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Velká Hradební 3118148,400 02 Ústí nad Labem
odbor kontroly
Datum,

.1

Spisotiá značka,
Čislo 1ednací:
UlD:

Počet listu/přiloh:

1, |rťazna
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KUUK/097951l202c!7
KUUK/001361i2021
kuukescdOac2b

7l0

zpRÁvA o yísmpKu pŘEzr<outuÁrtí Ho§poDnŘeruí
obce Vrbióany za rok2021,1Č: 00828807
Zpráva o výsledku přezkoLlmánl hnspndař*ní hyla vyprnr:*vána na základě Zápist-l z dílčího
přezkourrtání hospodaření a na zákiadč v}isl*cjkLl kr:n*čnéhrlpiezkournání hospodaření,

Fřezkoumání hospodaření bylo zaháj*no cíotučenímn:rlánrerrí dne
,$b,, n *bcili"l,
provedeno na základě § 42 záknna č. 12Slžůůů

1.9.2020 a

Dílčípřezkoumání se uskutečnilo v s[d|e obce Vri:ičany, na adrese VrbiĎany
411

21 Vrbičany, dne 9. 12,2020.

bylo
35,

Dílčipřezkoumání vykonala kontroiní skuptna
lng. Hedvika Feixová - kontrolor povéřený řia*nim př*elioutlání
lng. lva Krbcová - kontrolor

-

Konečnédílčípťezkoumáni se Llslcutečniln v sitjle obce Vrbičany, na adrese Vrbičany 35,
411 21 Vnbičany, dne ']1 ,3.2021
Konečnédílčípřezkor_lmání vyknnaia kntltroini xkt":pilra.
lng. |-{edvika Feixová - kontrolor pnvěťený řizeninr př*;kr:tlnráili
lng, lva Krbcová - kontrolor

-

Zástupci obce:
- ln§. Jiří Šmíd- starosta
- lng. íMgr. .,}aroslav l\,{areš - učetni
- Ludmila Pilneyová - mistostarostka

Předmět přezkoumání hospodaření
Předmětem přezkoumáníjsou údaje o ročnímhospodaření územního celku, tvořící součást
závěreČnéhoÚČtu podle § 17 odst. 2 a 3 zákona č.25aft000 Sb., o rozpočtových pravidlech
Územních rozpočtŮ, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu s § 2 odst. 1 zákona
Č.4?al2a04 §b,, o přezkoumávání hospodaření územníchsamosprávných celků
a dobrovolných svazkŮ obcí, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ,,zákon c. +eolzoo+
Sb."):

a) Plnění příjmŮ a
b)

c)

d)
e)

f)

výdajů rozpočtu včetně peněžníchoperací, týkajícíchse rozpočtových
prostředků,
finančníoperace, týkajícíse tvorby a použitípeněžníchfondů,
náklady a výnosy podnikatelskó činnosti úzernního celku,
peněŽní operace, týkajícíse sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy
mezi dvěma a více Územnínni celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo
fyzickými osobami.
finančníoperace,týkajícíse cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o úóetnictví,

hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími
prostředky ze zahraničíposkytnutými na základě mezinárodních smluv,
g) vyúČtovánía vypořádání finarrčníchvztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů,
k rozpočtŮm obcí, k jinýnn rozpočtůnr,i<e státnírn fnndům a k dalšímosobám"

Předmětem přezkoumání dále je dle § ? odst" 2 zákona č, 420/20CI4 Sb.:
a) nakládání a hospodaření s nnajetkem ve vlastnictví územníhocelku,
b) nakládání a hospodařenís majetkenn státu, s nínržhospodaří územnícelek,
c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s vlijimkou úkonůa postupů
přezkoumaných orgánem dohlecNu podle zvláštního právního předpisu,
d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
e) ručenízazávazkyťyzických a právnických osob,
D zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
g) zřizovánívěcných břemen k majetku úrernníhocelku,
h) účetnictvívedené územnímcelkem,
i) ověření poměru dluhu úzernního celku k průměru jeho příjmů za poslední
4 rozpočtovéroky podle právního předpisu upravujícíhorozpočtovou odpovědnost.

Hlediska přezkoumání hospodaření
Předmět přezkoumáníse podle ustanovení §

3 zákona

č,42al2aa4 Sb. ověřu.je z hlediska:

a) dodržování povinností stanovených zvláštnímiprávními předpisy, zejména předpisy

o finančnírrrhospodaření územních celků, o hospodaření s jejich majetkem, o účetnictví
a o odměňování,

b) souladu hospodaření s finančnímiprostředky

c)

v* srovnání s rozpočtem,
dodrženíúčeluposkytnuté dotace nebo návratnó finančnívýpomoci a podmínek jejich
použití,

d) věcné a formální

správnosti dokladů o přezkournávaniých operacích.
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A. Přezkoumané písemnosti

l.

Výběrovým způsobem byly prověřovány následující písemnosti

Druh písernnosti

Popis pís*t1,1nnsti

Na rok 2020 byl zpracován v třídění podle rozpočtovéskladby, doloženo
zveřejnění návrhu rozpočtu dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozp§čtových
pravidlech úzernníchrozpočtů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"zákon o rozpočtových pravidlech").
Rozpočtová opatření Schválená rozpoótová opatření zastupitelstvem obce (dále jen "ZO")
nebo starostou obce na základě schválené kompetence jsou zveřejněna
v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech a zapracována do
výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu (dáto jen "FlN 2-12 íVl"), V roce
2020 obec provedla rozpočtnvéopatření číslo1 až 4.
Schválený rozpočet Na rok 2020 byl projednán a schválen ZO dne 12, 12.2a19 jako
Návrh rozpočtu

schodkový rozpočet. Schodek rozpočtu bude

z

Střednédobý výhled
rozptlčtu

Závěrečný účet

Bankovn1 vli,pis

Dohoda o hmotné
otjpovědnosti
Evidence
pohledávek

Faktura

uhrazen

nahospodařených finanónính prostředků z minulých let, Rozpočet
je zpracován v tříděnídle vyhlášky číslo323l20CI2 Sb., o rozpočtové
skladbě, ve znění pozdějších předpisú. Závaznymi ukazateli rozpočtu
by|y stanoveny paragr-afy" Kontrolou bylo ověřeno zveřejnění
schváleného rozpočtu dle zákona o rozpočtových pravidlech a pořízení
ve shodných částkách cln FlN ž-12 lvl. Na úřednídesce je vyvěšeno
oznámení, kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno
nahlédnout do jeho iistinné podoby,
Zpracován střednědobli výhled rozpočtu (dále jen "SVR") na období
2020 - 2022; doloženo zveřejnění návrhu SVR dle zákona o rozpočtových
pravidlech v období 9,8. do 1§,9,2019, §VR schválen ZO dne
12, 9, 201S; 'kontrníor-r bylo ověřeno zveřejnění schváleného §VR dle
zákona o rnzpočtových pravidlech dne 26, 8, 2019,
Návrh závěrečného účtuza rok 2019 byl zveřejněn na úřední desce
a internetových stránkách od 1.6. do 19, 6. 2a2a. Závěrečný účet
projednán a schválen ZO drre 18.6,2020 s vyjádřením bez výhrad.
§chválený závěrečný účetbyl zveřejněn v souladu se zákonem
o rozpočtovÝch pravidlech dne 2§. 6. ž020.
Stavy bankovnich výplsut k 3'ů. S a k 3'l. 12,2020 souhlasily na zůstatky
v ůčetnictví§|'-l 23,X * JákiaEjní t,ěžný ljóet úzernnich sannosprávných
celkťt, ve výkazu rnzvaha * Fll',l iJ-,12lr4 na řádek 68'l0. §tavy bankovních
výpisů k 3ů. §. a k 3'1" J?.:lů?0 scuh!asiiy na zustatky v účetnictví
SU 068 - Termírlnvanéwklady elt*r"rirndol:ó ve výlrazu rozvaha^
Z minulých let bez změn" Dohody uzavřeny s pokladní v roce 2010
s účetnímv roce 2012,
Ve sledovaném období je evidovárra vydaná faktura po sp|atnosti z roku
20,1S čísl*dokiadu 18-002-ť]ůů14. F*lrNcdávka 1* za dodávky plynu
pro Česknlr pošiu. K vyst;:vené -ť;lktL;ie jsou vytvoř€ny ópravné položky
k odběrateium §U 1§4, Knrrtr*|*u uvéřcna tvorba opravných položek,
vnitřní učctnídoklad,; ůísIužil-600-0003, 20-600-0006, 20-600-0009
za období březen, červerl a raťí?ůžL,.
Zkontrolovány dokNady:
Přijaté ťaktury za rněsíce xrpen nž xaři *d čísla20-001-00090 do čísla
20-001-00109
Vydané faktury ra ri,lěsi** letlen až rár'l od čisia 20-002-CICIO01 do čísla
20-002-00023
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Hlavní kniha
lnventurní soupis
majetku a závazkú

Předložena k 30. 9, a k 31, 12, 2020
Na základě doložené dokumentace k přezkournání hospodaření byla
provedena kontrola inventarizace majetku, pohledávek a závazkú
k 31. 12,2ů20. lnventarizace se ťídívnitřní směrnicí čislo 10 §měrnice
k inventarizaci majetkr"l a závazků (účinnéod 1. 1. 2019). Touto směrnicí
je stanoverr limit k odsouhlasení pohledávek a závazků dle § 3 odst.
písm, j) vyhlášky číslo270/2010 §b,, o inventarizaci majetku a závazků,
Flán inventun na rok 2020 ze dne 1. 12. 2020. Prezenčnílistina ze
školeníčlenrj inventarizačníkomise ze dne 14. 12,2020. Výpis z Katastru
nernovitostíz* dne 31. 12, 2ú2CI. Katastrální územíVrbičanya siřejovice,
lnventarizační zpráva za rok 2020 ze dne 3, 2. 2021 - nebyly zjištěny
inventarizační rozdíly. Věcná břemena evidována na SÚlRÚ 031/0301,
03110401 a 031/0901,
Předložena k 3ů. $" a k 31. ,]2. ?020
Předložena k 30,9. a k 31. 12. 2020,
"1

,tr

Kniha došlých faktur
Kniha odeslaných
faktur

Kniha pohledávek a
závazků
odměňováníčlenů
zastupitelstva
pokladní doklad
pokladní kniha
(deník)

Příloha rozvahy
Rozvaha
učetnídoklad

V roce 2020 obec ovidrlje

nar_lnplatek na faktuře 20-001-0 0169, faktura
splatná 29.11. 2020. l-Jhnazeno dokladem číslo72, dne 22. 1 " 2a21
Kontrola výše a vypláceníťunkčnich odměn dle mzdových listů za období
112l2a?a u: neuvolněnéhn starosty, neuvolněné místostarostky,
předsedy ťinančnílrovýboru, předsedy kontrolního výboru, předsedkyně
majetkovóho výboru, u předsedy stavební komise a člena ZO.
Prověřeny pokladní doklady od čísla20-702-00305 do čísla
20-702-00330.
Zůstatek vykázaný k 30, 9, a k 31 . 12, 2a20 v pokladní knize souhlasí
se zůstatkern §U 261 - Pokladna ve výkazu Rozvaha a ve výkazu
FlN 2-12 h/, Pnkiadnílimit nestanoven.
Předložen k 3CI, 9. a k 31, 12^ 2020.
Pťedlož*nak 3tJ, 9, a k 31 12, 202ů,
Zkontrolová9y bankovní výpisy Komerčníbanky, á, s- eEto q ŠÚÁll
231/020 od čísla 2$-B0l-S0573 clo čísla20-801-0CI530, Bankovní výpisy
Komerční banky, a, s,, spořicí účetčíslog, SÚ/AÚ 231/027 dokla d Ďíslo
20-B08-00CI06^ Bankovní výpisy Sberbank CZ., a, s., čísloS,9, SÚ/AÚ
231/023 od čísia2CI-B07-00CICI8 do čísla20-807-00009, Bankovní výpisy
Sberbank CZ,, a, §., číslog, SÚ/AÚ 231fi24 číslo20-B12-oooo9.
Bankovní výpisy Raiffeisen Bank, a. s,, číslo2,3, SÚ/AÚ 231/028 číslo
20-809-00002 a óíslo ?0-809-00003. Bankovní výpisy Česká národní
banka, číslos, sÚlnu 231n28 od čísla20-802-00011 clo čísla
20-B02_0001 2,

Vnitřní učetnídoklad číslo2006-00078 z 19. 6. 2020, přeúčtování
výsledku hosporJaření za rok 2019. Účetnr závěrka za rok 2019
schválena dn* 18, 6. 2CIZCI. Dnložen protokol o schválení účetnízávěrky
ze dne 19.6.2a20,
Učtový rozvrh
Předložen pro účetníobdohí2020
Yýkaz pro hodnocení Pťedioženk 30 9. a k 31, 12. 202a
učetnictvíostatní

plněnírozpočtu
Výkaz zisku a ztráty
DarovacísmlouvV
Smlouvy a další
materiály k
poskytnutým
účelovýmrlotacím

Předložen k 30. 9. a k 31. 12. 2020
Vobtjohi nd'tr- ,1. dn §,tr" 1 , žfi?§ nbec n*uzavřela darovacísmlouvu
Veřejnoprávní srnlouva o poskytnutí individuální dotace číslo1/2020
uzavřena dne 25, 3. 2020 prCI Spolek Amálie [Vánesové ve výši
35 000,- Kč, uhrazeno dne 28. 4. ?a20 z Komerčníbanky, a, s. číslo
výpisu 18, číslodokladu 20-801-00290, Vyúčtovánína částečnéčerpání
ve výši 9 S§CI,- Kč ze dne 1 1, 12, 2020. Rozhodnutím Z0 bylo čerpání
prodlouženo do roku

2CI21,
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§r"rrlouvy a dalši

materiály k přijatýrn
učelovým dotacím

Příjern a čerpáníúčelovýchprostředků z hlediska označeníúčelovým
znakem v účetnictví:
ÚZ enOe+ Jednorázový příspěvek obcím pro rok 2020. Předloženo:
Poskytnutí jednorázového nenávratného příspěvku pro obce Ústeckého
kraje v roce 2020 dle rákona č, 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu
v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru
SARS CoV-2, ve znění pozdějšíchpředpisů ze dne 10. 8,2020 ve výši
375 OO0,- Kč, Bankovní výpis ČNBze dne 13. 8. 2020, doklad číslo
20-802-00009
ÚZ ga 193 Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volb-ami do

Senátu Parlarnentu Ceské republiky

Smlouvy náiemní
Smlouvy o dílo
§rnlouvy o převodu
majetku (koupě,
prodej, směna,
převr:d)

§nrlouvy o přijeti
úvěru

Smlouvy n věcných
bř*ntenech
Smlouvy ostatní

a do

zastupitelstva kraje,

Předloženo: Avíao ze dne 14" 9, 2n20 ve výši 31 000,- Kč. Vyúčtováníve
výši 18 375 Kč ze dne 7. 12, 2020, sestava přehled pohybů a stavů na
účtechza období 1 až 12l?a2a, příjern dotace 24, 9, 2020, doklad číslo
20-802-0001'1. Doklad číslo20-600-00009. Vratka ve výši 12 625,- Kč
dne 5. 1. 2021, bankovní výpis Komerčníbanky číslo1, doklad číslo
20-B01 -00001
V období od 1, 1 . do 31 . 12, 2ů20 obec neuzavřela náiemní smlouvu.
Dne 2. 1,1" 202CI byla uzavřena smlouva o dílo na změnu územníhoplánu
Vrbičany, zhotovitel lng. arch. lVlichaela Štádlerová, Praha 6, Převzetí díla
v roce 2021, Daloženo schválenísmlouvy v Z0 dne 10, 9, 2020,
V období nd,1. 1, do 31. 12.2020 obec neuzavřela žádnésmlouvy
o převodu rnajetku.

V období od 1.
úvěru.

1" do

31

.

12. ?a?a obec neuzavřela smlouvu o přijetí

V období od 1. 1, do 31" 12,2020 obec neuzavřela smlouvu o věcném
břemeni"

§mlouva o příppóvku na úhradu neinvestičních nákladů za poskytování
sociální služby,denní stacionář v Centru pro zdravotně postižené děti a
mládež - SRDICKO ze dne 25, 3, 2CI20, Doloženo schválení smlouvy ZO,
úhrada na základě došlých faktur do rnaximální výše 15 000,- Kč za rok,
Předložena faktr:na číslo20-001-001 05.
Zveřejněnó záměry o V období od 1" 1, do 31, 12, 2020 obec nezveřejnila záměr
nakiádáni s
majetkem

Dokumentace
k veřejným
zakázkám
Vnitřní předpis a
směrnice
Výsledky externích
kontrol

V obdobi od 1" 1. dn 31" 12" 2ů2ůoi:er: neuskutečnila veřejnou zakázku.
Předloženy srněrnice piatné prn rok 2020, potlžity podpťlrně,
Dispozičníoprávnění ze dne 1, 1. 2020,
Vobcjobi orj'tr. 1, d* 31, l2. ?§Pů rll"ler: nemela externí kontrolu

Zápisy z jednání
Při pťezkournání hospodaření pnužity podpůrně zápisy a usneseníZO
zastupite|stva včetně
usnesení
Peněžní fondy
V obdobíod 1, 1. dn 31" 12, 2020 obec nezřídila peněžnífond
územníhocelku pravidla tvorby a
použití
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nství - svazek
obcí

kontrolní a finanční
Rozpočtová
odpovědnost

ll.

Svazek obcí lntegro, Sdruženi nbr:í pro nakiáciání s odpady. Kontrolou
ověřeno uhrazení členského přísněvku r}s ruk 2020, Došlá faktura
§vazek i:lrcl lnteErr:, ciokiacl čislo 20-001-0019, uhrazena dne 26" 2

2a20.

Doložena činnost kontrolního a finančníhovýboru - předloženy zápisy
z
nanI
oru
urne
P m
jeho pIlJ mU Za posled n čtyři
d! Ll h iJ územn ih $ cei ku K p rume
rú7pC) čtovó roky cln ů % hranice daná záko ne m C 5 lcl z3l ll) 1 7 Sb
c,
ravidlech
od
nosti n
a
kročena

Zástupce obce Vrbičany proh|ašuje, že ťlzenrnícelek v roce 2020:

- neprovozoval podnikatelskou činnost,
- neuskuteČnil peněžní operace, týkajícíse sdružených prostředků vynakládaných
,í

B, Zjištění z konečnéhodílčíhopřezkounnání
Při konečnémdílčímpřezkoumárii hnspodtlí*ni obce Vrbičany za rok2020
nebyly zjištěny chyby a nedostatky"

C. Plnění opatření k odstranění nedostatkťl

l.

zjištěných v minulých letech

Při přezkoumání hospodaření za rok 2019 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

ll.

zjištěnlých při dílčímpřezkoumáníza rok 2020

Pří dílčímpřezkoumání za rok 2020 nebyly zjištčnychyby a nedostatky.
D, Závěr

l.

Při přezkoumání hospodaření obce Vrbičany za rok 2020

nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst, 3 písm. a) zákona č.420i2004 Sb")
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l

na

základě smlouvy mezi dvěma a více uzen-rními celky, anebo na základě smlouvy s jinými
právnickými nebo fyzicklimi osobami,
nehospodařil a nenakládal s prostředky poskytnutými z Národního ťondu a s dalšími
prostředky ze zahraničíposkytnutýrni na základě mezinárodních smluv,
není zřizovatelem příspěvkové organizace,
není zřizovatelern organizačnísložky,
nekoupil, ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady,
nenakládal a nehnspodařil s majetkem státu,
neuskutečnil akce, podléhajícízadávacímu řízenídle zákona č" 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek ani neuskutečni| veřejnou zakázku malého rozsahu,
neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, neuzavřel smlouvu
o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku a smlouvu o přistoupení k závazku,
nezastavil movitý a nemovitý majetek,

ll.

Při přezkoumání hospodařeni obce Vrhióany za rok 2020

nebyla zjištěna rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která by mohla mít
negativnídopad na hospodaření územníhncelkul v budoucnosti,

lll,

lV

Poměrové ukazatele zjištěnépři přezkoumání hospodaření:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územníhocelku

5,38 %

b) podílzávazků na rozpočtu územníhocelku

2,64

o/o

c) podílzastaveného majetku na celkovérn majetku územníhocelku

0,00

o/o

Při přezkoun"ráni hrospodaření obce Vrhiůnny za rok 202{)
bylo ověřeno dle § '17 zákorra č" 23l?0'17 §b., c pravrdiecři lnzpclčtnvéodpovětlnosti, že dluh
uzemního celku nepřekročil 60 9ri průmóru 1eho p:řílrnn za pr:sledrli 4 rozprrčtovéroky.

Posledním kontrolnírn úkonem předcházejícím zpracování této zprávy bylo vyhodnocení

a odborné posouzení předložených dokladů dne

1 1

.3,2021.

h/lísto a datum vyhotcvení zprávy
Vrbičany dne 11 .3,2021

lng, F{edvika Feixová
kontrolor pověťený ťizen ínr přezkourrián

í

írrg. lva Krbcová

kontrolor

Návrh Zprávy o výsledkLt přeekoumáni hr:sptLdař*rri obce Vrbičany za rok 2020,
lC. 00B2BB07. o počtu 7 stran lryl na mistň prnj*dnárr dn* 11" 3.2021 § panem lng, Jiřím

§mídeni - starostou obce.

Rozdělovník:

1 stejnopis pro Obec Vrbičany
1 stejnopis prr: Krajský ťrřad Ústeckóhc

krale, odbor kontroly

POU*nr-*í:
ZPráva o výsledku přezkournáni hctspocJař*ni je sť}uť:asn* i návrhem zprávy o výsledku
Přezkoumání hospodaření a obsahuje irýsleriky jerir"lrrrárovóh* přezkor_lmání nebo všech
dílčíchpřezkoumání. Konečnýnr zněr:ím epravy * vÝsiedlqli přezknumání hospodaření se
stává okamŽikem nrarného uplynutí lhuty dl* § fi orist. 1 pisni, C) zákr:na č 420l2004 Sb., ve
které měl územnícelek možnost pndai pis*mrié stanovtsko kontroiorovi pověřerrému
řízením přezkoumání na adresu Krajského uřetdu Úste*lc*ho krnje odbor kontro|y, Velká
Hradební 3118148,400 02 Ústl rrael Laher.t (dá|t:len Kralský uřad Ůsteckého krale).
L(lku]llenl.]e lo(iepsan elekbcalck}ru poJprsenl

P,irprsrr,.r

ln!, Hed|iLl Fe,rovr

Organ;nce, OJ
sérioťéč cefr,:
vvdavatel ťeú.
Dafuilr a čas
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