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Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

vŠnsTuDy
IČ 002373tl

Za

a

rok202l

Přezkoumání hospodaření obce Všestudy za rok 202I bylo zahájeno dne 05 0T.2022
doručenímoznámeni o zahájeni přezkoumáni hospodaření zaslaného přezkoumávajícím
orgánem.

'

l

přezkoumání

se uskutečnilo dne:
a6.06,2022
na záHadě zákona č. 42012004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
ě. ?55l20I2 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

.

,

J Přezkoumávané

období:

Přezkoumání proběhlo v sídle obce:

01.0t.2021- 3t.12.2L2t
Všestudy
Všestudy 7
277 46 Veltrusy

Přezkoumání vykonaly:
kontrolor pověřený řízenim,píezkoumání,.
kontroloři:

Zástupci obce:

Zuzana Svobodová
Ing. Daniela Jeřábková
Alena zemanová
B,c.

Ing. arch. Jiří Hánl - starosta
Ing. Inka Lorencová - místostarostka obce
Ing. Pavla artová, Dis - hlavní účetní

Pověření kpřezkoumáni podle § 5 odst. 1 zákona č. 420l2a04 Sb., § 4 a § 6 zákona
č.255l2al2 Sb., vše ve znénípozdějšíchpředpisů, vydala vedoucí Odboru interního auditu
a kontroly Krajského úřadu Středočeskéhokraje Mgr. Štěpánka Dvořáková Týcová
dne 28.7 .2021 pod č.j. 095448l2021lKUSK.
Předmětem přezkoumání jsou dle ust. § 2

zák č. 42al2004

Sb,, ve zněni pozdějších
předpisů, údaje o ročnímhospodaření územního celku, tvořící součást z|véreóného účtupodle
zákona č. 25012000 Sb,, ve znéni pozdějších předpisů, a to:
- plnění příjmůavýdaji rozpočtu, včetně peněžníchoperací týkajícíchse rozpočtových
prostředků,
finančníoperace, týkajici se tvorby apoužtti peněžních fondů"
niú<lady a výnosy podnikatelské činnosti územniho celku,
penéžniopeíace, tykajici se sdružených prostředku vynakládaných na základě smlouvy

mezi dvěma nebo více územnimi celky, anebo na základé smlouvy sjinými

právniclrymi nebo fyzickými osobami,
finančníoperace, t}kajícíse cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
hospodařeni a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního ťondu a s dalšími
prostředky ze zabraničíposkytnutými na zltkladé mezinárodních smluv,
vyúčtovánía vypořádáni ťtnaněnich vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtůmkrajů,
k rozpočtůmobcí k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalšímosobám,
nakládáni a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územníhocelku,
nakládáni a hospodaření s majetkem státu, s nímžhospodaří územnícelek,
zadáváni a uskutečňováníveřejných zakázek, s výjimkou úkonůa postupů
přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,
stav pohledávek a závazků anakládání s nimi"
ručeníza závazky fyzických a právnických osob,
žastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
zíizováni věcných břemen k majetku územníhocelku,
účetnictvívedené územnim celkem,
ověření poměru dluhu územníhocelku k prúměru jeho příjmů za posledni 4 rozpoétové
roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost
jednotlivých skutečnosti podle předmětu a obsahu přezkoumání. Pň posuzovíníjednotlivých
právních úkonůse vycházi ze znéni právních předpisů platných, ke dni uskutečněnítohoto
úkonu.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 42012004 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 06 06 2022 bylo shrnutí kontrolních zjišténí,píedáni přezkoumaných
dokumentů zástupcům územniho celku a prohlášení kontrolora pověřeného íizenim
přezkoumáni, že kontrola na místě je ukončena.

A. Přezkaumané písem n osti

R
Střednědobý výhled rozpočtu
r na období roku 2020 - 2022, schválený zastupitelstvem obce dne 17. |2. 2018, návrh
zveřejněný dne 28. IL - 17. 12.2018
r na období roku 2022 - 2024, schválený zastupitelstvem obce dne 2L, 12. 2020,
zveřejněný dne 24. 72. 2020, návrh zveřejněný dne 4. 12. - 21. 12. 2020
Návrh rozpočtu
, zveřelněný dne 4. 12. - 2L 12.2a20
Schválený rozpočet
. zastupitelstvem obce dne 21. 12. 2020 jako schodkorT, krytí schodku ze zůstatku
z minulých let, závazné ukazatele dle přiloženéhoschváleného návrhu rozpočtu
vevýdajich na jednotlivéparagrafy rozpočtovéskladby, zveíejnéný dne24.12.202a
Stan ov en í z áv azný ch u kaz atel ů zí ízený m organiz acím
. dopisem ze dne 23. 12. 2020 pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Všestudy
Rozpočtová opatření
' č. 1k 31. 3. 202L provedeno starostou obce na základé pověření zastupitelstva obce
ze dne 13. 7 . 2a2a, zveřqněno dne 14. 4. 202l
' č.2 k 30. 4. 202I provedeno starostou obce na základě pověření zastupitelstva obce
ze dne 13 7.2020, zveřejněno dne 10. 5.202I

.
'
't
'

č. 3 - schváleno zastupitelstvem obce dne 28, 6. ZO2r, zveřejněno dne 30,

6 ?azl

č. 4 k 30. 9. 2a2I provedeno starostou obce na základě pověření zastupitelstva obce
ze dne 13. 7. 202a, zveřejněno dne IL I0. 2021
č, 5 k 30. 1 1 . 202I provedeno starostou obce na základé pověření zastupitelstva obce
ze dne 13. 7 . 2020, zveíďlněno dne 6. 12, 202I
č. 6 k 3L 12. 202I provedeno starostou obce na základé pověření zastupitelstva obce
ze dne 13.7 2020, zveřejněno dne 21. T.2022

Závérečnýúř.et
. za rok 2020, projednán a schválen dne 28. 6. 2021 spolu se Zprávou o výsledku
přezkoumání hospodařeni svyjádřením "bezvýhrad", zveíejněn dne 30. 6. 202I, návrh
zveřejněn od 9. 6. - 28. 6. 2a21

Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

.

k 3T. 12.202I ze dne

Yýkazzisku aztráty

.

2I l

2022

.

k 3 L 12. 202I (okamžik sestavení dne 2I. 1 2022)
Rozvaha
l k 3I 12. 2a21 (okamžik sestavení dne 2I I 2022)
Příloha rozvahy
. k 3 L 12. 202I (okamžik sestavení dne 21, L 2022)
Účtový rozvrh
. platný pro účetníobdobi 202I

Hlavní kniha

t

za měsíc prosinec 2021

Kniha došlých faktur
f zarok202I (k č. 21-001-00120)
Kniha odeslaných faktur

.

za rok 202I (k č. 21-002-0002I)

Faktura

.
.

pííjatáč. 2i-001-00030 - 21-001-00039,2I-001-00099
21-001-00118
vydaná č.2I-002-00001 - 2I-002-aa02I

a

3

- 21-001-00II2,2I-001-00114 I

Bankovní výpis

.
.

č. 005, OI2 kbankovnímu účtuč. 0460041399/0800 vedenému u Českéspořitelny a.
č. 59,63,7I k bankovnímu účtuó.94-601417Il07I0 vedenému u CNB

s.

účetnídoklad
. č.21-801-00005 a 21-801-00012 k bankovnímu účtuč. 0460041399/0800 vedenému

.

u Českéspořitelny a. s.
č. 2I-803-00010 - 21-803-00012
u čNe

k bankovnímu účtuč. 94-60l4l7|la7rc

vedenému

' č. 2I-005-00006

ze dne 28. 2. 2021 (převod výsledku hospodařeni za rok 2020),
pohledávek za odpady, p§y, stočné),č. 2I-0a5-000Z4
(zaúčtováníprodeje pozemku), č. 2I-005-00022 (zaičtovánísměny pozemlni),

č. 21-005-00009 (předpis

č.2I-005-00038 (předpis mezd zaměsic prosinec 202l)
Pokladní kniha (deník)
. za měsíc bíezen, červen aprosinec2021
pokladní doklad
r i. 21-701-00051 - 21-701-00066, 21-701-00096 - 21-701-00107, 21-701-00181
2I-70l-a0189
Evidence poplatků

.

vedena v počítači- excellové tabulky

Evidence majetku
. vedena v modulu majetku KEO
Inventurní soupis majetku a závazkŮ
, l Složka
"Inventarizace majetku a závazků obce Všestudy za rok 202I"
Mzdová agenda
. Rekapitulace mezd za měsic prosinec 2021
Odměňování členůzastupitelstva
,. Mzdové listy za rok 202I - uvolněný starosta, neuvolnění zastupitelé
učetnictvíostatní
' Protokol o schváleni účetnizávěrky obce za rok 202a (schválena zastupitelstvem obce

'

dne 15. 2.202l)

Protokol o schváleni úéetnizávěrky příspěvkové organizace za rok 2O20 (schválena

zastupitelswem obce dne 15. 2.202l)
Smlouvy o převodu majetku (koupěo prodej, směna, převod)
' Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k nemovitým věcem ze dne 4. 8. 202I
o prodeji pozemku p. č. 2al4 o výměře 25 m2 v k. ú, Všestudy u Veltrus, kupující
ťyzická osoba
. Směnná smlouva ze 'dne 19. 8. 202T - obec nabyla pozemky v celkové výměře
29 879 m2 v k. ú. Všestudy a pozbyla pozemky v celkové výměře 525 m2
v k. ú. Všestudy, 19 089 m2 v k. ú. Křivousy, 6 980 m2 v k. ú. Dušníkynad Vltavou
Darovací smlouvy
' Darovací smlouva ze dne 30. 6. 202I uzayřena s obdarovaným Město Kryry
o poskytnutí finančního daru ve výši Kč 37 000,00 na odstranění škod způsobených
živelnou pohromou v obci Stebno
' Darovací smlouva ze dne 29. 9. 2a2l uzavřena s obdarovaným Sportovní klub Viktoria
Všestudy, z. s. o poskytnutí finančníhodaru ve výši Kč 77 326,00 k pokrytí spoluúčasti
vyplývajici z dotaéni smlouvy na automatický závlahový systém na fotbalovém hřišti
Zveíejnénézáméry o nakládání s majetkem
. Záměr prodeje pozemku p. č, 2014 o výměře 25 m2 v k. ú, Všestudy u Veltrus zveíejněn
2I.4. - 17.5.202I
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.

Směna pozemků v celkové výměře 525 m2 v k. ú. Všestudy, 19 089 m2
v k. ú. Křivousy, 6 980 m2 v k, ú. Dušnilq nad Vltavou záméry zveřejněny dne
8. 5.2019 a26.5.2a2T
Smlouvy o věcných břemenech
' Smlouva o zřízeni věcného břemene - služebnosti ze dne 3. 3.2021 uzavíena
se spoleČnosti ČEZ Distribuce, a. s. Děčíno zřizeni věcného břemene na pozemku obce
p, č.286lI k, ú, Dušníkynad Vltavou zaúóelem zťtzeni, umístěnía píovozováni zaiizeni

distribučnísoustavy
Smlouvy a dalšímateriály k přijafým účelovýmdotacím
' Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 27,2.2a2l vydané poskytovatelem Ministerstvo
pro místnírozvoj Praha 1 o poskytnutí dotace ve výši Kč 3 726 637,00 na akci
"Všestudy - Rekonstrukce místníchkomunikací v ul, Lva Šimáka+ Vojkovická"
(nepřezkou máv áno. použito podpůrně)
Dohody o provedení práce
'f ze dne 1. 1.202l za knihovnickou agendu, vyvěšování a svěšování státní vlajky
ze dne 11 . l0. 2021za přípravu a úklid volební místnosti v obci Všestudy
Vnitřní předpis a směrnice
. Směrni ce č. Il2017 k zadávání veřejných zakázekmalého rozsahu
. Směrnice č,2l20l7 pro vedení účetnictvíobce Všestudy
. Směrnice č.312017 o finančníkontrole
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
. ze dne 21 . |2. 2020, 15. 2. 202I, T0. 5. 202L,28. 6. 2021,30. 8. 2021, 22. TT. 2021,
20. 12. 202I (nepřezkoumáváno, použito podpůrně)
Výsled ky kontrol zřízený ch organizací
r Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly za období od 1. 1. - 31, 12. 202t
u příspěvkové organizace Mateřská škola Všestudy

V kontrolovaném období obec Všestudy, dle prohlášení starosty obce, neuzavíela smlouvu
nájemni, pachtovní, smlouvu o vlpůjčce,výpro§e, o nabyti, převodu nebo o zřizeni práva
stavby k pozemku ve svém vlastnictví, nehospodařila s majetkem státu, netučila svým
majetkem za závazky fyzických a právnických osob, a to ani v případech taxativně
vyjmenovaných v § 38 odst. 3 zákona o obcích, nezastavila movitý a nemovitý majetek,

neuzavřela smlouvu o přijetí a poskytnutí úvěru nebo zápť$čky, smlouvu o poskytnutí dotace,
smlouvu opíevzeti dluhu, o převzetí ručitelskéhozávazku, o přistoupenikzávazku 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, nezŤidila 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 zakžnky malého rozsahu,
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B. Zjištěníz přezkoumání
Při přezkoumání hospodařeni obce Všestudy:
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Plnéníopatření k odstranění nedostatků zjištěných:

při přezkoumání hospodaření za nředchozí rokv
Nebyty zjištěny chyby a nedostatky.
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D) Závěr

Při

přezkoumání hospodaření obce Všestudy za rok 202T podle
č. 42012004 Sb., ve znění pozdějšíchpředpisů

§ 2a§ 3

zákona

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

Upozornění na rizika dle § l0 odst. 4 písm. a) zákona č. 42a/2004 Sb.o v platném znéní:
Neuvádí se.

Podíly dle § 10 odst. 4 písm. tl) zákona č.42012004 Sb.o v platném znéní:
a) podíl pohledávek

narozpočtuúzemnihocelku

0,61oÁ

b) podíl závazkúna rozpočtu územníhocelku

2,a4 oÁ

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územníhocelku

0100

o/o

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

Výrok dle § 10 odst. 4 písm. c) zákona č.42012004 Sb., v platném znéní:
' Dluh územníhocelku nepřekročil 60 % pruměru jeho příjmůza poslední 4 rozpočtové
roky

Všestudy 06.06. 2022

KRAJSKÝ
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Odbor interního ar.rditu a kontroly
150 2l Praha 5, Zborovská 1 l

Podpisy kontrolorů:

It

Bc. Zuzana Svobodová

kontrolor pověřený řizenim přezkoumání

Ing. Daniela Jeřábková

Alena zemanová
kontrolor
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Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaíeni je současně i návrhem zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření, přičemžkonečným znénim zprávy se stává okamžikern marného
uplynutí lhŮty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 42012004 Sb., k podání písemného
stanovi ska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání.

Návrh zprávy se vyhotovuje ve dvou stejnopisech. Stejnopis č. 2 se předává statutárnímu
zástupci přezkoumávaného subjektu a stejnopis č. 1 se zakládá do příslušnéhospisu územního
celku vedeného Odborem interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje.

o výsledku přezkoumání hospodaření obce o počtu 8 stran byl
seznámen a stejnopis č. 2 píevzal p. Ing. arch. Jiří Hánl, starosta obce. Dále starosta obce
píevzal v elektronické podobě nepodepsanou zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Všestudy ve strojově čitelnémformátu PDF pro naplnění ustanovení § 4 zákona
S obsahem návrhu zprávy

ó,9912019 Sb,

Ing. arch. Jiří Hánl
starosta obce Všestudy

s§,i.ffi9

dne 06. a6.2022

Rozdělovník:
Steinopis

počet vÝtisků

Předáno

Převzal

1

1x

Krajský úřad
Středočeského kraje

Bc. Zuzana Svobodová

2

1x

Obec
Všestudy

Upozornění:

'

Ing. arch.

JiíiHánl

Učetnízávěrka obce . k podkladům pro schválení účetnízávérky obce za rok 2020
nemohla být doložewa Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020,
neboť obec schválila účetnízávěrku za rok 2020 jlž dne 15. 2, 2021 a přezkoumání
hospodaření obce zarok2020 se uskutečnilo dne 8, 6 202I.
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