
příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávl o plnění přijaťých 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) záů<onaé. 42al2004 Sb. a za to se uloží územnímu celku podle ustanovení
§ 14 odst. 2 zéi<onač.42012004 Sb. pokuta do qýše 50.000 Kč.

Aleš Drahokoupil

starosta obce

Bc. Krislfna Burešová

podpis

/ru_2
úěetní obce

Ing. Luboš Minařík

podpis účetní obce

místostarosta obce podpis místostarosty obce
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Převzal:

Aleš Drahokoupil

starosta obce

Brloh 6J; Přelouč 535 0l
IC:00273384

TeI.:775 907 598 O

Komenského náměstí I25, 53211 Pardubice , lel.: +420 026 530, e-mail: lvana.bednarikova@ pa rd



201,7.

ozračení všech dokladů a jiných materiálů v.vtžitÝch při přezkoumání:

Návrh rozpočtu
. na rok20l7
o zveřejněn na uřední desce a na internetových stránkách obce ve dnech 30.11.2016

I6.12.20I6
Rozpočtová opatření
. RO č.l - ZO schválilo dne9.6.2017
o RO ě.2-ZO schválilo dne7.8.2017
r RO č.3 -ZO schválilo ďne15.12.2017
o Ro č. 4 - schválil starosta obce - bez navýšení příjmů a rnýdajů
o ZO pověřilo starostku k provádění rozpočtoqých opaťení dne 15.12.2017
o rozpoČtová opatření předána jak v náwhu v excelové tabulce tak po zavedení do

účetního programu - bez nedostatků
o celkové rrydaje po konsolidaci k 31.I2.20I7 nebyly překročeny, kontrola,

paragrafového členění
o rozpočtová opatření po jejich schválení byla zveřejněna na internetových

obce dne 13.6. , 14.8.2017, 19.I2.20I7
Rozpočtový výhled
. na rcIq 2016-2020
Schválený rozpočet
. na rok2017
. ZO schválilo dne 16.12.2016 víz příloha jako schodkový ve výši příjmů 2 635 600,00

KČ, výdajŮ 2 792 600,00 Kč, krytí rozpočtu z ťtnančních prosfiedků z minul}ch let ve
výši 157 000,00 Kč

o kontrolak,ryíí rozpočtu - stav BÚ k I.1.20175 198 343,14Kč
o rozpoČet po jeho schválení byl nteřejněn na internetoqých strankách obce den

18.I.2017
Závérečný účet
. zarok 2016
o ZO schválilo ďne I0.3.2017
o zsreřejněn na uřední desce a na internetoqých stránkách obce ve dnech 25.I. -

L0.3.2017
o závérečný účet po jeho schválení zveřejněn na internetoqých stránkách obce

ověřeno na internetoqých stránkách obce
Bankovní výpis
. za období 7l20I7 vedený u KB, a.s.,č.ú. zůstatek k31.7.2017 ve qýši 6 485 540,24Kč
o za období 7l20l7 vedený u ČNB, a.s.č.ú. 94-741356110710 zůstatek k3t.7.2017 ve

výši293 732,64
. vyš9 uvedené zůstatky byly ověřeny na účetní stav dle vykazu FIN 2 12M ve výši

ZBU 6779 572,88Kě
Dohoda o hmotné odpovědnosti
. ze dne 1. I.2017 uzavřenasúčetní obce
Evidence poplatků
o předpis poplatkůpředepsan do l. 1. 2017 dohadem č. 000300003

Komenského náměstí tzlE l!!3rdub!9e, tel,: +420 026 53O, e-mail: lvana.bednarikova@pardubickykraj.cz
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o fa č. 98, dodavatel MENTZ elektro-tech, s.r.o., IČ 04651146, ze dne 19. 8.20t7,
splatnost do 27.8.2aI7 za stavební rozvaděč s chráničem - uhrazeno 21.8.2017 z
účtu KB

o fa č. 87, dodavatel VaK Pce, a.s., IČ 6010863 !, ze dne l0. 7. 2017, splatnost do 25. 7.
2017 za vodné - uhrazeno 17.7.2017 z účtu KB

o fa č. 79, dodavatel BRUFUS, s.r.o., IČ 26S3403I, ze dne 9. 5. 2017, splatnost do 25.
5.2017 zavruty - uhrazeno jako záloha dne 10. 5.2017 - vyričtováno dne 13. 6.2017

Inventurní soupis majetku a závazků
o Inventarizacek3l. 12. 2017
o Plrán inventur ze dne 15.12.20í7
o Inventura provedena v termínu 2.I.2018 - 15. 1. 2018
o Proškolení inventarizaěníkomise 28. 12. 2017
o Inventari zační zpráva ze dne 15 . I . 2017
a

o Provedena kontrolainventaňzovaných účtů na rozvahu sestavenou k3L 12.2017 .

. Účetrť hodnota odsouhlasena dle v}pisů z majetkového programu.
Kniha došlých faktur
o vedena v programu Gordic
Kniha odeslaných faktur
o vedena ručně
Odměňování členů zastupitelstva
o Stanoveno usnesením z ustavujícího zasedémi zastupitelstva obce ze dne 6. l1. 2014
o odměna neuvolněného starosty určena v paušální qýši
o Výše odměn ověřena na rňzdové lisíy zaobdobí 01 - I2l20I7
pokladní doklad
o v období od 1. 7.20n do 31.7.2017 zaíčtovány příjmové aqýdajové doklady č. 150

ažě.162
Pokladní kniha (deník)
o vedeno v programu Gordic
o příjmové a výdajové doklady vedeny v jedné číselné řadě
o zůstatek pokladní hcitovosti k3I.7.2017 ve výši 25 513 Kč souhlasí na Rozvahu

zpracovanou k 3 1. 7. 2017
Příloha rozvahy
o k31.7.2017,k31.12.2017
Rozvaha
o k31.7.2017,k31.I2.20I7
účetní doklad
. za období 6171812017 v číselné řadě č. 120012-17 o zaíčtováni bankovních výpisů u

čNB, a.s.
. 7a období 6172017 v číselné řadě č. í0022-30 o zaíčtování bankovních q/pisů u k

KB, a.s.
ÚttovY rozvrh
o na rck20l7 v účetrím progrítmu GORDIC
Yýl<^z pro hodnocení plnění rozpočtu
o k31.7.2017,k31.12.2017
o do vykazubyl rozpočet naveden ve schválené podobě

Komenského náměstí 725,532 ],1 Pardubice, tel.: +420 026 530, e-mail: lvana,bednarikova@pardubickykraj.cz
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Yýl<azzisku aztráty
o k 3I.7.2017,k3I.I2.20I7
Darovací smlouvy
o ze dne 10.8.2017 pro společnost MIREA denní stacionář, o.p.s. ve \^ýši 5 000,00 Kč na

poskytnutí sociálních služeb
o ZO schválilo dne l0.3.2017
Dohody o provedení práce
o DPP ze dne 1. 5.2017 na údržbu veřejné zeleně v období od 1. 5. 2017 do 30. 11.

2017 max.300 hod. za rok
o DPP ze dne I. 6. 2017 tl&žba veřejné zeleně na vybraných místech obce, údržbu

majetku obce a údržbu vybraných chodníků v obci v období od 1. 6. 2017 do 30. 11.
2017 max.300 hod. zarok

o DPP ze ďne 2. I.2017 vedení účetnictví v období od 1. 1. 2017 do 3t. 12.2017 max.
300 hod. zarok

Smlouvy a další materiály k přijafým účelovým dotacím
o dotace na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do poslanecké sněmovny

Parlamentu ČR ve dnech 20. a21.I0.2017 1ÚZ StOlt) ve výši 19 749,00 Kč , příjem
zaíětován na položce 4111 včetně úpravy rozpočtu, celkem vyčerpáno 13 082,00 Kč,
vratka dotace ve qfši 6 667,00 Kč , kontrola čerpání a uznatelnost výdajů, dle qýkazu
FIN 2 12M účtováno na6114

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)
o kupní smlouva ze dne I5.5.20I7 na prodej pozemku pď,č,369l71 o qfměře 1500

m2 zakupní cenu 459 000,00 Kč
o prállní účinky vkladu vznikly dne I0.7.2017
o zénnét zveřejněn ve dnech 20.3. -21.4.2017, prodej schválen ZO ďne2I.4.2017
o kontrola účtování - pře.ilpis prodeje, přecenění reálnou hodnotou, příjem platby za

prodej, dle rozpočtové sklady účtováno na3639l3lll
o vyÍazení pozemku z účetní evidence majetku účetním dokladem č. 500007 ze dne

l0.7.2017
Vnitřní předpis a směrnice
o Směrnice o způsobu účtování a evidenci majetku, účinnost od l. 12.2016
o Směrnice o inventarízaci,úěiwtost od 3I.12.2014
o Směrnice o oběhu účetních dokladů, účinnost od 1. 1. 2016
o Směrnice k podrozvahoqim účtům, účinnost od 31. 12.2016
o Směrnice pro časové rozlišení nákladů a qýnosů, včetně dohadných položek, účinnost

od 1. 1.2015
o Směmice pro tvorbu apoužíváni opravných položek, účinnost od 30. II.2014
o Směrnice odpisový plrán, účinnost od 1.I.2015
o Směrnice o finanční"kontrole, platnost od 30. 12.2011, včetně platných podpisoqfch

vzorů
o směrnice o poskyování cestovních néhrad
o Směrnice k přecenění reálnou hodnotou, účinnost od 1 . 1 . 201 5
Zápisy z je dnání zastup itelstva včetn ě us n es en í
. ze dne l 6.12.201 6, l0.3.2017, 2I.4.2017, 9.6.2017, 7 .8.2017, l 5.12.2017
Obecně záv azné vyhlášky
o obecně závazné vyhlášky
o č. 112016 o místním poplatku za ptovoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

třídění, vy,tlžívání a odstraňování komunálních odpadů

Komenského náměstí 1,25, 53211 Pardubice ,Iel.: +42O 026 530, e-mail: lvana.bed na rikova @ pa rdubickykraj.cz
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. č.ll2011 o místním poplatku ze psů ,: '

Pťlznáník dani z pffjmu právnických osob
. zarok 2016
o obci vzníklapovinnost ve výši 43 510,00 Kč
o kontrola účtování - doklad č. 600002 ze dne 25.1.2017, proúětování dle rozpoětové

skladby v příjmech na položce 1122, ve v}dajích na 639915365 ve výši daňové
povinnosti, dále účtovano do qýnosů úěetrím zápisem 3841682

účetní závérl<a
. zarok 2016
o ZO schválilo dne27.2.2017
Zápisy z činnosti finančního výboru
. ze dne 4.t2.20l7 , LI.I2.20L7 - kontrola ťrnančního hospodaření - přýaté faktury, 

.

pokladní doklady, qipisy BÚ, smlouly
Zá§isy z činnosti kontróhího výboru
. ze dne 22.3.2017 ,30.8.2017 - kontrola plnění usnesení ze dne l0.3.2017

Komenského náměstí 125,5321]" Pardubice, tel.: +420 026 530, e-mail: lvana.bednarikova@pardubickykraj.cz
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