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Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

BOJANOVICE
IČ: 00241091
za rok2016

Přezkoumání hospodaření obce Bojanovice za rok 2016 bylo zabájeno dne 02.08.2016
doruěením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím
orgánem.

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
'  25.10.2016
.  11.4 .2011

na základě zákona ě. 42012004 Sb.' o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
č,.25512012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

Stejnopis č. z

Přezkoumávané období:

Přezkoumání proběhlo v sídle obce:

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený Ťízenim přezkoumání:
- kontroloři:

01.01.2016 - 31.12.2016

Bojanovice
Bojanovice 12
252 06 Davle

PhDr. Ladislav Tomášek
Irena Kováříková
Helena Lišková

Mgr. Václav Branný - místostarosta
Hana Přibíková - hlavní účetní

Zástupci obce:



Pověření kpřezkoumání podle $ 5 odst. I zžkona č, 42012004 Sb., $ 4 a $ 6 ziíkona
č. 25512012 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů, vydala vedoucí odboru kontroly
Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr. Štěpánka Dvořáková Týcová dne 25.7.2016,
pod čj. I03459120I6/KUSK.

Předmětem přezkoumání jsou dle ust. $ 2 zák. č. 42012004 Sb.' ve znění pozdějších
předpisů, údaje o ročním hospodďení územního celku, tvořící součást závěrečného účtu podle
zžkona č.25012000 Sb., ve zněni pozdějších předpisů, a to:

- plnění příjmů a výdajů rozpočtu' věetně peněŽních operací týkajících se rozpočtoých
prostředků,

- finanění operace' týkajici se tvorby apoužití peněžních fondů,
- náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na zák|adě smloulry

mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na zák|adě smlouvy sjinými
právnickými nebo fyzickými osobami'

- finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- hospodaření a nak|ádáni s prostředky poskytnutými zNárodního fondu a s dalšími

pro středky ze zahr antčí p o skýnutým i na záklaďě mezinár odní ch smluv,
- vyúčtování a vypoÍádaní Íinančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů,

k rozpočtům obcí k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám,
- nakládání a hospodaření s majetkem Ve vlastnictví územního celku'
- nakládaní a hospodaření s majetkem státu, s nímŽ hospodaří uzemní celek,
- zadávání a uskuteěňování veřejných zakžnek, s výjimkou úkonů a postupů

přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,
- stav pohledávek azávazki anakládání s nimi,
- ručení zazávazky fyzických a právnických osob,
- zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- zŤizování věcných břemen k majetku územního celku,
- účetnictví vedené uzemním celkem.

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběroým způsobem s ohledem na významnost
jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých
právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto
úkonu.

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

Poslední kontrolní úkon byl uěiněn dnem předání zprávy o výsledku přezkoumání:
1r.04.2011.



A, Přezkou mané písemnosti
Rozpočtový ýhled

r sestaven na roky 2015 - 2018, schválen zastupitelstvem obce dne I0.I2.20I4
Návrh rozpočtu

. zveřejněn ve dnech25.Il.2015 - 16.12.2015
Schválený rozpočet

. zastupitelstvem obce dne I6.I2.20|5jako vyrovnaný
Rozpočtová opatření

. ě. 1 - schváleno zastupitelstvem obce dne 23.3.2016

. č.2 a ě. 3 - schválena zastupitelstvem obce 22.6,2016

. č. 4 - schváleno zastupitelstvem obce dne 14.9.2016

. č. 5 ač. 6 - schválena zastupitelstvem obce dne 2.1 I,2016

. č.7 - schváleno zastupitelstvem obce ďne 14.12.2016
Závěrečný účet

. schválen zastupitelstvem obce dne 23,3.2016, s vyjádřením ,,bez výhrad'', společně
se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce - návrh zveřejněn ve dnech
3.3.2016 -23.3.2016

Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
I sestaven k 3L3.,  30.4.,31.5.,  30.6.,  31.8.,30.9.2016 ze dne 12.10.2016, k 3L12.2016

ze dne 20.1.2017
Yýkazzisku aztráty

. sestaven k 31.3.' 30.6., 30,9.20|6 ze ďne 17.I0.20|6,k3I,12.2016 ze ďne I0.2.20I7
Rozvaha

. sestavena k 31.3.,30.6.,30.9.2016 ze dne 17 .10.2016,k31.12.2016 ze dne 10.2.2017
Příloha rozlahy

l sestavena k 31.3., 30.6., 30.9.2016 ze dne I7.10.20I6,k3I,12,2016 ze ďne I0.2.20I7
Úrtovy rozvrh

. předložen platný pro rok 2016
Hlavní kniha

,. předloŽena k 30.9., 3I,12.2016 - dle potřeby
Učetní deník

. předložen k 30.9., 3I.12.2016 - dle potřeby
Kniha došlých faktur

. k29,9.2016 do č. fa2600l29,k23.12.2016 do č. fa 2600177
Kniha odeslaných faktur

. k9.9.2016 do č:,fa2600220,k5.12.2016 do č.fa2600299
Faktura

. dle knihy došlých faktur č,.2600042 ze dne 8.4.2016 - ě. 2600052 ze dne 27.4.2016,
ě.2600067 ze dne 27.5.2016 - č. 2600082 ze dne 22.6,2016, č. 2600159 ze ďne
16.||.2016 - č.260017J ze dne23,12,2016

. dle knihy vystavených ťaktur č. 2600098 ze dne 5,4'2016 - č. 2600137 ze ďne 7.4.2016,
č.2600144 zedne I.6.2016-č,2600146zedneI.7.2016,č,2600293zeďne3I.t0.20I6
- ě.2600299 ze ďne 5.12.2016

Bankovní vypis
. k zák|adnímu běŽnému účtu č. 0390121309/0800 vedenému u CS a.s. ě. 44 ze dne

I.4.2016 - č. 70 ze dne 30,4,2016, č, 94 ze dne 1 .6.2016 - č. 116 ze dne 30.6.2016,
č, 20I ze dne 5.12.2016 - č,.216 ze dne 3I.12.2016



. k běŽnému účtu č. 94- 32I5nIÍl07IO vedenému u ČNn č' 7 ze dne 18,4.2016
- č,8 ze dne 29.4.2016, č. 11 ze dne 15.6.2016 - č. 12 ze dne 30.6.2016, č, 19 ze dne
4'10.2016 - č.27 ze dne 30j22016

Účetní doklad
.  kzák ladnímuběžnémuúčtuč.0390121309/0800 -  č. 110044 -  č. 110070,  č. 110094

-  č .  110116 ,  č .  1 I020I  -  č .  110216
.  k běžnému účtu č.94.32I5In l07I0 -  č. 130007 -  č. 130008,  č. 130011 -  č. 130012,

č. 130019 . č,.130027
Pokladní kniha (deník)

. zaměsíc březen, červenec, Ťýen až prosinec 2016

. skonto pokladní hotovosti ke dni dílčího přezkoumání v 8.00 hodin ěiní Kě 40 954,00
a je shodné svykázaným zůstďkem v pokladní knize

Pokladní doklad
.  č. P 16 000 06I zedne2.3.2016 -  č. V 16 000 146ze dne 3I .3.2016,  č. P 16 000 358

ze dne 4.7.2016 - č. v 16 000 416 ze dne 27.7.2016, č. V 16 000 4]9 ze dne 3.10.2016
- č. V 16 000 582 ze dne 29.12.2016

Evidence poplatků
. zapsy aza komunální odpad - vedena v programu Triada

Evidence pohledávek
. vedena v progťamu Triada

Evidence závazktl
. vedena v programu Triada

Evidence majetku
. vedena v modulu majetku Triada

Inventurní soupis majetku a závazktt
. složka inventarizace majetku a závazki obce Bojanovice k 3I.12.2016 - Plán inventur

na rok 2016 ze dne 7.1I.2016, proškolení inventarizační komise ze dne 7.II.2016 ,
inventurní soupisy fyzické a dokladové inventarizace k 3I.12.2016, výpisy z listů
vlastnictví k3I.I2.2016 pro obec Bojanovice a k.ú. Bojanovice, Malá Lečice, Senešnice
- namátkově dle potřeby, inventarizačnizprávazarck20l6 ze dne 20.1 .2017

odměňování členů zastupitelstva
. výplatnice neuvolněné starostky a neuvolněného místostarosty za měsíc leden a únor

2016 a ostatních neuvolněných členů zastupitelstvazaměsíc červenec a srpen 2016
Účetnictví ostatní

. Protokol o schválení účetní závětky obce za rok 201 5 ze dne 23 .3 .2016
Smlouly o převodu majetku (koupě' prodejo směna, převod)

. Kupní smlouva ze dne 22.2.2016. obec Bojanovice jako prodávající, pí P.R.
jako kupující. Předmětem smlouvy je pozemek p.č. 15/5 o ýměře 280 m2 v k.ú. Malá
Leěice. Kupní cena ěiní Kč 42.000,00. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem
obce dne 16.12.2015.

. Kupní smlouva Ze dne 22.8.2016. obec Bojanovice jako prodávajici, manže|é
P. jako kupující. Předmětem smlouvy je pozemek p.č. 69113 o vyměře 21 m2
v k.ú. Malá Lečice. Kupní cena činí Kč3.150,00. UzavŤení smlouvy schváleno
zastupitelstvem obce dne 22.6.201 6.

Darovací smlouvy
. Darovací smlouva ze ďne 15.9.2016, obec Bojanovice daruje Sdružení hasičů Cech'

Moravy a Slezska - Sbor dobrovolných hasičů Bojanovice peněžní dar ve výši
Kč 7.400'00'

Zveřejněné záméry o nak|ádání s majetkem
. ke Kupní smlouvě ze dne22.2.2016 - zveřejněn ve dnech 16.I1.2015 - 16.12.2015
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. ke Kupní smlouvě ze dne22,8.2016 - zveřejněn ve dnech 30.5.20|6 .23.6.2016

Smlouvy o věcných břemenech
. Smlouva o zřízeni věcného břemene - služebnosti ze dne 23,6.2016. obec Bojanovice

jako strana povinná' ČpZ oistribuce, a.s. jako strana oprávněná. Předmětem smlouvy

;" pozemek p.č. 468 v k.ú. Bojanovice. Uzavřeno za jednorázový poplatek

Kč 25.800,00. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem obce dne22.6.2016.
Dohody o provedení práce

. užavřená dne 5.9.2016 s p. J:S. na oplavu a údržbu kaple v Malé Lečici - sjednáno

do 16.9.2016,v rozsaltu 70 hodin,
. uzavřená dne 2692016 s pí. E,Z. na 

..distribuci hlasovacích lístků - sjednáno

do 30.9.2016, v rozsahu 6 hodin
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

l č. 6 ze dne 16,12.2015 (rozpočet)' ě. 7 ze dne 23.3.2016 (závěrečný účet, úěetní

závěrka), ě. 8 ze dne 22.6.2016, č. 9 ze ďne 1.8.2016, č. I0 ze drc 14.9.2016,

č.II ze dne2.II.2016,č.12 ze dne 14.12.2016 - nepřezkoumáváno, pouŽito podpůmě

V kontrolovaném období obec Bojanovice, dle prohlášení místostarosty obce, neuzavřela

smlouvu směnnou, nájemní' pachtovní, smlouvu o výpůjčce, nehospodařila s majetkem státu,

neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob' a to ani v případech

taxativně vyjmenovaných v $ 38 odst. 3 zákona o obcích' nezastavl|a movitý a nemovitý

majetek' neuzavřela smlouvu o přijetí a poskytnutí úvěru nebo záptjčky, smlouvu o převzetí

dluhu, o pÍevzeti ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení,

smlouvu o společnosti a poskýování majetkových hodnot podle smlouvy o sdruŽení, jehož

je obec společníkem' nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace, nevydala komunální

d|uhopisy, nezřídila ani nezrušila příspěvkovou organizaci a organizační složku, neza|ož1|a

ani nézrušila právnickou osobu, neuskutečnila majetkové vklady do právnických osob,

neprovozovala hospodářskou (podnikatelskou) činnost' uskutečnila pouze veřejné zakázky

malého rozsahu ($12 odst. 3 zák. č. 13712006 Sb.).



B' zjištění z přezkoumání
Při přezkoumríní hospodaření obce Boj anovice :

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C, Plnění opatření k odstranění nedostatkťl zjištěných:
a) při dílčím přezkoumání

Byly zjištěny následující chyby a nedostatky - porušeny níže uvedené předpisy:

. Zákon č,. 25012000 Sb., o rozpočtoých pravidlech územních rozpočtůo ve znění
pozdějších předpisů

$ 2 odst. 1, neboto:
obec dle výkazuFin2-I2 ke dni 30.9.2016 uskutečňovalavýdqe, anižby v rozpočtu měla
finarrční kryí' např . s 2329 pol. 5166' s 3322 pol. 5I39 a 5171, $ 3631 pol. 5139, s 3745
po l .  5139,  $  5512 po l .  5156,5169 a  5222,  $  6115 po l .  5139,  5161,  5173,5175,  $  6171
pol.  5 l  34.

NAPRAVENO
Chyba se již neopakuje' kontrolováno na rozpočtových opatřeních č' 5, č' 6, č. 7/2016
a na Výkazu FIN2.]2k 3].12,2016.

b) při přezkoumání hospodaření za předchozí rokv

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.



D) Závěr
Při přezkoumaní hospodďení obce Bojanovice za rok 20|6 podle $ 2 a $ 3 zékona
č. 42012004 Sb., ve zněni pozdějších předpisů

Nebyty zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím
přezkouinánío které již byly napraveny.

($ 10 odst. 3 písm. a) zékonač,. 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 znění:

a) podílpohledávek na rozpočtu územního celku

b) podíl závazkt na rozpočtu územního celku

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

Komentář:
Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 0,00 Kč.
Celkoý objem dlouhodobýchzávazktl činí 0'00 Kč.

Bojanovice 11.04.2017

Podpisy kontrolorů:

PhDr. Ladislav Tomášek
kontrolor

lrena Kováříková

0,00 oÁ

7,20 oÁ

0'00 7o

|í)tp/
({y

ntrolorka---

STŘEDoČEsKÉHo

kontrolorka

Helena LiŠková ko



Tato zpráva o výsledku přezkoumání:

- je náwhem zprávy o ýsledku přezkoumání hospodďení, přičemŽ konečným znéním zptálry
se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v $ 6 odst. 1 písm. d) zákona
č. 42012004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému Íízením
přezkoumán

. ke zjištěním uvedeným v tomto náwhu je moŽno podat písemné stanovisko ve lhůtě
do 15 dnů ode dne předríní návrhu zprávy, a to kontrolorovi pověřenému Ťízerum
přezkoumiání na adresu: Krajský uřad Středočeského kraje, odbor kontroly, Zborovská 11,
150 2l Praha 5

- tento náwh zprávy o výsledku přezkoumání hospodďení obsahuje i qýsledky konečného
dílčího přezkoumání

- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přiěemž se stejnopis ě. 2 předává statutrírnímu zástupci
přezkoumávaného subjektu a stejnopis č. 1 se za\dádá do příslušného spisu územního celku
vedeného odborem kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje.

S obsahem zptávy o výsledku přezkoumání hospodďení obce Bojanovice o poětu 9 stran byl
sezniímen a stejnopis ě.2 pÍevzal p. Mgr. Václav Branný, místostarosta obce.

Mgr. Václav Branný
místostarosta obce Boj anovice

Poznámka:
Územní celek je ve smyslu ust. $ 13 odst' 1 písm. b) zákona č,. 42Ol2O04 Sb., povinen
přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku
přezkoumání hospodďení a podat o tom písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu
orgánu _ Krajský úřad Středočeského kraje, odbor kontroly, Zborovská 11, 150 2I Praha 5;
a to nejpozději do 15 dnů po projednánítéto zptávy spolu se závěrečným účtem vorgánech
územního celku.

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení $ 13 odst. 2 zélkonač).42012004 Sb.' povinen
v iďormacích podle ustanovení $ 13 odst. 1 písm. b) téhož zikona uvést lhůtu, ve které podá
příslušnému přezkounrávajícímu orgánu písemnou zprávl o plnění pÍt1atých opatření a v této
lhůtě příslušnému přezkoumávaj ícímu orgiínu uvedenou zptávu zasIat,

Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí správního deliktu podle ustanovení

$ 14 odst. 1 písm. b) a c) zékona č,. 42012004 Sb. a za to se uloŽí územního celku podle
ustanovení $ 14 odst. 2 zákonač,.42012004 Sb. pokuta do ýše Kč 50.000'-.



Rozdělovník:

Steinopis Počet vÝtisků Předáno Převzal

I 1x
Krajský uřad

Středočeského kraje
PhDr. Ladislav Tomášek

2 1x
Obec

Bojanovice Mgr. Václav Branný

ď


