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Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

PAVLov
IČl00234770

za rok 2020
Přezkoumaní hospodaření obce Pavlov za rok 2020 bylo zahájeno dne 22.07 .2020 doručením
oznánení o zahájeni přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem.

přezkoumání

.
.

se

uskutečnilo ve dnech:

22.04.202I

0LI2.2020

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

přezkoumávané období:

01.01.2020 - 31.12.2020

Přezkoumání proběhlo v sídle obce:

Pavlov
Lidická 65
273

5I Unhošť

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený řízenim přezkoumání:
- kontroloři:

Markéta pounkove
Bc. Marcela Bažoutová, DiS.

Zástupci obce:

Josef Kozel - starosta
Jitka Janouchová - zpracovrání účetnictví
Ljudmyla Lungová - administr ativní
pracovnice, pokladní

Pověření kpřezkoumání podle § 5 odst. I zákona č. 42012004 Sb., § 4 a § 6 zákona
ě. 25512012 Sb., vše ve znénípozdějších předpisů, vydala vedoucí Odboru interního auditu
a kontroly Krajského uřadu Středoěeského kraje Mgr. Štep,inka Dvořáková Týcová
dne I.7.2020 pod čj. 088572/2020/KUSK.

2 zák. ě. 42012004 Sb., ve zněni pozdějších
předpisů, údaje o ročnímhospodaření územního celku, tvořícísoučást závérečnéhoúčtupodle
zákona č.25012000 Sb., ve znénípozdějších předpisů, a to:
- plnění příjmůa výdajů rozpočtu, včetně peněžníchoperací týkajícíchse rozpočtových
prostředků,
- finanění operace, tykající se tvorby apoužití peněžních fondů,
- naklady a výnosy podnikatelské činnosti územníhocelku,
- peněžníoperace, týkajici se sdružených prostředků vynakládaných na základé smlouvy
Předmětem přezkoumání jsou dle ust. §

mezi dvěma nebo více územnímicelky, anebo na základě smlouvy sjinými

-

-

-

právnickými nebo fuzickými osobami,
finančníoperace, týkajícíse cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími
prostředky ze zahraničíposkytnutými na zák|adé mezinárodních smluv,
vyúčtovánía lypořádání finančních vžahůke státnímu rozpočtu, k rozpočtůmkrajů,
k rozpočtům obcí k jiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalšímosobám,
nakládaní a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územníhocelku,
nakládaní a hospodaření s majetkem státu, s nímžhospodaří územnícelek,
zadávání a uskutečňování veřejných zaké"zek, s qýjimkou úkonůa postupů
přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštníhoprávního předpisu,
stav pohledávek azávazktl a nakládaní s nimi,
ručenízazávazky ýzických a právnických osob,
zastavování movitých a nemovit}ch věcí ve prospěch třetích osob,
zíizování věcných břemen k majetku územního celku,
účetnictvívedené územnímcelkem,
ověření poměru dluhu územníhocelku k pruměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové
roky podle právního předpisu upravujícíhorozpočtovou odpovědnost.

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno r,}běrovým způsobem s ohledem na významnost
jednotliqich skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumaní. Při posuzováníjednotliv}ch
právních úkonůse vychéni ze znéníprávních předpisů platných ke dni uskutečněnítohoto
úkonu.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 42012004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje,
na které se váahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.
Posledním kontrolním úkonem ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 písm. g) kontrolního řádu
učiněným dne 22.04.202I bylo shrnutí kontrolních zjištění,předání přezkoumaných
dokumentů zástupcům územního celku a prohlášení kontrolora pověřeného řizením

přezkoumání, že kontrola na místě je ukončena.
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A. Přezkou mané písemnosti
Střednědobý výhled rozpočtu
naobdobí 2018 -2020, zveřejněn dne28.12.2016
Návrh rozpočtu
na rok2020, zveřejněn od26.II. do 19.12.2019
Schválený rozpočet
zastupitelstvem obce schválen dne I9.I2.20I9 jako vyrovnaný, závazné ukazatele
v paragrafovém členěnídle rozpočtové skladby, zveřejněn dne 20.12.2019
Rozpočtová opatření
č. 1, schváleno zastupitelstvem obce dne 6.2.2020 (zveřejněno dne 16,2.2020)
č. 3, schváleno zastupitelstvem obce dne 12.6.2020 (zveřqněno dne 8.7.2020)
č. 5, schváleno zastupitelstvem obce dne2I.10.2020 (zveřejněno dne 9.1 1.2020)
č. 6, schváleno zastupitelstvem obce dne 31 ,12.2020 (zveřejněno dne 25.1 .202I)
Závérečnýúčet
za rok 2019 návrh zveřejněn od 27.5. do 12.6.2020, projednán spolu se Zprávou
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 a schválen zastupitelstvem obce
dne t2.6.2020 ryjádřením"bez rlýhrad", zveřejněn dne 17.6.2020
Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
ke dni 3I.L, 28.2., 3L3.,31.5., 30.6,,30.9., 3I.10.2020 (odeslano dne 6.1I.2020),
3 I.12.2020 (odesláno dne 24.I.202I)

.
l

.

.
.
.
'
'
'

Yýkazzisku aztráty
r ke dni 30.6., 30.9.2020 (odesláno dne 20.10.2020), 3I.12.2020 (odeslano
dne 13.2.202I)

Rozvaha

' ke dni

30.6., 30.9.2020 (odesláno dne 20.10.2020), 3LI2.2020

(odesláno

dne 13.2.202I)

Příloha rozvahy

' ke dni

30.6., 30.9.2020 (odesláno dne 20.10.2020), 3LI2.2020

dne 13.2.202I)

(odeslano

ÚttovY rozvrh

.

platný pro rok 2020

Hlavní kniha

.

ke dni 31.10., 31 .12.2020 (analytická)
Kniha došlých faktur
ke dni 26.10.2020 do fa ě. 20-001-00107, ke dni 30.12.2020 do fa č. 20-001-0012I dle potřeby
Kniha odeslaných faktur
ke dni 30.1I.2020 do fa č. 20-0l0-00010 - dle potřeby

'

.

T'aktura

'
'

vydané faktury č. 20-010-00001 - č. 20-010-00008 za období od 28.1. do 24.8.2020
přijaté faktury č. 20-001-00042 - č. 20-001-00069 za období od 4.5. do 26.6.2020,
ě. 20-001-00101 - č. 20-001-00121 za období od 1.10. do 30.12.2020

Bankovní výpis

.

.
l

č.052 _č. 071 za období od 15.5. do 30.6.2020, (od 1.7.2020 - zména číselnéřady)
č. 005 - č. 007 za období od 1,10, do 3L12,2020, k bankovnímu účtu

čS, a.s. _ základní běžný úěet
č. 1 _ č.22 za období od 9.1. do 30.10.2020, é.26 ze dne 31.12.2020,k bankovnímu
účtuč. g4-98Itl4Il07I0 vedenému u ČNg - běžný účet
§. 35 ze dne 25.10.2020, č. 40 ze dne 3LI2.2020, k bankovnímu účtu

č. 3880693 29l0s10 vedenému u

č. 38806932915500 vedenému u Raiffeisenbank, a,s,_béžnývóet

účetnídoklad
. č. 20-801-00052 - č. 20-801-00071, (od t.7.2020 - zména ěíselnéřady) - č.20-80100005 - č. 20-801-00007, k základnímu běžnémuúčtuč. 388069329/0800 vedenému
u čS, a.s
l §. 20-802_00001 - č. 20-802-00022, č. 20-802-00026, k bankovnímu účtu
č.94-98I1I4I107I0 vedenénlu u CNB - běžný účet
. č. 20-803-00035, č. 20-803-00040, k bankovnímu účtuč.38806932915500 vedenému
u Raiffeisenbank, a,s,- běžný účet

Pokladní kniha (deník)

.
.

květen - ěerven, listopad - prosinec 2020
zůstatek pokhání nótovosti ke dni I.I2.202O ve qýši 47 119,00 Kč v 7.45 hod.
(k d.č. 20-701-00133 ze dne30.IL2020) souhlasil se závnamem v pokladnik'ize

pokladní doklad
. č.20-701-00046 - é.20-70I-00067 za období od 4.5. do 29.6.2020, č.20-70I,00II7 č.20-70|-0014I zaobdobí od 3.1l. do 22.12,2020
Dohoda o hmotné odpovědnosti

.

zedne 31 .8.202ď nafinanční hotovost, administrativní pracovnice, pokladní

Evidence poplatků
. k 3 t.tZ-.ZOZO,vedena na semamech v programu EXCEL zapsy,zaodpad
Evidence majetku
. k 3I.|2.2020, vedena v programu KEO
Inventurní soupis majetku a záv azkůl
. složka ínventarižacemajetku a závazktl obce k 3I.12.2020 - Plán inventur ze dne
28.|I.2020, doklad o proškolení ze dne II.t2.2020, vČetně prezenČnílistinY,
inventarizačnízpráva ," dn" 3I.I.2021, inventurní soupisy k 31.12.2020, vYPis
z katastru nemovitostí - LV 10001 katastrální území.718351 Pavlov u Unhoště
Mzdová agenda
. mzdové lísty t-5l2020,íčetní(do31.5.2020)
. mzdové listy I-I2l2020, ke kontrolovaný, dohodám o provedeniptáce a o činnosti
. mzdové tisty 9-1212020, administrativní pracovnice (od 1.9.2020)
Odměňování členůzastupitelstva
. mzdové \isty 1-I2l2ó20, uvolněný starosta obce, neuvolněný místostarosta, neuvolnění
zastupitelé

účetnictvíostatní
. protokol o schválení účetnízávérky obce za rok 2019 (odeslrán dne 15.6.2020), účetní
závěrka schválena zastupitelstvem obce dne 12.6.2020,

Darovací smlouvy
. Darovací smlouva ze dne 4.11,2020, kdy obec poskytla íinančníčástku ve qýši 50,00
_
lKó, zakaždý provedený závoz jídla. obdarovaný ýzickáosoba.
Dohody o pracovní činnosti
f ze dne 20.12.2019, obsluha elektronické poš§, vyzvedávání a podávání doporučených
poštovníchzásilek, archivace, atd. (50 hod./měs.)
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Dohody o provedení práce
. za dne2.L2020,tt&žbaveřejného prostranství (do 300 hod.)
. ze dne2.5.2020, administrativní pracovnice (do 300 hod.)
. ze dne 10.9.2020, vkládání a roznos volebních lístků(6,54 Kč/volič)a úklid
(do 300 hod.)

Pracovní smlouvy včetně platových v/měrů

'

osobní spis zaměstnance, administrativní pracovnice, pokladní pracovní smlouva ze dne
3I.8.2020 s účinnostíod I.9.2020, platoqi rnýměr ze dne 3I.8.2020 s účinností
od |.9.2020.
Smlouvy ostatní
' Smlouva pŤikazní ze dne 9.9.2020 mezi obcí Pavlov (příkazce) a fyzická osoba
(příkazník), předmět smlouvy "Činnost odborného pořizovatele pro Území plán
Pavlov", schváleno zastupitelstvem obce dne 26.8.2019.
' Smlouva o vedení účetnictvíze dne 27.5.2020, mezi obcí Pavlov (objednatel)
a pí J. Janouchová,Tuřany,IČO 629832II (zhotovite1), předmětem smlouvy je závazek
áotovitele provádět pro objednatele záznam a zpracování účetníagendy v účetnictví
pro obec, schváleno zastupitelstvem obce ILs.2020.
Dokumentace k veřejným zakázkám
' obec postupovala v pruběhu kontrolovaného období v souladu s vnitřním předpisem Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, účinnost9.6.2016, zaďéní
veřejných zakézek uskutečnil starosta obce v rámci poptávkového Ťizení zjištěním ceny
na trhu obvyklé
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
' ze dne 19.12.2019 (schválený rczpočet na rok 2020), 6.2., I1.5., I2.6.(záv&ečný íčet
obce a účetnízávěrka obce za rok 2019), 7.8.,3I.8.,21.10., 10.12.,29.12.2020 nepř

e z koumáv

óno, p oužit o p o dpůrně.

V kontrolovaném období obec Pavlov, dle prohlášení starosty obce, neuzavřela smlouvu
kupní, směnnou, nájemní, pachtovní, smlouw o výpůjčce,qýprose, o nabytí, převodu nebo
o zřízeníptáva stavby k pozemku ve svém vlastnictví, ani jinou smlouvu o nabytí a převodu
majetku včetně smlouvy o nakládání s věcnými právy, nehospodařila s majetkem státu,
neručila svým majetkem za závazky §,zických a právnických osob, a to ani v případech
taxativně vy,jmenovaných v § 38 odst. 3 zákona o obcícl}, nezastavila movitý a nemovitý
majetek, neuzavřela smlouvu o přijetí a poskytnutí úvěru nebo zápůjěky, smlouvu
o poskytnutí dotace, smlouvu o převzetí dluhu, o pŤevzetí ručitelskéhozávazku, o přistoupení

kzávazku a smlouvu o sdružení,smlouvu o společnosti a poskytování majetkových hodnot
podle smlouvy o sdružení,jehož je obec společníkem,nekoupila ani neprodala cenné papíry,
obligace, nevydala komunální dluhopisy, neňíďila ani nezrušila příspěvkovou organizaci
a organizační složku, nezaložila 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 Pavlov:

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

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

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

Při

přezkoumání hospodaření obce Pavlov
č. 42012004 Sb., ve zněni pozdějších předpisů

za rok 2020 podle § 2 a § 3

zákona

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
(§10 odst. 3 písm. a) zákonaě.42012004 Sb.)

Upozornění na rizika dle § 10 odst.4 písm. a) zákona ó.42012004 Sb.o v platném znéní:
Neuvádí se.

Podíly dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č.42012004 Sb.o v platném znění:
41,98 oÁ

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku

3,,78 oÁ

b) podíl závazki na rozpočtu územního celku
c)

podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

0100 Vo

Komentář:
Celkov} objem dlouhodobých pohledávek činí0,00 Kč.
Celkov} objem dlouhodobýchzávazků činí15 400,00 Kč.

Výrok dle §

'

10 odst. 4 písm. c) zákona č.42012004 Sb.o v platném znění:
Dluh územníhocelku nepřekročil60% pruměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtovéroky.

Pavlov 22.04.202l
Podpisy kontrolorů:

Markéta polanková

íh.k{

kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Bc. Marcela Bažoutová, DiS.
kontrolorka

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:
- je návrhemzptávy o ýsledku přezkoumání hospodaření, přičemžkoneěným zrrénímzprávy
se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona
č, 42012004 Sb., k podání písemnéhostanoviska kontrolorovi pověřenému řizenim
přezkoumání
v tomto návrhu je možno podat písemnéstanovisko ve lhůtě
předaní návrhu zpráw, a to kontrolorovi pověřenému řízením
přezkoumání na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor intemího auditu a kontroly,
Zborovská 11, 150 2I Praha 5
-

ke zjištěnímuvedeným

do 15 dnů ode dne

zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje
dílčíhopřezkoumání
- tento návrh

i

qfsledky konečného

- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemžse stejnopis č. 2 předává statutámimu zástupci
přezkoumávaného subjektu a stejnopis č. 1 se zakládá do příslušnéhospisu územníhocelku
vedeného Odborem interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje.
S obsahem zprálry o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pavlov o poětu 9 stran
byl seznámen a stejnopis č. 2 převzal, p. Josef Kozel, starosta obce. Dále starosta obce převzaI

v elektronické podobě nepodepsanou zprávu o ýsledku přezkoumání hospodaření obce
Pavlov ve strojově čitelnémformátu PDF pro naplnění ustanovení § 4 zákona č.99l20I9 Sb.

oBFc PA\4ov
uDtcl(Á65

Josef Kozel
starosta obce pavlov

273rtPAvrov
2

22.04.202I

Rozdělovník:

steinonis

počet wtisků

Předáno

Převzal

1

1x

Krajský úřad

Markéta polánková

2

1x

Středočeského kraje
Obec

Pavlov

Josef Kozel

Upozornění: v
. STŘEDnĚnOnÝ VÝHI,BU - Upozorňujeme na znéní§ 2 odst. I zákonač.250l20OO
Sb., ve znéni pozdějšíchpředpisů, v němž je stanoveno, že: "Finančníhospodaření
územníchsamosprávných celků a svazků obcí se řídíjejich ročnímrozpočtem
a rozpočtovým v}hledem"; v § 4 odst. 3) téhožzákonaje uvedeno, že: "Píi zpracování
ročníhorozpočtu se vychéníz rozpoětového l}hledu". Podotýkáme, že v předložených
dokumentech - rozpočtovém qýhledu a schváleném rozpočtu obce na rok 2020 jsou
výrazné rozdily ve ýdajích obce.

l

Schválení závérečnéhoúčtua účetnízávérky jedním usnesením - Upozorňujeme,
že schvalování závérečnéhoúčtua účetnízávěrky se uskuteěňuje podle rťaných
právních předpisů, s odlišným závěrem a na základě dokladů, které nejsou totožné.
Je tedy nutno schvalovat tyto dokumenty a rozhodovat samostatqými usneseními
a s odlišným závérem - formulací (závétečnýúčets vyjádřením "s výhradami", nebo
"bezvýI' ad", účetnízávěrka se pouze "schvaluje", nebo "neschvaluje").

'

DodrŽení povinností dle § 5 odst. 3 zákona o pravidlech rozpočtovéodpovědnosti Upozorňujeme, že s návrhem rozpočtu na rozpočtový rok je územnícelek povinen
zveřejnit i informace o schváleném rozpočtu na rozpočtový rok pŤedchéaejícíroku,
na kteý je předkládán návrh rozpočtu, a o očekávaném, nebo skutečnémplnění
rozpočtu za předcházející rok.
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