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Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

PAVLov
IČz 00234770

Za rok2021
Přezkoumání hospodaření obce Pavlov zarck202I bylo zahájeno dne 22.07.2021 doručením
oznámeni o zahájeni přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícim orgánem.

přezkoumání

.
.

se

uskutečnilo ve dnech:

25.04.2022

16.II.202I
na základě zékona č. 42012004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí, ve mění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
č.25512012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).
přezkoumávané období:

01.01.2021 - 31,.12.2021

Přezkoumání proběhlo v sídle obce:

Pavlov
Lidická 65
273

5I

Unhošť

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený Ťízenimpřezkoumání:
- kontroloři:

Bc. Marcela Bažoutováo DiS.
Markóta Polánková (I 6.1 L202I)
Ing. Daniela Jeřábkov á (25.4.2022)

Zástupci obce:

Josef Kozel - starosta
Jitka Janouchová - zpracování 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 znění pozdějších předpisů, vydala vedoucí Odboru interního auditu
a kontroly Krajského úřadu Středočeskéhokraje Mgr. Štěpánka Dvořáková Týcová
dne 28.7 .2021 pod č j. 095448 l2021lKUSK.

Předmětem přezkoumání jsou dle ust. § 2 zák. ě. 42012004 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, údaje o ročnímhospodaření územního celku, tvořícísoučást záv&ečnéhoúčtupodle
zákona ě.25012000 Sb., ve znění pozdějšíchpředpisů, a to:
- plnění příjmůa qýdajů rozpočtu, včetně peněžníchoperací týkajícíchse rozpočtových
prostředků,
- finančníoperace, týkajici se tvorby apoužiti peněžních fondů,
- náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- peněžníoperace, týkajícíse sdružených prostředků vynakládaných na základě smlour,y

-

-

mezi dvěma nebo více územnímicelky, anebo na záklaďě smlour,y sjinými
právnickými nebo fuzickými osobami,
finančníoperace, týkajícíse cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
hospodaření a nakládáni s prostředky poskytnu!ými z Národního fondu a s dalšími
prostředky ze zahraniěí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
vyúčtovránía vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpoětu, 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 nímžhospodaří územni celek,
zadáváni a uskutečňování veřejných zakázek, s qijimkou úkonůa postupů
přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštníhoprávního předpisu,
stav pohledávek a závazki anakládání s nimi,
ručenízazávazky firzických a právnických osob,
zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
ňizování věcných břemen k majetku územního celku,
účetnictvívedené územnímcelkem,
ověření poměru dluhu územníhocelku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové
roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

Přezkoumaní hospodaření bylo provedeno qfběror,}m způsobem s ohledem na ,qýznamnost
jednotliv/ch skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotliv/ch
právních úkonŮ se vychází ze znéníprávních předpisů platných ke dni uskutečněnítohoto
úkonu.
Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 42012004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje,
na které se vŤahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.
Posledním kontrolním úkonem ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 písm. g) kontrolního řádu
učiněným dne 25.04.2022 bylo shrnutí kontrolních zjištění,předání přezkoumaných
dokumentů zástupcům územního celku a prohlášení kontrolora pověřeného Ťízením
přezkoumání, že kontrola na místě je ukončena.
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A. Přezkou mané písemnosti
Střednědobý v/hled rozpočtu
na obdobi 2021r - 2023, zastupitelstvo obce schválilo dne l9.I2.20I9, zveřejněn
dne 20.I2.20I9
návrh zveřejněn od26.IL do2I.|2.2019
Návrh rozpočtu
na rok 202I, zveřejněn od25.I1 . do 10.12 .2020
Schválený rozpočet
zastupitelstvem obce schválen dne 10.12.2020 jako lyrovnaný, závazné lkazatele
v paragrafovém členěnídle rozpoětové skladby, zveŤejněn dne 14.12.2020
Rozpočtová opatření
č. 1, schváleno starostou obce dne 31.3,202I (zveřejněno dne l4.4.202I)
č.2, schváleno starostou obce dne 3L7 ,202I (zveřejněno dne 20.8.202I)
č. 3, schváleno starostou obce dne 30.9.202I (zveřejněno dne 7 .I0.202I)
č.4, schváleno zastupitelstvem obce dne 19.10.202I (zveřejněno dne 8,1I.202l)
č. 5, schváleno zastupitelstvem obce dne 7 .l2.202I (zveřejněno dne 16.I2.202l)
č. 6, schváleno starostou obce dne 31.I2.202I (zveřejněno dne 20.1 .2022)
Závérečnýúčet
za rok 2020 návrh zveřejněn od 10.5. do 15,6.2021, projednián spolu se Zprávou
o ýsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 a schválen zastupitelstvem obce dne
7 .6.202I vyj ádřením "bez ýItrad", zveřej něn dne 1 l .6.202I
Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
ke dni 31.1., 31.3., 3I.7.,30.9.,3LI0.202I (odesláno dne 7.1I.202I),31.12.202I
(odesláno dne 25 .L2022)

r
.
l

.
.
.
.
.
.
.

f
'

Yýkazzisku aztráty

' ke dni 30.6., 30.9.202I (odesláno dne 8.10.2021),3I.12.202| (odesláno dne 6.2.2022)
Rozvaha
' ke dni 30.6., 30.9.202l (odesláno dne 8.10.202I),3I.I2.202l (odeslano dne 6.2.2022)
Příloha rozvahy
ke dni 30.6., 30.9.202I (odesláno dne 8.10.202I),3L12.202I (odesláno dne 6.2.2022)
ÚrtovY rozvrh
. platný pro rok 2021
Hlavní kniha
. ke dni 3 1 .10., 3 LI2.202I (analytická)
Kniha došlých faktur
' ke dni 22.10.202I do fa ě. 21-001-00085, ke dni 23.12.202I do fa č. 21-001-00104
dle potřeby
Kniha odeslaných faktur
ke dni 10.8.2021 do fač.2I-010-00009, ke
dle potřeby

'

Faktura

'

dni 10.12.202I do fa č. 21-010-00011

-

-

vydané faktury č.21-010-00001 - ě.21-010-00009 za období od 11.2. ďo 10.8.202I,
č. 21-010-00010 - č. 21-010-0001I za období od I2.II. do I0.I2.202I
přijaté faktury č. 21-001-00008 - č. 21-001-00033 za období od 4.3. do 18.5.2021,
č. 21-001-00091 - č.21-001-00104 zaobdobí od3,I2. do23.12.202l
Bankovní výpis
č. 003 - ě. 005 za obdobi od 1.3. do 31.5.202l, ě. 010 ze ďne 3Ll0.202I, č.0I2
za období od Ll2. do 31.I2.202I, k bankovnímu účtuč. 38806932910800 vedenému
u ČS, a.s. - základní běžný účet

'

'

' ě. 1 - é.24 za období od 15.1. do 29.10.202I, č.28 ze dne 3I.I2.202I, k bankovnímu
účtuč. 94-981II4II0710 vedenému u ČNB - běžný účet
r §. 27 ze dne 3I.I0.202I, č. 32 ze dne 3I.I2.202I, k bankovnímu účtu
č. 38806932915500 vedenému u Raifťeisenbank, a,s,- běžný úěet

účetrridok|ad
' č. 21-801-00003 - ě. 21-801-00005, č. 21-801-000010, č. 21-801-000012, k základnímu
běžnémuúčtuč. 388069329/0800 vedenému u ČS, a,s
r §. 21-802-00001 - č. 2I-802-00024, č. 2I-802-00028, k bankovnímu účtu
č. 94-981II41l07I0 vedenému u ČNB - běžný účet
. č.21-803-00027, č.21-803-00032, k bankovnímu účtuč.38806932915500 vedenému
u Raiffeisenbank, a,s,- běžný účet
. č.21-009-00007 ze dne 6.3.202I, předpis pohledávek zapsy
. č.21-009-00008 ze dne l8,3.202l,pŤiznáni k dani z příjmu zaobec
. ě. 21-009-00013 ze dne7.6.202I, převod HY zarok2020
. č.21-008-00009 ze dne30.9:202I, předpis mezd zaobdobí9l202I
' č.21-009-00017 zedne30.9.202I,převod zučtu042naúčet02I(stavbaVOvLidické)
' č.21-011-00002 ze dne I2.II.202I, převod z účtu042 na učet 02I (zařazeni fitness
prvků)
l §. 2I-011-00003 ze dne 3I.I2.202I, převod z úěttt 042 na účet021 (zařazení
VO Okružní a Ke trati)
. č.2 1 -008-00012 ze dne 3l ,12.2021, předpis mezd za obďobí I2l202I
Pokladní kniha (deník)
. duben - červen, listopad - prosinec 2021
' zůstatek pokladní hotovosti ke dni 16.II.202I ve qýši 2 907,00 Kč v 8.00 hod.
(k d.ě. 2I-701-00207 ze dne 15,IL202I) souhlasil se záznarnem v pokladníknize
pokladní doklad
' ě.21-701-00105 - č.2I-70I-00158 za obďobí od 6.4. do 30.6.202I, ě. 2I-701-00200 č.2I-70I-0022I za období od 1.1L do 30.12.202I
Evidence poplatků
. k 31 .I2.202l,vedena na seznamech v programu EXCEL zapsy, za odpad
Evidence majetku
. k 3I.I2.202l, vedena v programu KEO
Inventurní soupis majetku a závazků
' složka inverýaúzace majetku a závazki obce k 3I.I2.202I - Plán inventur ze dne
16.IL202I, doklad o proškolení ze dne I5.IŽ.202I, včetně prezenční listiny,
inventarizačni zpráva ze dne 3LL2022, inventumí soupisy k 3I.I2.2O21, ,rjipis
z katastru nemovitostí - LV 10001 katastrální uzemi 718351 Pavlov u Unhoště

k3I.I2.202l

Mzdová agenda
. výplatní lístky I-I0|202I, ke kontrolovaný, dohodám o provedenípráce
Odměňování členůzastupitelstva
' mzdovélisty 1-I2l2021, uvolněný starosta obce, neuvolněný místostarosta, neuvolnění

zastupitelé
,učetnictví
ostatní
Protokol
o schválení účetnízávérky obce za rok 2020, účetnízávěrka
'

schválena
zastupitelstvem obce dne 7.6.202L
Smlouvy o dílo
Smlouva o dílo č. 5821I47 ze dne 13.8.2021, se zhotovitelem IINISERVIS HAŠEK,
s.r.o., Ži\ina,tČO: ZSl 19 980, předmětem smlouvy je VO - Pavlov, cena díla ve v}ši
I07 454,00 Kč bez DPH.

'
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.

Smlouva o dílo ze dne 9.9.202I, se zhotovitelem STAVSPORT Praha s.r.o., Unhošť,
tČO: O1:SS274, pŤedmětem smlour,y Výstavba nového multifunkčního hřiště s umělým
povrchem, cena díla ve výši 1 896 343,94 Kč bez DPH (vč. 2 294 576,17 Kč vč. DPH),
na profilu zadavaíele uveřejněno dne I0.9,202I.
. Smlouva o dílo ze dne I3.9.202I, se zhotovitelem Plošiny Votava s.r.o., Unhošť,
tČO: tOg 95 536, předmětem smlouvy je "Komunikace Pavlov VO," cena díla ve qýši
634 818,00 Kč bez DPH (vč. 768 129,00 Kč vč. DPH), na profilu zadavatele uveřejněno
dne 17.9.2021. Dodatek č. 1 ze ďne I3,I2,202I, vícepráce ve l}ši 139 900,00 Kč
bez DPH (vě. DPH 169 279,00 Kč), na profilu zadavatele uveřejněno dne 17J2202L
Darovací smlouvy
. Darovací smlouva ze ďne 30.12.202I, kdy obec poskytla finančnídar ve \.ýši 3 000,00
Kč, k úhradě v}dajů spojených s pořádaním veřejných společenských akcí v listopadu
202I, REZUN s.r.o. (obdarovaný).
. Darovací smlouva ze dne 30.12.202I, kdy obec poskytla finančnídar ve výši 3 000,00
Kč, k úhradě v}dajů spojených s pořádáním veřejných společenských akcí v prosinci
202|, REZUN s.r.o. (obdarovaný).
Smlouvy nájemní
. Smlouva o nájmu č.00Il202I ze dne 28.6.202l, kdy obec pronajala část nebytového
prostoru v čp. 65 (občanská vybavenost) - za účelemprovozování restaurace
a skladových prostor (I33 m2), venkovní terasa o ploše cca 16 m2, s možností
píedzahrádky o ýměře 36 m2, v obci a k.ú. Pavlov u Unhoště, nájemce - REZIIN s.r.o.,
měsíčnínájemné 5 000,00 Kč od I.9.202I (služby ve ýši 9 000,00 Kč), nájem
se uzavírá od |.7.2021 na dobu určitou 1 rok s možným prodloužením na dobu
neurčitou, složena jistota ve qýši 25 000,00 Kč, schváleno zastupitelstvem obce
dne25.6.202I.
Zveřejněné záméry o nakládání s majetkem
' zveřejněn od 7 .6. do 21.6.202I - ke Smlouvě o nájmu é. 00ll202l ze dne 28.6.202l
Dohody o provedení práce
J ze dne29.12.2020, vedení kroniky (do 300 hod.)
. ze dne2.I.202I,údržbaveřejnéhoprostranství (do 300 hod.)
. ze dne 2.1 .202I, zajištění provozu kotelny OÚ a idržbazeleně (do 300 hod.)
Smlouvy ostatní
' Dohoda o ukončenízávazku ze smlouvy ze dne 26.3.202l, mezi obcí Pavlov a obchodní
společností SWIETELSKY stavební s.r.o., České.Budějovice, IČO: 480 35 599,
předmětem smlouvy je uzavření Dohody, že obě smluvní strany vůčisobě nemají žádné
nároky, schváleno zastupitelstvem obce dne I7.3.202í.
' Dohoda o narovnáni ze ďne 26.3.202I, mezi obcí Pavlov a obchodní společností
SWIETELSKY stavební s.r.o., ČeskéBudějovice, IČO: 480 35 599, předmětem
smlouvy je narovnání, kdy zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli na účetobce 1 000
000,00 Kč, schváleno zastupitelstvem obce dne 17.3.202I.
' Příkazní smlouva ě. PI12I ze dne 13.9,202I mezi obcí Pavlov (pŤíkazce) a KAREL
PAROLEK s+f stavby finance (příkaznik), předmět smlouvy je odborná inženýrská
činnost a technická pomoc pro zajištění technického, kvalitativního a ekonomického
dohledu stavby "Komunikace Pavlov VO", schváleno zastupitelstvem obce
dne 30.8.202l.
' Příkazní smlouva č. P2l2I ze dne I3.9.202I mezi obcí Pavlov (přikazce) a KAREL
PAROLEK s+f stavby finance (příkazník), předmět smlour,y je odborná inženýrská
činnost a technická pomoc pro zajištěnítechnického, kvalitativního a ekonomického
dohledu stavby "Multifunkční hřiště Pavlov", schváleno zastupitelstvem obce
dne 30.8.2021.

Dokumentace k veřejným zakázkám
. Zakárka malého rozsahu - předmětem zakázky je "Komunikace Pavlov VO", výzva
mailem 4 uchazečům,nabídka pouze I zájemce, zhotovitel Plošiny Votava s.r.o.,
Unhošť, IČO: tOg 95 536, výběi ťr.*y schválen zastupitelstvem obce dne 30.8.2021
s cenovou nabídkou 634 818,00 Kč bez DPH (vč. 768 129,00 Kč), nabídková cena
je shodná s cenou v uzavřené smlouvě o dílo ze dne I3.9.202I. Dodatek č. 1 ze dne
I3.I2.202I, vícepráce ve ýši 139 900,00 Kč bez DPH (fa č. 21_001-00101 ze dne
20.12.202I - 862 630,18 Kč, úhrada dne 28.12.2021, výpis I2, č.22-001-00023 ze ďne
17 .3.202I - 51 788,00 Kč, úhrada ze dne I7 .3.2022, qipis č. 3).
Vnitřní předpis a směrnice
. Směrnice veřejných zakánek malého rozsahu, úěinnost 26.6.2027, schváleno
zastupitelstvem obce dne 25.6,202I.
' Směrnice o zabezpeěení zákona č. 32012001 Sb., o finančníkontrole ve veřejné správě
a o změně někteých zákonů, účinnostdne I.5.2020, vč. platných podpisoqých vzoru od
L5.2020.
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
' č. 1 - č.6 ze dne 17.3.,7.6.,25.6.,30.8., 19.10., 7.12.202I - nepřezkoumáváno, použito
podpůrně.

V kontrolovaném období obec Pavlov, dle prohlášení starosty obce, neuzavřela smlouvu
kupní, směnnou, pachtovní, smlouvu o v}půjčce,výprose, o nabytí, převodu nebo o zřizení
práva stavby k pozemku ve svém vlastnictví, ani jinou smlouvu o nabytí a převodu majetku
včetně smlouvy o nakládání s věcnými ptávy, nehospodařila s majetkem státu, neruěila svým
majetkem za závazky fyzických a právnických osob, a to ani v případech taxativně
vy,jmenovaných v § 38 odst. 3 zákona o obcích, nezastavila movitý a nemovi|ý majetek,

neuzavřela smlouvu o přijetí a poskytnutí úvěru nebo zápůjčky,smlouvu o poskytnutí dotace,
smlouvu o píevzeti dluhu, o převzetí ručitelskéhozávazku, o přistoupeník závazku a smlouvu
o sdružení,smlouvu o společnosti a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy
o sdružení,jehož je obec společníkem, nekoupila ani neprodala cenné papiry, obligace,
nevydala komunální dluhopisy, nezřídila 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 rokv
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D) Závěr

Při

přezkoumání hospodaření obce Pavlov
ě. 42012004 Sb., ve znění pozdějšíchpředpisů

za rok 202I podle § 2 a § 3

zákona

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

Upozornění 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.42012004 Sb., v platném znění:
a)

1,40 oÁ

podíl pohledávek na rozpočtu územního celku

b) podíl závazktl na rozpočtu územního celku

|,95 oÁ

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územníhocelku

0100 oÁ

Komentář:
Celkoqý objem dlouhodobých pohledávek činí0,00 Kč.
Celkový objem dlouhodobýchzávazkttčiní 40 400,00 Kč.

Výrok dle §

'

10 odst. 4 písm. c) zákona č.42012004 Sb., v platném znění:
Dluh územníhocelku nepřekročil60% průměru jeho příjmůza posledni 4 rozpočtovéroky.

KRAJSKÝ úŘnr-l

Pavlov 25.04.2022
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Praha 5, Zborovská

Podpisy kontrolorů:

fu*ea/r4
/'

Bc. Marcela Bažoutová, DiS.

v,

I

l

/

kontrolor pověřený řízenímpřezkoumání

Ing. Daniela Jeřábková

Markéta Polánková - nepřítomna dne 25.4.2022
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Tato zptáva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně i návrhem zpráw o výsledku
přezkoumání hospodaření, přičemžkonečným zněním zprávy se stává okamžikem marného
uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 42012004 Sb., k podání písemného
stanoviska kontrolorovi pověřenému Ťízenímpřezkoumání. Zpráva obsahuje v/sledky
konečnéhoi dílčíhopřezkoumání.

Návrh zprávy se r,yhotovuje ve dvou stejnopisech. Stejnopis č. 2 se pŤedává 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 návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce o počtu 8 stran byl
semámen a stejnopis ě. 2 pŤevzal, p. Josef Kozel, starosta obce. Dále starosta obce převzal
v elektronické podobě nepodepsanou zprávu o qýsledku přezkoumání hospodaření obce
Pavlov ve strojově čitelnémformátu PDF pro naplnění ustanovení § 4 zákonač.99l20l9 Sb.

Josef Kozel
starosta obce pavlov

Rozdělovník:

steinopis

počet vÝtisků

Předáno

Převza|

1

1x

Krajský úřad
Středočeského kraje

Bc. Marcela Bažoutová, DiS.

2

1x

Pavlov

Obec

Josef Kozel

