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Zpráva o ýsledku přezkoumání hospodaření obce

ZELIZY
IČl00237396

Za rok 2018
Přezkoumání hospodaření obce Želizy zarak 2018 bylo zahájeno dne 06.08.2018 doručením
oznámení o zahájeni přezkoumání hospodařeni zaslaného přezkoumávajicím orgánem.

přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

.
.

22.03,2019
0B.10.2018
na základě zákona č. 42012004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí, ve znénípozdějších předpisů a v souladu se zákonem
č. 25512012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

Přezkoumávané

období:

Přezkoumání proběhlo v sídle obce:

01.01.2018 - 31.12.2018

!,elízy
Zelizy 46
2'77 2l Liběchov

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený íizenim píezkoumání,.
- kontroloři.

Bc. Zuzana Svobodová
Ing. ZdenkaZavře|ová (dne 8. 10.2018)
Alena zemanová

Zástupci obce:

Milan Zajíček- starosta
Jaroslava Zajíčková- hlavní účetní

't

Pověření kpřezkoumání podle § 5 odst. 7 zákona č. 42012004 Sb," § 4 a § 6 zákona
ó. 25512012 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů, vydala vedoucí Odboru interního auditu
a kontroly Krajského úřadu Středočeskéhokraje Mgr. Štěpánka Dvořáková Týcová
dne 15.8.2018 pod čj. 106450/2018/KUSK.

Předmětem přezkoumání jsou dle ust. § 2

zák č 42012004

Sb.,

ve znéni pozdějších

předpisů, údaje o ročnímhospodaření územníhocelku, tvořící součást závérečnéhoúčtupodle
zákona č. 25012000 Sb., ve znéni pozdějších předpisů, a to:
- plnění příjmůa výdajů rozpočtu, včetně peněžníchoperací týkajícíchse rozpočtových
prostředků,
- finančníoperace, týkajícíse tvorby a použitípeněžnich fondů,
- náklady a výnosy podnikatelské činnosti územníhocelku,
- penéžnioperace, týkajícíse sdružených prostředků vynakládaných na základé smlouvy

mezi dvěma nebo více územnimi celky, anebo na základé smlouvy s jinými

-

-

právnickými nebo fyzickými osobami,
finančníoperace, týkajici se cizích zdrojů ve smyslu právnich předpisů o účetnictví,
hospodařeni a nakládáni s prostředky poskytnutýmt zNárodního fondu a s dalšími
prostředky ze zahraníóí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
vyúčtovánía vypořádáni ťtnančníchvztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtůmkrajů,
k rozpočtům obcí k jiným rozpočtům"ke státním fondům a k dalšímosobám,
nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územníhocelku,
nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímžhospodaíiúzemnícelek,
zadáváni a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonůa postupů
přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,
stav pohledávek a závazkú a nak|ádání s nimi,
ručeníza závazky fyzických a právnických osob,
zastavování movitých a nemovitých věci ve prospěch třetích osob,
zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
účetnictvívedené územnim celkem,
ověření poměru dluhu územníhocelku k pruměru jeho příjmůza posledni 4 rozpočtové
roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost
jednotlivých skutečrrostípodle předmětu a obsahu pYezkoumání. Při posuzování jednotlivých
právních úkonůse vychází ze znéni právnich předpisů platných ke dni uskutečněnítohoto
úkonu.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 42012004 Sb nebyly předmětem přezkoumáni údaje,
na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.
Posledním kontrolním úkonem ve smyslu ustanovení § 12 odst, 1 písm. g) kontrolního řádu
učiněným dne 22.03.2019 bylo shrnutí kontrolních zjištění, předání přezkoumaných
dokumentů zástupcům územníhocelku a prohlášení kontrolora pověřeného íízením
přezkoumáni, že kontrola na místě je ukončena.
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A. Přezko umané písemn osti
Střednědobý výhled rozpočtu
a na rok 2015 - 2018
r na rok2019 - 202I schválený zastupitelstvem obce dne 20. 12.2017, zveiejnéný dne
3. L.2018, návrh zveřejněn dne 4. 12.2017
Návrh rozpočtu
. zveřejněný ve dnech 4. 12. - 20. 12.20L7
Schválený rozpočet
. zastupitelstvem obce dne 2a. 12. 2017 jako vyrovnaný - závazné ukazatele
dle přiloženého schváleného návrhu rozpočtu ve výdajích v odvětvovém členění
rozpočtovéskladby (paragrafy), zveřejněný dne 3, 1. 2018
Stanovení záv azný ch ukazatelů zřizeným organ izacím
. dopisem ze dne 2L 12, 2017 pro příspěvkovou organizaci Základní škola a Mateřská
škola Zelizy, navýšení příspěvku dopisy ze dne 22, 6, 20IB a 27 . 9. 2018
Rozpočtová opatření
. č. 1 - schváleno zastupitelstvem obce dne 28. 3.2018, zveřejněno dne 14.2.2018
. ě.2 - schváleno zastupitelstvem obce dne 28. 3. 2018, zveřejněno dne 5. 4,2018
. č. 3 - schváleno zastupitelstvem obce dne20.6. 2018" zveřejněno dne 28. 6. 2018
. č.4 a 5 - schváleno zastupitelstvem obce 26. 9. 2018, zveřejrrěny dne 3. 10.2018
, č.6 - schváleno zastupitelstvem obce 1. 11,2018, zveřejněno dne 9.11.2018
. č. 7 - schváleno zastupitelstvem obce L8. 12. 2018, zveřejněno dne 27. L2. 2018
Závěrečný účet
. za rok 2017, projednán a schválen dne 24. 5. 2018 spolu se Zprávou o výsledku
přezkoumání hospodaření s vyjádřením "bez výhrad", zveřejněn dne 5.6,20l8, návrh
zveřejněn

od27

4.

-24.5.2018

Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
. k31, 1.2018 zedne6.3.2018, k30 6.2018ze dne9.7.2018, k30.9 2aI8zedne
3. 10. 20í8,k3l. 12.2018 ze dne 28. I.2019
Yýkaz zisku aztráty
. k 30, 6. 2018 (okamžik sestavení ke dni 9, 1 . 2018), k 31 , L2, 2al8 (okamžik sestavení
ke dni 4,2.2019)
Rozvaha
. k30.6.2018 (okamžiksestaveníkedni9.7,2018)"k31.12,2018(okamžiksestavení
ke dni 4,2,2019)
Příloha rozvahy

.

k30.6.2018(okamžiksestaveníkedni9.7.2018),k3I.12.2018 (okamžiksestavení
ke dni 4.2.2019)

Účtový rozvrh

.

platný pro rok 2018

Hlavní kniha

.

za rok 2018 (dle potřeby)

Kniha došlých faktur

' do č, 18-001-00i55 ze dne22.9.20L8
Kniha odeslaných faktur
. do č. 18-002-00022 ze dne29.8. 2018
Bankovní výpis
. č, 82, 83.92,95,96, I02,713, 116" 126, I30" 146 - 149,178, 183 k bankovnímu účtu
é, 582017110100 vedenému u Komerčni banky a. s,

účetnídoklad
r [. 1806-000025

-

- 1806-000092,
1806-000110, 1806-000112" 1807-000037" 1807-000039, i807-000098 - 1807-000101"
1807-000110 - 1807-000113, 1808-000041 _ 1808-000047" 1808-000064, 1809_000122,
- 1809-000lz7,1809-000137 - l809-000140, 1809_000142,1809-000143, 1811-000053
- 1811-000062, 18i1-000070, 1811-000087, 1811-000088 k bankovnímu účtu
č. 582017110100 vedenému u Komerčníbanky a. s.
Pokladní kniha (deník)
. za měsíc duben, červen a prosinec 2018
l Skonto pokladní hotovosti - zůstatek k 8. 10. 2018 činil Kč 28 947,0a (k pokladnímu
dokladu č, 18-701-00601), hotovost souhlasí se zůstatkem v pokladni knize
pokladní doklad
r [. 18-701-00345 - 18- 701-00399, 18-701_00450 - 18-70I-00482, 18-701-00699 I8-70I-00746
Evidence poplatků
. vedena v programu KEO - místnípoplatky za psy, domovní odpad
Evidence majetku
. vedena v modulu majetku KEO
rnventurní soupis maj etku a záv azktt
. složka inventarizace majetku a závazků obce za rok 2018 - zejména,. Plán inventur
ze dne 22. 1I.2018, doklad o proškoleníinventarizačni komise ze dne 29. II. 2018,
inventurní soupisy k 31. 12. 2018" Inventarizačni zpráva ze dne 31. 1. 2019. výpisy
z LY za obec a příslušná katastrální územíse stavem k 3L. 12. 2018 - namátkově
dle potřeby
Mzdová agenda
. Rekapitulace mezď za měsíc červen a prosinec 2018
Odměriování členůzastupitelstva
. Výplatní listiny za mésic září 2018 - neuvolněný starosta, neuvolněný místostarosta,
předseda ťrnančníhovýboru, předsedkyně kontrolního výboru
.. Výplatní listiny za měsíc Ťijen a listopad 2018 - neuvolnění členovézastupitelstva
učetnictvíostatní
. protokol o schválení účetnízávěrky obce za rok 2017 (schválena zastupitelstvem obce
dne 24. 5. 2018) odeslán do centrálního systému účetníchinformací dne 3 1 . 5. 2018
Srnlouvy o dílo
. Smlouva o dílo č.D005/2018l05-29 uzavŤená dne 4.6,2018 se zhotovitelem TEWIKO systems, s.r.o., předmětem smlouvy je provedeni dita "Dětské hřiště Želizy",
cena díla Kě 220.664,00 bez DPH (Kč 267.0a4,a0 včetně DPH), výběr dodavatele
a uzavřeni smlouvy schváleno zastupitelstvem obce dne 24. 5. 2018
. Smlouva o dílo č. D005/2018/05-30 uzavřená dne 4. 6. 2018 se zhotovitelem TEWIKO systems, s.r.o., předmětem smlouvy je provedeni dila "Dětské hřiště Že|izy",
cena dilaKé 136.295,00 bez DPH (Kč 164.917,00 včetně DPH), výběr dodavatele
a uzavíenísmlouvy schváleno zastupitelstvem obce dne 24. 5, 2018
Smlouvy o věcných břemenech
. Smlouva a zŤízenívěcného břemene - služebnosti ze dne 14. 2. 2018, oprávněný
ČEZ Oistribuce, a.s., zíízenok p. č. 106116 v k, ú. Želizy - úplatně - Kč 1.000,00,
uzavíení smlouvy schváleno zastupitelstvem obce ďne 14.2.2018
Smlouvy a dalšímateriály k poskytnutým účelovýmdotacím
. veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelovédotace na výstavbu zaíizeni na likvidaci
odpadních vod z rozpočtu obce že|izy uzavíená dne 4. 6. 2018" příjemce ťyzická osoba 1806-000028, 1806-000083, 1806-000085

Kč 35.000,00,

poskytnutí dotace schváleno zastupitelstvem obce dne 24. 5. 2018

na základé žádostípříjemce
Dohody o provedení práce
J ze dne 10. 1. 2018 uzavřená s pi J. B. na dobu
domu hasičůa veřejného prostranství před a po
. ze dne 3. 6,2018 uzavíená s pí H. L. na dobu
domu hasičůa veřejného prostranství před a po
Dokumentace k veřejným zakázkám

.

od 10 1. do 30. 9. 2018, 45 hod. - úklid
konání obecních akcí
od 1. 6. do 30. 9.2018, 52 hod. - úklid
konání obecních akcí

složka veřejné zakázky malého rozsahu na provedení díla "Dětské hřiště Želizy"
(ve skutečnosti se jednalo o dvě Ňzná hřiště) - zejména cenové nabídky tří uchazečů,
zápis ze zasedání a usnesení zastupitelstva obce ze dne 24. 5. 2018 o výběru
nejvhodnějších nabídky - TEWIKO systems s,r.o,, uzavŤeny dvě smlouvy o dílo sjednané ceny jsou shodné s cenami nabídkovými

Vnitřní předpis a směrnice

.

Soubor vnitřních směrnic platných pro rok 2018 (nepřezkoumáváno" použito podpůrně)
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
. ze dne 20, 12. 2017, 28, 3. 2018 (schválení účetnízávěrky za rok 2017 pŤispěvkové
organizace Základni škola a Mateřská š|<ola Želízy), 24. 5. 2018 (schválení účetní
závérky obce za rok 2017),20. 6.2a18" 26.9.2018, 1. 1l. 2018 - ustavující,
18. t2, 2018 (nepřezkoumáváno, použito podpůrně)

Výsledky kontrol zřízených organizací
. Zápís z kontroly dne 23. 2.2018 v Základni škole a Mateřské škole v Želizich (provedl

,
.
.

finančnívýbor a účetníobce)
Zápis z kontroly dne 23. 4. 2 aI9 v Základni škole a Mateřské škole v Zelizích (provedl
ťrnančnívýbor aúčetniobce)
Zápis z kontroly dne 20. 8. 2018 v Základni škole a Mateřské škole v ŽeIízích(provedl
finančnívýbor a účetníobce)
Zápis z kontroly dne 20. 12. 2018 v Základni škole a Mateřské škole v Želizich(provedl
finančnívýbor aúéetniobce)

V kontrolovaném období obec Želizy, dle prohlášení staíosty obce" neuzavřela smlouvu
kupní, směnnou, darovací, nájemní, pachtovni, smlouw o výpůjčce"výprose" o nabytí,
převodu nebo o zŤizeni práva stavby k pozemku ve svém vlastnictví, nehospodařila
s majetkem štátu, neručila svým majetkem za závazky fyzických a právníckých osob,
a to ani v případech taxativně vyjmenovaných v § 38 odst, 3 zákona o obcích, nezastavlla

movitý a nemovitý majetek" neuzavřela smlouvu o přijetí a poskytnutí úvěru nebo zápůjčky"
smlouvu o převzetí dluhu, o převzetí ručitelskéhozávazku, o přistoupeníkzávazku a smlouvu
o sdružení, smlouvu o společnosti a poskytování majetkových hodnot poclle smlouvy
o sdružení,jehož je obec společníkem,nekoupila ani neprodala cenné papiry, obligace,
nevydala komunální dluhopisy, nezŤídila aní nezrušlla příspěvkovou organizaci a organizačni
složku, nezaložiIa aní nezrušila právnickou osobu, neuskutečnila majetkové vklady
do právnických osob, nepfovozovala hospodářskou (podnikatelskou) činnost, uskutečnila
pouze veřejné zakázky malého rozsahu.

B. Zjištěníz přezkoumání
Při přezkoumání hospo daíeni obce Želizy,.
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných:
a) při dílčímpřezkoumání
Byly zjištěny následující chyby a nedostatky - porušeny rrížeuvedené předpisy:

.

ČÚs č.701- 7l0 (§ 36 odst. I zákona
ČÚs r. 701 bod 6.2. a6.3., neboť:

o účetnicfví)

Územní celek neúčtovalk okamžiku uskutečněníúóetniho případu. Obec neúčtovala
o převodu hospodářsk6hg výsledktt zarok2017 k datu schválení účetnízávěrky zatento
rok zastupitelstvem obce dne 24. 5.2018 (neúčtovánoani ke dni dílčíhopřezkoumání
hospodaření).

NAPRAVENO

Ho,spodálYsky v1),sledek byl zaúčtollándodatečně tíčetnímdokladenl č. 1B09-a00]52 ze dne
9. ]0.2018 a současně bylopřijato systéttlovénáprctllné opatření, kterlim má blit zajištěno
včasnéťtčtu,áltí.

b) při přezkoumání hospodaření za předchozí
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
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D) Závěr

Při

plezkoumáni hospodaření obce Želizy
č. 42012004 Sb , ve znéni pozdějších předpisů

za rok 2018 podle § 2 a § 3

zákona

Nebyly zjištěny chyby a nedostatkyo kromě chylr a nedostatků zjištěných při dílčím
přezkoum ání, které j iž byly napraveny.
(§ 10 odst 3 písm, a) zákona č 42al2004 Sb )

Upozornění na rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420l20a4 Sb.o v platném znění:
Neuvádí se.

Podíly dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znéníz

celku

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního

b) podí1 závazků na rozpočtu územního

a,13

celku

o^

to&l- o^

celku

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního

?,,38

o/o

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

dte § 10 odst. 4 písm. c) zákona č. 420DOa4 Sb., v platném znéníz
Dluh územního celku nepřekročil 60% průměru jeho příjmůza poslední 4 rozpočtovéroky.

Výrok

.

Želizy 22.

03. 2019

KRAJSKÝ

ÚŘan 6

STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Odbor interního auditu a kontroly

Podpisy kontrolorů:

150

2l

Praha 5, Zborovská l

l

ťu_/

Bc. Zuzana Svobodová

kontrolor pověřený íízenimpřezl<ourrrání

lq/
rý^ - .ý\,
V............

Alena Zemanorrá

-

kontlo1orka
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Tato zpráva o vÝsledku přezkoumání:
- je návrhem zprávy o výsledku píezkoumání hospodaření, přičemžkonečnýmznénim zprávy
se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona
č. 420l2a04 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému Ťizenim
přezkoumání

ke zjištěním uvedeným v tomto návrhu je možno podat písemnéstanovisko ve lhůtě
do 15 dnů ode dne předání návrhu zprávy, a to kontrolorovi pověřenému íizenim
-

přezkoumání na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor interního auditu a kontroly,
Zborovská 11, l50 21 Praha 5
- tento návrh

zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje

dílčíhopřezkoumání

i

výsledky konečného

- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech" přičemžse stejnopis č.2 píedává statutárnímu zástupci
přezkoumávaného subjektu a stejnopis č. 1 se zal<Ládá do příslušnéhospisu územního celku
vedeného Odborem irrterního auditu a kontroly I(ajského úřadu Středočeského kraje.
S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŽeIizy
byl seznámen a stejnopis č. 2 převzal p. Milan Zajiček, starosta obce,

Milan

ZaličeL<_

o počtu 8

stran

I

starosta obce Zelizy

:k

03 2019

Rozdělovník:

steinopis

počet vÝtisků

Přecláno

Převzal

l

1x

I(rajský úřad
Středočeského kraje

Bc. Zuzana Svobodová

2

1x

Obec

Milan Zqiček

Želízy

Upozornění:

.

kontrola příspěvkových organizací - postupo výstup - upozorňujeme, že při kontrole
hospodařeni zíízenépříspěvkové organizace dle zákana č. 3201200I Sb,, o finanční
kontrole, je nutno současně procesně postupovat v souladu se zákonem č.25512012 Sb.,
o kontrole - kontrolní íád (zejména - kontrola na základě pověření, výstup z kontroly
Protokol apod.)
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