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Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

BRATRINOV
Ič: 00639699

za rok2019
Přezkoumáť hospodaření obce Braťínovza rok 201'9 bylo zahájeno dne 30.07.2019
doruěením oznámení
orgánem.

o

zahájení přezkoumtírrí hospodaření zaslarrého přezkoumávajícim

přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
. 30.04.2020
. 23.10.20|9
na základě zékorla ě. 42012004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazlai obcí, ve mění pozdějšíchpředpisů a v souladu se zákonem
č. 255/2012 Sb,, o kontrole (kontrolní řrád).
přezkoumávané období:

01.01.2019 - 31.12.2019

Přezkoumání proběhlo v sídle obce:

Bratřínov
Brařínov 12
252 05 Bratřínov

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontrolorka:

PhDr. Ladislav Tomášek
Helena Lišková

Zástupkyně obce:

Dagmar Holková - starostka
Dana svobodová - hlavní účetní

Pověření k přezkoumání podle § 5 odst. 1zákonač.420l2004sb,,§4a§6ziákona
č. 25512012 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů, r,ydala vedoucí odboru intemího auditu
a kontroly Krajského úřadu Sřeáočeského kraje Mgr. Štěpánka Dvořáková Týcová
dne 19.7,2019 pod čj. 096538/20i9/KUSK.

Předmětem přezkoumání jsou dle ust. §

2 zik. č, 42012004

Sb., ve mění pozdějších

předpisů, údaje o ročnímhospodaření územníhocelku, tvořící součást závěreěného účtupodle
zikona č. 25012000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to:
- plnění příjmů a qídajůrozpočtu, včetně peněžníchoperací týkajícich se rozpočtových
prostředků,
- finančníoperace, týkajícíse worby a použitípeněžních fondů,
- náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- peněžníoperace, týkajíci se sdružených prosťedků vynakládaných na záLkladě smlouvy

mezi dvěma nebo více územnímicelky, anebo na zrákladě smlouly s jinlimi

-

-

právnickými nebo fuzickými osobami,
finančníoperace, trýkající se cizich zdrojů ve smyslu právnich předpisů o účetnictví,
hospodaření a nakládaní s prostředky poskytrrutými z Národního fondu a s dalšími
prosťedky ze zahrantči poskl,tnutými na základě mezinárodních smluv,
rlriětovaní a vypořádání finančníchvztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtůmkrajů,
k rozpočtům obcí kjiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalšímosobám,
naklád:íní a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územniho celku,
nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímžhospodaří uzemní celek,
uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů postupů
zadávátrú
přezkoumaných orgránem dohledu podle zvláštního právního předpisu,
stav pohledávek a závazk:ů a nakládáni s nimi.
ručeníza závazky fyzických a právnických osob.
zastavování movi!ých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
ňizovžnívěcných břemen k majetku územního celku,
účetnictvívedené územnímcelkem,
ověření poměru dluhu územníhocelku k průměru jeho příjmů za posledni 4 rozpočtové
roky podle právníro předpisu upralujícího rozpočtovou odpovědnost.

a

a

Přezkoumáni hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na qýznamnost
iednotliqfch skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání, Při posuzování jednotlivých
právních úkonůse vychází ze zněni pmvních předpisů platrrých ke dni uskutečněnítohoto
úkonu.
Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 42012004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje,
na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.
Posledním kontrolním úkonem ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 písm. g) kontroiního řádu
učiněným dne 30.04.2020 bylo shmutí kontrolních zjištění,předání přezkoumaných
dokumentů zástupcům územního celku a prohlášení kontrolora pověřeného řízením
přezkoumání, že kontrola na místě je ukončena.

A. Přezkoumané písemnosti
Střednědobý výhled rozpočtu
sestaven naroky2019 - 2021, schválen zastupitelsívem obce dne 22.11.2017, zveřejněn
dne 27.11.2017
Návrh rozpočtu
zveřejněn ve dnech4,12.2018 - 20.12.2018
Schválený rozpočet
zastupitelstvem obce dne 19.12.2018 jako vyrovnaný, zveřejněn dne 20.12.20|8
Rozpočtová opatření
č. l - schváleno zastupitelstvem obce dne 27 .2.2019, zveřejněno dne 27 .2.2019
č,2- schváleno zastupitelstvem obce dne 12.6.2019, zveřejněno dne 3.7.2019
č.3 - sclrváleno zastupitelstvem obce dne 19.8.2019, zveřejněno dne 6.9.20l9
č. 6 - schváleno zastupitelstvem obce dne 27.1 1 .2019, zveřejněno dne Ll .12.2019
č.7 - schváleno zastupitelstvem obce dne l8.I2.20l9, zveřejněno dne l4.|.2O20
Závěrečný účet
schválen zastupitelstvem obce dne 23.4.2019, s rl,jádřením "bez qýhrad", společně
se Zprávou o výsledku hospodaření obce, zveřejněn dne 29.4.20\9, návrh zveřejněn
ve dnech 9.4,2019 -24.4.2019
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
sestaven k 31.3,, 30.4., 31.5., 30.6., 30.9.2019 ze dne 9.10.20I9,k 31.12.2019 ze dne
28,1,2020
Výkaz zisku a ztráty
sestaven k 31.3., 30.6., 30.9.2019 ze dne 16.10.2019,k 31r2.20L9 ze dne 13.2.2020
Rozvaha
sestavena k 31.3., 30.ó., 30.9.2019 ze dne 16,10.2019,k 31.12.2019 ze dne 13.2.2020
Přiloha rozvahy
sestavena k 31.3., 30.6., 30.9.2019 zedne 16.10.2019,k31.12.2019 zedne13.2.2020
Účtový rozvrh
předložen platný pro rok 2019
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Hlavní kniha

,.
.

předložena k 30.9.,3I.12.2019

učetnídenik

pŤedložen k 30.9.,31.12.2019

Kniha došlých faktur
. k l1.10.2019 do č. faktury 2900139,k31.12.2019 do č. faktury 2900177
Kniha odeslaných faktur
. k 17.10.2019 do č. faktury 2900027,k29.11.2019 do č. faktury 2900030
Faktuřa
. die knihy došlých faktur ě.2900025 ze den 1.3.201'9 - č. 2900039 ze dne 18.3.2019,
č.2900064 ze dne ze dne 3.6.2019 - é.2900078 ze dne |4.6.2019, č, 2900156 ze dne

.

2.12.2019 - č.2900169 ze dne 19.12.2019

dle knihy vystavených faktur č. 2900001 ze óne 14.2.2019
15.5.2019, č. 2900015 ze dne 263.2019 - č.2900022 ze dne
ze dne 1.11.2019 - č.2900030 zedne29.1I.2019

Bankovni r"ýpis

r k zrákladnímu

běžrému účtuč. 35428111/0100 vedenému u

- č. 2900006 ze

dne
1'7.9.2019, č. 2900028

KIl

a.s.

č.24 Ze

dne

I.3.201,9 - ě.36ze dne 31.3.2019, č.73 ze dne 5.6.20|9 - é.91 ze dne 30.6.2019, č. 155
ze dne 1.12.2019 - č. 168 ze dne 31.12.2019

.
.

k běžnému účtuč. 94 - 5018111/0710 vedenému u ČNS O. 10 ze dne '1.3.2019 - č. 14
ze dne 29.3.2019, é. 25 ze dne 4.6.2019 - ě. 33 ze dne 28.6.20|9, č. 63 ze dne 6.12.2019
- ě. 67 ze dne 3I.12.2019

k spořícímu účtuč. 107 -

441,5930267 /0100 vedenému u
č. 3 ze dne 30.6.2019, ě. 6 ze dne 31.12.2019

. k účtuveřejné sbírky č. 115-953038026710100

KB

vedenému
20.6.2019, é. 4 ze dne 28.6,2019, ě.23 ze dne 14.10.2019

a,s.

č.2 ze ne

31,3.2019,

u KB a,s. č. 1 ze

dne

účetoídoktrd

' k zakladnímu běžnémuúčtuč. 35428111/0100 vedenému u KI} a.s. 110024 - ě. 110036,
č. l10073 - č. 1l009l, č. l10l55 - ě. l10168
. k běžnému účtuě.94 - 5018111/0710 vedenému u ČNg ě. 140010 - č. 140014,
č.140025 _ č, 140033, č. l40063 - ě. 140067
. k spořícímu účtuč. 107 - 4415930267 /0100 vedenému u KB a.s. č. 120002, č. 120003,
120006
. k účtuveřejné sbírky ě. 15-95303 80267 /0100 vedenému u KB a.s. č. 13000l,
1

č. 130004, č. 130023
Pokladní kniha (denft)
k pokladně obce za měsíc březen, červen a prosinec
skonto pokladní hotovosti ke dni dílěího přezkoumání
aje shodné s vykázaným zůstatkem v pokladní knize

.
.

v 8.00 hod ěini Kč 14.658,00

pokladní doklad

.

č. V 19000033 ze dne I.3.2019 - č. V 19000067 ze dne 30.3.2019, č. P 19000157 ze dne

5.6.2019 - ě. P 19000202 ze dne 28.6.20L9, č. P 19000307 ze dne 4.12.2019 - č. Y
19000333 ze dne 30.12.2079
Evidence poplatků
místrri poplatky za psy a za komunální odpad - vedena v excelouých tabullcích,
dle j ednotlivých poplatníků
Evidence majetku
vedena v modulu majetku Triada
Inventurní soupis majetku a závazkít
Složka inventarizace majetku a závazkrů obce Brařínov k 31.|2.2019 : Plán inventur
na rok 2019 ze dne 27,IL 2019, Proškoleníinventarizační komise ze dne 6.12.2019,
Inventumí soupisy fyzické a dokladové inventury k3I.12.2019, Výpis z listu viastnictví
k 31.12.2019 pro obec Brařínov a k.ú, Brařínov , Inventmizační zpáva za rok 2019
ze dne 25.1.2020.
Mzdová agenda
qfulatní lístky za období 01 - 05/2019 u kontrolovarrých pracovníků na Dohody
o provedení práce a Dohody o pracovní ěinnosti
Odměňování členůzastupitelstva
qý,platnice neuvolněných členůzastupitelstva za období 02 - 08/2019
úěetnictví ost8tní
Protokol o schváení účetnízávěrky obce za rok 20l8 ze dne 23.4.2019.
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Smlouly

l

o

dilo

Smlouva o dilo ze dne 20.8.2019. Obec Braťínov jako objednatel, Šťastn1;asfalt, s.r.o,
jako áotovitel. Předmětem smlouly je Oprava místnípozemní komunikace v obci
Brařínov č. lc část a 3c, nacháuelicí se na pozemku p.é. 63711, v k,ú. Braťínov. Cena
díla činíKě 228.535,00 bez DPH aje shodná s nabídkovou cenou ve výběrovém řízení.
Uzavřetú smlou\T schváleno zastupitelstvem obce dne 19.8.2019.

4

Smlouly o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)
' Kupní smlouva ze dne 18.7.2019. Obec Braťínov kupuje od fyzické osoby 8 ks
surových kmenů dubů na akci "dřevařské synpozium". Uzaťeni smlouvy schváleno
zastupitelstvem obce dne

Smlouly nájemní

.

17 .7

.2019.

Nájemní srrllouva ze dne 25.4.2019. Obec Brařínov pronajímá fyzickým osobiám črist
pozemku p.č, 44111 a pozemek p,č, 444115 o celkové výměře 113 m2 v k.ú. Brařínov.
Sjedruíno na dobu neurčitou. Uzaťení smlouvy schváeno zastupitelstvem obce dne
23.4.2019.
Nájemní smlouva ze dne |3.6.2019. Obec Bratřínov pronajímá fyzické osobě pozemek
p.č. 444/29 o výrněře 9 m2 v k.ú. Bratřínov. Sjednáno na dobu neurěitou. Uzavřertl,
smlouly schváleno zastupitelstvem obce dne 12.6.2019.
Nájemní smlouva ze dne 29.11.2019. Obec Bratřínov pronajímá fyzické osobě část
pozemku p.č, 430 a 269 o výměře 7I3 m2 v k.ít. Brařinov. Uzavřeni smlouly schváleno
zastupitelstvem obce dne 27.1 1.2019.
Zveřejněné záměry o nakládání s najetkem
k Nájemní smlouvě ze dne 25.4.2019 - zveřejněn ve dnech 9.4.2019 - 24-4.2019
k Nájemní smlouvě ze dne 13.6.2019 - zveřejněn ve dnech 13.5.2019 - 13.6.2019
k Nájemní smlouvě ze dne 29.11.2019 - zveřejněn ve dnech 12.11.2019 - 28.II.20l9
Smlouvy a dalšímateriály k přijafým účelovýmdotacím
veřejnoprávni smlouva , kterou poskltuje středočeský kraj obci Brařínov dotaci
ve qfši Kč 188.000,00. Určeno na opravu mistni komunikace Ke Studni. Uzavření
smlouly schviileno zastupitelswem obce dne 27.11.2019.
Snloury a dalšímateriály k poskytnutým úěelovým dotacím
Veřejnopráwí smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce, ze dne 1.2.2019, Obec
Brařinov poskl.trtje Sdružení hasičůČech, Moraly a Slezska SDH - Brařínov dotaci
ve qýši Kč 20.000,00. Uzavíeni smlouvy schváleno zastupitelstvem obce dne 30.1.2019.
Dohody o pracovní činnosti
uzaťená dne 26.4.2019 s p, J.P. na údržbuzelených ploch - sjednáno do 30.9.2019,
v rozsahu 20 hodin měsíěně,
tuavřená dne 1.1.20l9 s pí K.S. na úklid veřejných ploch - sjednáno do 31.12.2019,
v rozsahu 20 hodin měsičně
Dohody o provedení práce
uzavřená dne 10.5.2019 s pí J.D. rra úklid volební místr:osti - sjednáno do 23.5.20|9,
v rozsahu 10 hodin,
lzayřená dne 1,2.2019 s p. J..I. na zimní údržbukomunikací - sjednano do 28.2.2019,
v rozsahu 12 hodin
Dokumentsce k veřejným zakázkám
Složka vcřejné zakázky malého rozsahu "Oprava místnípozemní komunikace v obci
Bojanovice č. lc čast a 3c, nachizejícíse na pozemku p.č. 637lI v k.ú. Bojanovice.
Yýzva meŤejněna ve dnech 30.7.2019 - 14.8.2019. Předložen Zápis o posouzení
a hodnocení nabídek ze dne 14.8.2019. Ze 4 uchazeóů lybrána firma Št'astný asfalt,
s.r.o., s nabídkovou cenou Kč 228.535,00 bez DPH. Výběr uchazeče schválen
zastupitelstvem obce dne 19.8.2019, Dne 20.8.2019 podepsána s \Tbraným uchazečem
Smlouva o dílo. Cena dílaje shodná s nabídkovou cenou.
Zápisy z jednání zastupitels§a včetně usnesení
č. 2 ze dne 19,12.2018 (rozpočet), č. 3 ze dne 30.1.2019, č, 4 ze dne 27,2.2019, č. 5
ze dne 23.4.2019 (závěrečný účet),č. 6 ze dne |2.6.2019, č. 7 ze dne 17.7.2019, ó. 8
ze dne 19.8.2019, č. 9 ze dne 18.9.2019, č. 10 ze dne 30,10.2019, č. 11 ze dne
27.1|.2019, ě. 12 ze dne 18.12.2019
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V kontrolovaném období obec Brařínov, dle prohlašení starostky obce, neuzavŤela smlouvu
směnnou, sm]ouvu o výpůjčce,výprose, o nabyti, převodu nebo o zřízení práva stavby
k pozemku ve svém vlastnictví, nehospodařila s majetkem státu, neručila svým majetkem
za závazky fyzických a právnických osob, a to ani v případech taxativně q.jmenovaných
v § 38 odst. 3 zátkona o obcích, nezastavila movitý a nemovitý majetek, neuzavřela smlouvu

o přijetí a posk}tnutí úvěru nebo zápůjčky,smloul.u o převzeti dluhu, o píevzeti ručitelského
závazku, o přistoupení k závazkl a smlour,u o sdružení, smlouw o společnosti a poskl.tování
majetkových hodnot podle smlouvy o sdruženi, jehož je obec společníkem,nekoupila
ani neprodala cenné papíry, obligace, nelrydala komunální dluhopisy, nezřídila ani nezrušila
příspěvkovou organizaci a organizaění složku, nezaložila ani nezrušila prár.nickotr osobu,
neuskutečnila ma.ietkové vklady do právnických osob, nepíovozovala hospodáŤskou
(podnikatelskou) činnost, uskutečnila pouze veřejné zakrázky malého rozsahu.

6

B. Zjištěníz přezkoumání
Při přezkoumaní hospodařeni obce Bratřínov:
Neby|y zjištěny chyby a nedostatky.

C. PInéníopatření k odstranění nedostatků zjištěných:
a) při dílčímpřezkoumání
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b)

nři přezkoumání hosnodaření za předchozí rokv

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D)

Závěr

Při přezkoumání hospodaření obce Braťínovza rok 2019 podle § 2 a § 3

zakona

č. 42012004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Nebyty zjištěny chyby a nedostatky.
(§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 42012004 Sb.)

Upozornění na rizika d|e § l0 odst, 4 písm. a) zákona ó.42012004 Sb., v platném zněni:
Neuvádi se.
Podíly dle § 10 odst. 4 písm, b) zákona č.42012004 Sb., v p|atném znění:
a)

podíl pohledávek na rozpoětu územníhocelku

0,26 Vo

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku

3,,73 o/o

c) podíl zastaveného majetku na ce|kovém majetku územního celku

0,00

o/"

Komentář:
Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí0,00 Kč.
Celkový objem dlouhodobých závazků činí0,00 Kč.

Výrok dle §

.

10 odst. 4 písm. c) zákona č. 42012004 Sb., v platném zněni:
Dluh uzemního celku nepřekočil 60% pruměru jeho přijmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Brařínov 30.04.2020
Podpisy kontrolorů:

KRAJSKÝ
OaUor inteirřr-o"
i

l50 2t

Pr€]hs

5

PhDr. Ladislav Tomášek

Helena Lišková

kontíolorka

@:

- je ruívrhem zprávy o v,ýsledku přezkoumání hospodaření, přičemžkonečným zněním zpnáLvy
se stává okamžikem mamého uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona
42012004 Sb., k podrání písemnéhostanoviska kontrolorovi pověřenému řízením
přezkoumíní

č.

-ke zj ištěním uvedeným v tomto návrhu je možno podat písemnéstanovisko ve lhůtě
do 15 dnů ode dne předání návrhu zpÁvy, a to kontrolorovi pověřenému řízením

přezkoumrání na adresu: Ikajský úřad Sředočeského kraje, Odbor intemího auditu a kontroly,
Zborovská 1 1, l 50 21 Praha 5

zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje
dílčíhopřezkoumání
- tento návrh

- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přiěemž se stejnopis

é.2 předává

i

výsledky konečného
statutiárnimu zástupci

přezkoumávaného subjektu a stejnopis ě. 1 se zakládráL do přislušného spisu územníhocelku
vedeného Odborem intemího auditu a kontroly Krajského uřadu Středoěeského kaje.
S obsahem zprávy o výsledku přezkoumáLní hospodaření obce Braťínov o počtu 9 stían
byla seznrá,rnena a stejnopis é.2 převzala, pí Dagmar Holková, starostka obce. Dále starostka
obce převzala v elektronické podobě nepodepsanou zprávu o výsledku pŤezkoumání
hospodaření obce Bratřinov ve strojově čitelnémformátu PDF pro naplnění ustanoveni
§ 4 zákona č, 9912019 Sb.
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Rozdělovník:
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1

2
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Předáno

Převzal
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Krajský úřad
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PhDr. Ladislav Tomášek
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