
Kraiský úřad Středočeského kraíe
Zborovská 11
150 2I Praha 5

SpZn: SZ *086699/2009/KUSK
Čj.' 004011/201o^(USK

Stejnopis č. 2

STRANKA

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

IC:00662216
za rok 2049

Přezkoumání se uskutečnilo dne:
. 12.3.2010

na zák|adě záů<ona č. 42012004 Sb., o pŤezkoumávéní hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí.

Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Stranka 70
277 35 Mšeno

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený Íizenímpřezkoumání: Alena Zemanová
- kontroloři: Zuzana Svobodová

Zástupci obce: Stefan Dvorščík - staÍosta
Hana Bendová - hlavní účetní

Předmět přezkoumríní je vymezen ustanovením $ 2 zák. ě. 42012004 Sb., o přezkoumání
hospodďeníty'emnich samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovym způsobem, přezkoumávané období r.2009.



A, Přezkoumané písemnosti

Rozpočtová opatření
. č. 1 a2schváIenázastupitelstvemobce dne17.6.2009 a 11. ll.2009

Závěrečný účet
f zarok 2008 schválený zastupitelstvem obce dne 17. 6.2009 s vyjádřením ''bez qýhrad"

Návrh rozpočfu
. narok 2009 zveřejněný dne 11. 2. - 3. 3,2009

Rozpočtový vyhled
r narok2009-2010

Pravidla rozpočtového provizoria

' schválenázasfilpitelstvem obce dne 3. |2.2008 ve wši ll1-2 rozpočfu r. 2008
Schválený rozpočet

r na rok 2009 schválený zastupitelstvem obce dne 4. 3. 2009 jako schodkový
Pokladní dok|ad

. č.030117 -030t49,0303|4 - 030339
Úěetni doklad

. k bankovnímu účtu vedenému u KB a. s. č. |992317|10100 č. 79 .84, |l7 - I2I' 123 .
125,127 -132,135 - 138

. vnitřrrí doklad č,.373 . 378' 380
Mzdová agenda

. Rekapitu|acemezd za měsíc prosinec 2009
Evidence majetku

. vedena v inventárních knihách
Příloha rozvahy

. k 31. 12.2009
Úttovy rozvrh

r narok2009
Bankovnívypis

' Bankovní účet vedený u KB a. s. č. 1992317110|00 qýpis č. 86, 1l3, 115, 1 18, 126, |28,
130

odměňovánÍ členů zastupitelstva
. výplatní listina za měsíc záEi a listopad 2009 - p. Milan Hrobiár, neuvolněný zastupitel a

pí Alena Vyskoěilová, předsedkyně kultumí komise a neuvolněná zastupitelka
Inventurní soupis najetku a závazkit

. svědčící o provedení inventarizace majetku azávazkiobce k 31.12.2009, včetně Výpisu
z katastru nemovitostí - vlastnictví s čísly parcelpro obec Strrínka k31'.12.2009

vý|<az pro hodnocení plnění rozpočtu
. k3r.12.2009

Pok|adní kniha (deník)
. zaměsíc duben a prosinec 2009

Hlavní kniha
) zarok2009(dlepotřeby)

Rozvaha
. k 31. 12.2009

Yý|<azzisku azttáúy
. k3r.t2.2009

Evidence poplatků
. vedena v počítaěi . exellové tabulky av ktize (poplatky zapsy)
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Kniha odeslaných faktur
. zarok2009

Kniha došlých faktur
. zarok2009

Smlouvy o dílo
. Smlouva o dílo ze dne 2' 6' 2009 uzavřena s p. Pavlem Dvorščíkem, Lobeč na akci

Yyzděni kanálové stoky pro dešťovou vodu ve spodní části obce
. Smlouva o dílo ze dne 7.9.20a9 uzavŤena s firmou CNS a. s. Mělník na dodávku

aýpočetní techniky pÍo pracoviště CzechPoINT
Dohody o provedení práce

. Dohoda o provedení ptáce ze dne 25. 5.2009 lzavŤena - p. Miloš Kunte za distribuci
hlasovacích lístků

Smlouvy a další materiály k přijatym účelovým dotacím
. Smlouva o poskýnutí účelové dotace Z programu obnovy venkova z rozpočtu

Středočeského kraje ze dne 2|.7,2009 o poslqrtnutí neinvestiční dotace ve výši Kč
200.000'.- na rea|izaci projektu Zpevněni stěn vodotečí kamenem v obci Stránka včetrrě
záv ěr ečného vyhodno cení

. Roáodnutí Ministerstva rmitra o poskytnutí dotace ve výši Kč,93.927,-- ft& projekt
Typo,.y projekt - Czech POINT - kontakÍní místa včetně etapové lzávěrečné
monitorovací zptávy o realizaci

Dokumentace k veřej ným zaká.zkám
. Spis veřejné zakánky na akci ,,Zřízenípracoviště CzechPoINT''

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesenÍ
r ze dne 3. 12.2008"4.2.2009,4.3.2009,22.4.2009,17.6.2009,26.8.2009,11. 11.

2009 (NEPŘpzrourraÁVÁNo, pouŽito podpůrně)
Vnitřní předpis a směrnice

. Vnitřní předpis pro zptacování účetnictví (vnitřní kontrola)

. oběh úěetních dokladů

. Směmice o archivaci a skartaci

. Vnitřní platoqý předpis

V kontrolovaném období obec, dle prohlášení starosty obce, nehospodďila s majetkem státu,
neručila svým majetkem za závazky szických a právnických osob, nezastavila movi!ý a
nemovid majetek, neuzavřela kupní, směnnou, darovací, nájemní smlouvu a smlouvu o
vypůjčce týkající se nemovitého majetku, smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo
půjčky, smlouvu o poskýnutí dotace, smlouw o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku,
smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení' nekoupila ani neprodala cenné papíry,
obligace, neuskutečnila majetkové vklady, uskutečnila pouze veřejné zakazky malého rozsahu
($ 12 odst. 6 zák. č. 13712006 Sb.).

B, zjištění z přezkoumánÍ
Při přezkoumání hospodaření obce Stránka

Byly zjištěny následující chyby a nedostatky - porušeny níže uvedené předpisy:
. Zákon č. 25012000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtůn ve znění

pozdějších předpisů
$ 16 odst.2, nebot':



Zastupitelstvem obce byla schválena rczpočtová opatření č. 1 a 2. Z výkant pro
hodnocení plnění rozpočtu zpracovaného ke dni 31. 12.2009 je však patrné, že došlo k
překročení čerprání rozpočtových prostředků na paragrafu 3399, 3612-3613, 372l-3723,
6|12bez schválení těchto změn zastupitelstvem obce.

. Vyhláška č.505/2002 sb.' kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/199t.
Sb.o o účetnictví, pro účetní jednotky' které jsou územními samosprávnými cellry'
pffspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, ve
znění pozdějších předpisů

$ 16 odst. Ln nebot':
Nesouhlasí okruh tř. 0 proti fondu 901,rozdi| činí Kč 10.000,--.

C. PInění opatření k odstranění nedostatků $ištěných:
a) nři dílčím přezkoumání
Dílčí přezkoumání nebylo vykonáno.

b) při přezkoumání hospodaření za předchozí roky
Nebyly zjištěny chyby a nedostatlcy.

D) Závěr
Při přezkoumrání hospodďení obce Striínka za rok 2009 podle $ 2 a $ 3 zákona é. 42012004
Sb., ve zněď pozdějšíchpředpisů

Byly zjištěny chyby a nedostatky, kteró nemají závaŽnost nedostatků uvedených pod
písmenem c):

($ 10 odst. 3 písm. b) zékorcč,.42012004 sb.)
. Nesouhlasí okruh tř. 0 proti fondu 90l,rozdíI činí Kč 10.000'--.

Byly zjištěny nedostatky dle $ 10 odst. 3 písm. c) zákona č,.42012004 Sb.z

C4) spočívající v porušení povinností územnÍbo celku stanovených zvláštními právními
předpisy

, Zastwitelstvem obce byla schválena rozpoětová opatření č. 7 a 2. Z výkazu pro
hodnocení plnění rozpočtu zpracovaného ke dni 31. L2.2a09 je však patmé, Že došlo k
překročeď čerpání rozpočtoqých prostředků na paragrafu 3399,36|2-3613,372I.3723,
6| |2 bez schválení těch1o změn zastupitelstvem obce.

Upozornění na rizika dle $ 10 odst. 4 písm. a) zákona ě.420/2004 Sb., v platném znění:
Neuvádí se.
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Podíly dle $ 10 odst. 4 písm. b) zákona č.420Da04 Sb., v platném znéní:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku

b) podíl závazktt na rozpočtu územního celku

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

Stranka 12.3.2010

1,32 oÁ

4,23 Vo

0,00 oÁ

Podpisy kontrolorů:

Alena Zemanová

KRAJSKÝ ÚŘen
STŘEDOČESKÉH() KRAJE

odbor i inanční kontroly
l 50 2 l Praha 5. Zborovská 1 i

kontro l or pověřený Íizerum přezkoumríní

Zluana Svobodová

kontrolor

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:

. je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodďení, přičemž konečn;ým zněním
zprávy se stává okamŽikem marného uplynutí lhůty stanovené v $ 6 odst. 3 písm. l)
zákona č,. 42012004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému ffzením
přezkoumríní na adresu: Krajský uřad Sďedočeského kraje, odbor finanční kontroly,
Zborovská l l, l50 2| Praha 5.

- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se stejnopis ě. 2 předává statutarnímu zástupci
kontrolovaného subjekÍu a stejnopis č. 1 se zak|ádá do příslušného spisu územního celku
vedeného odborem finanční kontroly Krajského ďadu Středočeského kraje.

./
la /t l /
t/utu.-_'



S obsahem zprávy o ýsledku přezkoumtání hospodďení obce Strránka o počtu 6 stran byl
seznámen a stejnopis č.2 převza|p. Štefan Dvorščík, starosta obce.

Štefan Dvorščík
starosta obce Striínka

Poznámka:
Územnt celek je ve smyslu ust. $ 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 42012004 Sb., povinen
přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zptávě o ýsledku
přezkoumriní hospodďení a podat o tom písemnou informaci pffslušnému přezkoumávqícímu
orgánu _ Krajský ďad Středočeského kraje, odbor finanční kontroly, Zborovská |1,150 21
Praha 5, a to nejpozději do 15 dnů po projednrání tďo zptávy spolu se závěrečným účtem
v orgánech ilzemního celku.

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení $ 13 odst. 2 zákotw č. 42012004 Sb., povinen
v informacích podle ustanovení $ 13 odst. 1 písm. b) téhož zékona uvést lhůtu, ve které podá
pffslušnému přezkoumávajícímu orgiínu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této
lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

Za nesplnění těchto povinností |ze uloŽit územnímu celku dle ust. $ 14 písm. 0, g), h) zěkona
č,. 42012004 Sb.' pořádkové pokuty aŽ do výše 50'000,00 Kč v jednom případě.

Rozdělovnik:

Steinopis Počet vÝtisků Předáno Převzal

I 1x IGajský úřad
Středočeského kraje Alena Zemanová

2 1x
Obec

Stránka Šteran Dvorščík

2.3.2010
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