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Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

žnrízv
IČl00237396

za rok2020
Přezkoumání hospodaření obce Želizy za rok 2O2Obylo zahájeno dne 11.01 .202l doručením
oznámeni o zahž4eni píezkoumání hospodařeni zaslaného přezkoumávajicim orgánem.

přezkoumání se uskutečnilo dne:
.26.03.2021
na základě zákona č. 42012004 Sb." o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celkŮ a dobrovolných svazků obcí, ve zněni pozdějšíchpředpisů a v souladu se zákonem
č. 25512012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

Přezkoumávané

období:

Přezkoumání proběhlo v sídle obce:

01.01.2020 - 3t.l2.202a

!,elízy
Zelízy 46
277 2I Liběchov

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontroloři:

Alena zemanová
Bc. Zuzana Svobodová
Ing, Daniela Jeřábková

Zástupci obce:

Milan Zajíček- starosta
Jaroslava Zajíčková- hlavní účetní

Pověření kpřezkoumání podle § 5 odst, l zákona č 420l2a04 Sb." § 4 a § 6 zákona
Č25512012 Sb., vše ve znéni pozdějších předpisů, vydala vedoucí Odboru interního auditu
a kontroly Krajského úřadu Středočeskéhokraje Mgr. Štěpánka Dvořáková Týcová
dne I.7 .2a20 pod č.j. 088572/2020/I(USK.
zák, č 420l2OO4 Sb., ve znění pozdějších
předpisŮ, údaje o ročnímhospodařeniúzemního celku, tvoíícisoučást závěrečnébo účtupodle
zákona č. 25012000 Sb." ve znéni pozdějších předpisů, a to:
plnění příjmŮ a výdajŮ rozpočtu, včetně peněžníchoperací týkajícíchse rozpočtových

Předměteln přezkoumání jsou dle ust, §
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prostředků,
finančníoperace, týkajíci se tvorby a použitípeněžních fondů,
náklacly a výnosy podnikatelské činnosti územniho celku,
peněŽni operace, týkajici se sdružených prostředku vynakládaných na základé smlouvy

mezi dvěma nebo více územnímicelky, anebo na základě smlouvy s jinými

právnickými netlo fyzickými osobami,
ťrnančníoperace, týkqici se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisťr o účetnictvi,
hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími
prostředky ze zahraníčíposkytnutými na základě mezinárodních smluv,
vyúčtovánía vypořádání finančníchvztahů ke státnímu rozpočtu, krozpočtůmkrajů,
k rozpočtům obcí k jiným rozpočtům"ke státním fondům a k dalším osobám"
nakládání a hosprodaření s majetkem ve vlastnictví územníhocelku,
nakládáni a hospodaření s majetkem státu" s nímžhospodaří územni celek"
zadáváni a uskutečňování veřejných zakínek, s výjimkou úkonůa postupů
přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právniho předpisu,
stav pohledávek a závazki anakládání s nimi,
ručeníza závazky fyzických a právnických osob,
zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
zíízovánívěcných břemen k majetku územníhocelku,
účetnictvívedené územním celkem,
ověření poměru dluhu územníhocelku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rczpočtové
roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost
jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání, Při posuzování jednotlivých
právních úkonŮ se vychází ze znéni právnich předpisů platných ke dni uskutečněnítohoto
úkonu.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 42aD004 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) kontrolního řádu
učiněným dne 26.03.202I bylo shrnutí kontrolních zjišténi,předání přezkoumaných
dokumentů zástupcům územního celku a prohlášení kontrolora pověřeného řízenim
přezkoumání, že kontrola na místě je ukončena,
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A. Přezkoumané písemnosti

Střednědobý výhled rozpočtu
' na rok 2020 - 2072 schválený zastupitelstvem obce dne 18. 1,2. 2018. zveřejněný dne
21, . n. 201 8, návrh zveřejněn dne 2] . 1 1 2018
Návrh rozpočtu
. zveřejněn dne 27. 11. až 16. 12.2019
Schválený rozpočet
l zastupitelstvem obce dne 16. 12. 2019 jako schodkový, krytí schodku ze zůstatku
z minulých let, závazné ukazatele dle přiloženého schváleného návrhu rozpočtu
ve výdajích na jednotlivé paragrafy rozpočtovéskladby, zveřejněný dne 20. 12.2019
Stanovení záv azný ch u kazatelů zřízeným organ izacím
' dopisem ze dne 19. 12.2019 pro příspěvkovou organizaci Základní škola a Mateřská
škola Zelízy
Rozpočtová opatření
. č, 1 - schváleno zastupitelstvem obce dne 28. 2.2020, zveřejněno 9 3 2020
' č. 2 k 2. 4. 2020 provedeno starostou obce na základě pověření zastupitelstva obce
ze dne 18. 12, 201B, zveřejriěno 20. 5.2020
. č. 3 k 2'7. 4. 2020 provedeno starostou obce na základé pověření zastupitelstva obce
ze dne 18. 12.2al8" zveřejněno 20 5 2020
. č.4 - schváleno zastupitelstvem obce dne 14. 5.2020, zveřejněno 20 5 2020
' č. 5 k 18. 8. 2020 provedeno starostou obce na základě pověření zastupitelstva obce
ze dne IB. 12.2018, zveřejněno 6. 10,2020
. č. 6 - schváleno zastupitelstvem obce dne23,9,2a20, zveřejněno 6. 10 202a
. č. 7 - schváleno zastupitelstvem obce dne 7 . T2. 2020, zveřejněno |0. 12. 202a
. č. 8 - schváleno zastupitelstvem obce dne 16. 12.202a, zveřejněno 12. I.2a2I
Závěrečný účet
. za rok 2019" projednán a schválen dne 14, 5. 2020 spolu se Zprávov o výsledku
přezkournání hospodaření s vyjádřením "bez výhrad", zveřejněn dne 20, 5.2a20, návrh
zveřejněn od 11.3.2a2a do 14.5.2020
Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
. k 3I. 12.2020 - datum sestavení 8 2 202I
Yýkaz zisku aztráty
. k 3 I. 12. 2020 - datum sestavení dne 9. 2. 2a2I
Rozvaha
. k 3 I. 12, 2020 - datum sestavení dne 9. 2. 202I
Příloha rozvahy
. k 31. 12. 2020 - datum sestavení dne 8. 2. 202I
Účtový rozvrh
. platný pro rok 2020
Hlavní kniha

a

za měsíc prosinec 2020
Kniha došlých faktur
. zarok2020 (dle potřeby)

Bankovní výpis
. č. 6" 13 k bankovnímu účtuvedenému u Komerčníbanky a. s. č. 5820171/0100
základní běžný účet

-

účetnídoklad
r §. 2006-000061 až 2006-000069, 2006-000103 až 2006-000105, 2006-000113,
2006 000II4, 20-0U-00205 až 2a-OaLOa234 k bankovnímu účtuvedenému
u Komerčníbanl<y a. s. č. 5820l7llala0 - základniběžný účet

Pokladní kniha (deník)

l

za měsíc červenec a prosinec 2020

pokladní doklad

.

č.2a-701-00430 až2a-701-00460" č. 20-701-00623 až 20-701-00653
Evidence poplatků
. vedena v programu KEO - místni poplatky zapsy. domovní odpad
Evidence majetku
. vedena v modulu majetku KEO - karly majetku
Inventurní soupis majetku a záv azků
. Složka "Inventarizace majetku a závazki obce Zelizy zarok2020'
Mzdová agenda
. Rekapitulace mezd za měsíc prosinec
Odměriovárrí členůzastupitelstva
,. Výplatní listina za měsíc prosinec 2020 - neuvolnění zastupitelé
učetnictvíostatní
. protokol o schválení irčetnízávěrky obce za rok 20l9 (schválena zastupitelstvem obce
dne 14. 5,2020)
r protokol o schválení účetnízávěrky příspěvkové organizace obce za rok 2019
(schváleria zastupitelstvem obce dne 14. 5,2020)
Smlouvy o dílo
, Smlouva o dílo ze dne 5. 10. 2020 uzavřena se zhotovitelem F. K. Repín na akci
"Rekonstrukce autobusové zastávky v obci Želízy. místníčást Sitné", v celkové výši
Kč 204 089,06 bez DPH,
. Smlouva o dílo ze dne20.5.202a uzavřena se zhotovitelem J. M, Střednice na akci
"Prodlouženívodovodního řadu, přípojky", v celkové výši Kč 602 635,aa bez DPH.
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)
. Smlouva, o bezúplatném převodu pozemku ze dne 6. I.2020, uzavřena s převádějícím
Česká republika - Státní pozemkový úřad, Praha 3, o převodu pozemku p. č. 56312
v k. ú. Sitné.
. Kupní smlouva ze dne 2. I0. 2020, o prodeji pozemků p. č.76312 o výměře 68 m2,
76313 o výměře 243 m2,76314 o výměře 100 m2, 763lI o výměře 28 m2, jehož součástí
je drobná sakrální stavba, která zůstává ve vlastnictví obce,
. Kupni smlouva ze dne 20, 4. 2020, uzavŤena s prodávajicim Město Mělník o koupi
hasičského autornobilu FORD TRANSIT 3005 za celkovou cenu Kč 31 000,00.
Darovací smlouvy
. Darovací smlouva ze dne 30. 9. 2020, vzavíena s dárcem Česká republika - Hasičský
záchranný sbor Středočeského kraje I(ladno, o darování plovoucího motorového
čerpadla Aquaťast Kawasaki
Smlouvy o výpůjčce
. Smlouvďo výpůjčceze ďne 3I. 12.2a2O uzavřena s vypůjčitelemSH Čnls - Sbo,
dobrovolných hasičůŽelizy o vypůjčenívozidla Ford Transit 300S
Zveřejněné záméry o nakládání s majetkem
. Zámér prodeje pozemků p. č. 76312 o výměře 68 m2, 76313 o výměře 243 m2, 76314
o výměře i00 m2, 78lr o výměře 28 m2. zveřejněn dne 8. I0. až 1. 11. 2015
Smlouvy o věcných břemeneclr
. Smlouva o zíízenívěcného břemene - služebnosti ze dne 8. 7. 202a uzavíena
se společno stí ČPZ Distribuce, a. s. Děčíno zřizeni věcného břemene na pozemku obce
p. č. 1087 k. i. Že|izy zaúčelemzíízeni,umístění a provozování zaYízenídistribuční
souStavy
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Smlouvy a dalšímateriály k poskytnutým účelovýmdotacím
' Veřejnoprávní smlouva o poskytnuti finančni dotace ze dne 2 4. 2a2O" uzavŤena
s příjemcem p. S. Z. Želizy, o poskytnutí finančnídotace ve výši Kč 28 000,00
na výstavbu betonové bezodtokové žumpy

Dohody o provedení práce
' ze dne 10. I.2020uzavŤena s pí E. B, zapráci s dětmi v obci Želizy, rozsah3O hodin
' ze dne 10. I 2020 uzavíena s pí E, H. za úklid domu hasičůa veřejného prostranství
před a po konání obecných akcí v Želizich, rozsah 45 hodin
. ze dne 10. I.2020 uzavřena s p. V. W. zapráci JPO Želizy, rozsah 90 hodin
Dokumentace k veřejným zakázkám
' Složka veřejné zakázky malého rozsahu na akci "Rekonstntkce autobusové zastávky
v obci Zelizy, rnístníčást Sitné". písemnévýzvy 3 ucbazeóům, výzva zveíejnéna
na webových stránkách obce, nabídka jednoho uchazeče, schválena zastupitelstvem
obce nabídka firmy F. K, Řepín ve výši Kč 2a4 089,06 bez DPH, která je shodná
scenou sjednanou ve Smlouvě o dílo ze dne 5. l0, 2020 - zakázka byla zadána
v souladu s pravidly stanovenými vnitřnim předpisem obce Směrrrice k zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu s účinnostíod 1. 1 . 2017
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
. ze dne 16. 12. 2079,28. 2. 2020, 14, 5, 2020,25. 6. 2020,23. 9. 2020,7. 12. 2020,
16. 12. 2020 (nepřezkoumáváno, použito podpůrně)

Výsledky kontrol zřízený ch organizací
' Protokol č. ll2020 ze dne 20, 10. 2020

o

výsledku veřejnosprávní kontroly

u příspěvkové otganizace ZáV.Iadní škola a Mateřská škola Zelizy (kontrolované období
od 1. 4. do 30 9.2020)

V kontrolovaném období obec Želizy, dle prohlášeni starosty obce, neuzavřela smlouvu
směnnou, nájemní, pachtovní, smlouvu o výprose, o nabytí, převodu nebo o zřízeni práva
stavby k pozemku ve svém vlastnictví, nehospodařila s majetkem státu, neručila svým
majetkem za závazky ťyzických a právnických osob, a to aní v případech taxativně
vyjmenovaných v § 38 odst. 3 zákona o obcích, nezastavila movitý a nemovitý majetek,
neuzavřela smlouvu o přijetí a poskytnutí úvěru nebo zápůjčky,smlour,u o převzetí dluhu,
o převzetí ručitelskéhazávazku. o přistoupení k závazku a smlour,u o sdružení"smlour,u
o společnosti a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy o sdružení,jehož je obec

společníkem,nekoupila ani neprodala cenné papiry, obligace, nevydala komunální dluhopisy,
nezíídIlaani nezrušila příspěvkovou organizaci a organizačnísložku, nezaložlla ani nezrušila
právnickou osobu, neuskutečnila majetkové vklady do právnických osob, neprovozovala
hospodářskou (podnikatelskou) činnost" uskutečnila pouze veřejné zakázky malého rozsahu.

B, Zjištěníz přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření obce Želízy,.

Byly zjiŠtěny následující chyby a nedostatky - porušeny nížeuvedené přeclpisy:

'

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějšíchpředpisů
neboť:
Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku
v souladu se zákonem. Jedná se Smlour,u o dílo ze dne 20. 5, 2020 uzavřenou
se zhotovitelem J. M. Střednice na akci "Prodloužení vodovodniho řadu, přípojky"
v celkové výši Kč 602 635,00 bez DPH.

'

Zákon č. 25a/2aa0 Sb.,
pozdějšíchpředpisů

Zákon

§ 219 odst.

Č. 134120|6 Sb.o o
1o

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znéní

§ 16 odst. 5, nebot':
Schválené rozpočtovéopatření nebylo zveřejněno v souladu se zákonem. Rozpočtové
opatření Č. 2 schválené starostou obce dne 2. 4. 2020 bylo zveřejněno opožděně dne
20.5.2020 arozpočtovéopatření č. 5 schválené starostou obce dne 18 8.2020 bylo
zveřejněno opožděně dne 6. 10 2020

C. Plnění opatření k odstranění nedosťatkůzjištěných:

při nřezkoumání lrospodaření za předchozi roky
Nebyly zjištěny chybv a nedostatky.

6

D) Závěr

Při

přezkoumání hospodaření obce Želizy

č. 42012004 Sb., ve znéni pozdějších předpisů

za rok

2O2O podle

§ 2a§ 3

zákona

Byly zjištěny nedostatky spočívající:
(§ 10 odst, 3 písm. c) zákonač. 42012004 Sb)

Cl) ve vzniku

'

rozpočtů

přestupku podle zákona upravujícího rozpočtová pravidla územních

Schválená rozpočtová opatření č.2 a 5 nebyla zveřejněno v souladu se zákonem.

C4) v porrrŠertípovinností územního celku stanovených zvláštními právními předpisy
' Zadavatel neuveře.jni1 na profilu zadavatele Smloulu o dílo ze dne 20. 5.2O2O uzavřenou
se zhotovitelem J. M. Střednice na akci "Prodlouženívodovodního řadu, přípojky.

IJpozornění 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. 420/2004 Sb., v platném znění:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku

0112 oÁ

b) podíl závaz,ků na rozpočtu územního celku

1,97 oh

c) podíl zastaveného rnajetku na celkovém majetku územního celku

2128 oÁ

Komentář:
Celkový objenr dlouhodobých pohledávek činí0,00 Kč.
Celkový objenr dlouhodobýchzávazků činí0"00 Kč.

Výrok dle §

.

10 odst. 4 písm. c) zákona č, 420l2a04 Sb.o v platném znění:
Dluh územnílrocell<u nepřekročil 60% průměru jeho příjmůza poslední 4 rozpočtovéroky.

KRAJSKÝ

Želizy 26 03 2021

ÚŘ,l\n o

sTŘEDočEsKEHo,.:,l,,,

t

t.

Odbor intcrního auditu a i;tlttlttlly
l50 2l Praha 5. Zbortlrsi,:li ll

Podpisy kontrolorů:

r

.a+

Alena zemanavá

kontrolor pověřený íízenímpřezkoumání

Bc. Zuzana Svobodová
kontrolorka
Ing. Daniel a I eř ábkov ií

kontrolorka

Tato zpráva o vÝsledkulřezkqumání:
- je návrhem z,právy o výsledku přezkoumání hospodaření" přičemžkonečným zněním zprávy
se stává okamŽikem marného uplynutí lhŮty stanovené v § 6 odst. i písm. d) zákona
č. 420l20a4 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému íizenim
pŤezkoumání

ke zjištěnímuvedetrým v tomto návrhu je možno podat písemnéstanovisko ve lhůtě
clo 15 dnŮ <lde dne přeclání návrhu zprávy, a to kontrolorovi pověřenému řízením
-

přezkoumání na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor interního auditu a kontroly,
Zborovská 11, 150 2IPraha5

- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemžse stejnopis č. 2 píedává statutárnímu zástupci
přezkoumávaného subjektu a stejnopis č. 1 se zakládá do příslušnéhospisu územního celku
vedeného Odborem interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje
S obsahem zprávy o výsledku přezkoumáni hospodaření obce Zelizyopočtu9stran
byl seznámen a stejnclpis č, 2 převzal, p. Milan Zajiček, starosta . obce, Dále starosta obce
převzal v elektronické podobě nepodepsanou zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Zelizy ve strojově čitelnémformátu PDF pro naplnění ustanovení § 4 zákona
l

č 99/2019

Sb.

q(,;#

Milan Zalíček_
starosta obce Zelizy

Poučení:
Územt,ú celek je ve smyslu ust. § ,l3 odst. 1 písm. b) zákona č. 42012004 Sb,, povinen
přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávé o výsledku
8

přezkoumání lrospodařeni a podat o tom písemnou informaci příslušnémupřezkoumávajicimu
orgánu - Krajský úřad Středočeského krďle, Odbor interního auditu a kontroly, Zborovská 11,
I50 21 Praha 5, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závérečným
účtemv orgánech územníhocelku.

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 42012004 Sb," povinen
v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) tehož zákona uvést lhůtu, ve které podá

přísluŠnémupřezkoumávajicimu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této
lhůtě příslušnémupřezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

Nesplněním těchto povinností se územnícelek dopustí přestupku podle ustanovení
§ 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 42012004 Sb. a za to se uložíúzemníhocelku podle
ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 42012004 Sb. pokuta do výše Kč 50.000,-,
Rozdělovník:

steinopis

počet výtisků

Předáno

Převzal

1

1x

Krajský úřad
Středočeského kraje

Alena Zemanová

2

lx

Obec

Milan Zaličel<

Želizy
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