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STRANKA

- kontroloři:

Zástupci obce:

Bc. Zuzana Svobodová

štefan Dvorščík . starosta
Ing. Kateřina Čandová . hlavní účetní
Hana Bendová. účetní

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

IČz 00662216
za rok zatl

Přezkoumání se uskutečnilo dne:
. 4.4.2012

nazáHadě zákonaě. 420Da04 Sb.' o přezkoumávríní hospodďení územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí.

Přezkoumání proběhlo v síd|e obce: Stránka 70
277 35 Mšeno u Mělníka

Přezkoumání vykolaly:

- kontrolorpověřenýťuenímpřezkoumrání: AlenaZemanovát

Předmět přezkoumání je vymezen ustanovením $ 2 zák. č,. 4202a04 Sb., o přezkoumání
hospodďeniínemnich samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Přezkoumání bylo vykonáno vyběrovým způsobem, přezkoumávané období r.2011.



A, Přezkoumané písemnosti

Závěrečný účet
) zarok 2010 schválený zastupitelstvem obce dne 27, 4.2011 s vyjádřením ''s výhradou'',

zveřejněný na úřední desce obecního uřadu dne 5. 4, - 25. 4. 20|1 a v elektronické
podobě umožňující dálkoý přístup od 5' 4.2011

Rozpočtový výhled
r naobdobí t.20|| -20|4

Pravidla rozpočtového provizoria
. narok 201 l schválená zastupitelstvem obce dne 15. |2.2010

Návrh rozpočtu
r na rok 2011 zveřejněný tta úřední desce obecního úřadu dne 1. 2. . 15. 2. 20tI

a v elektronické podobě umožňující dálkoý přístup od 1.2.20tI
Schválený rozpoěet

l na rok 2011 schválený zastupitelstvem obce dne 16. 2.2011 jako vyrovnaný v členění
na paragrafy dle rozpočtové skladby

Rozpočtová opatření
. č. 1 a 2 schválenázastupitelstvem obce dne 19. 10. 2011
t č. 3 a 4 schválená zastllpitelstvem obce dne 7 . |2.20It

Úetovy rozvrh
r narok 201 1

Hlavní kniha
. k 31 .12.2011

Evidence poplatků
. vedena na jmenných seznamech

Evidence majetku
. vedena v počítači - inventárníkarty majetku

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
. k 31. 12.2011

Yýkazzisku aztráty
. k 31. 12.2011

Rozvaha
. k 31. 12.2010"31.12.2011

Pří|oha rozvahy
. k 31. 12.20l l

PokladnÍ kniha (deník)
) zaměsíc bÍezen, duben a listopad 2011

Pokladní dok|ad
. č. 030082 - 030|44.030299 .030321

Bankovní vypis
. Bankovní účet č. |9923|7110100 vedený u KB č. 50, 60, 62,63, 1 1 8, |23, 126' |28

Účetni doklad
. k bankovnímu účtu ě. t9923|7tl0100 vedenému u KB č. 50 . 54,59 - 66, I42 - |45,

147 -150,152,156
. vnitřní doklad č, |tl168,1|/176

Mzdová agenda
. Rekapitulace mezd za měsíc prosinec 201l



odměňování členů zastupitelstva
. Výplatní listina za měsíc listopad a prosinec 201-I - neuvolněná místostarostka obce

a předsedkyně kulturní komise
Dohody o provedení pníce

a ze dne 30. 5.201I uzavÍena s pí E. o. za čištěníná&že na ostrém (rozsah 20 hodin)
f ze dne 29. 6. 20L1 uzavřena s p. M.V. za provedení omítky kolem oken, ztrotovení

parapetů (rozsah 90 hodin)
. ze ďne 2. |. 20l| uzavřena s pí A. Y. za úklid chodníků a čekárny (rozsah 60 hodin)
I ze dne 18. 4.2011uzavŤena s pí A. Y. za výsadbu květin, sečení trávy (rozsah 150

hodin)
. ze dne |7.7,20|I uzavřena s pí A. V. za střihrání živého plotu a keřů (rozsah 150 hodin)
. Ze dne 1 . 9 , 2011 vzavtena s pí A. Y . za úklid hřiště, hrabání, nakládání listí (rozsah 1 50

hodin)
Inventurní soupis majetku a závazkfrl

r svědčící o provedení fyzické a dokladové inventury majetku a závazktlk 3|. 12. 20l|
včetně Tiskového výstupu informativního charakteru Vlastnictví s čísly parcel pro obec
Striínka k3|.12.20|I

. Plán inventur na rok 2011

. Inventarizaěni zpráva k 31. 12. 201|
Kniha došlých faktur

. zarok 2011
Kniha odeslaných faktur

. zarok 201t
Smlouvy o půjčce

r Smlouva o půjčce ze dne 30. 6. 20|l uzavŤena se společností Kokořínský SoK s. r. o. -
obec jako věřitel poskytl půjěku ve výši Kč 50.000,-- [& zajištění pÍovozu osobní
autobusové dopravy, zastupitelstvo obce schválilo dne 22. 6.20|1

Smloury o dílo
. Smlouva o dílo ze dne 25. 7. 20|| vzavtena se zhotovitelem P. D., Lobeč za vyzdéni

kanálové stoky
Smlouvy o převodu majetku (koupě' prodej' směna, převod)

. Kupní smlouva ze dne |. 4. 20|1 o prodeji pozemků p. č. 1685 a stp. č. I50l2
k. ú. Stranka, zastupitelstvo obce schválilo dne 28. 4. 20t0 a l0. 1 I.2010

r Smlouva o bezúplatném převodu movitého majetku ze dne 2I, |2.2011 uzavŤena se
SdruŽením obcí Kokořínsko o převodu stolního počítače a multifunkčního zařízení do
majetku obce

r Srrúouva o bezúplatném převodu moviteho majetku ze dne 2I. 12.20t1 uzavřena se
SdruŽením obcí Kokoffnsko o převodu počítače, monitoru, tiskrírny a stolu do majetku
obce

Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem
. prodej pozemků p. č. 1685 a stp. č. |5012 k. ú. Stránka. zátměr zveřejněn dne 30. 4. - 30.

5.2010
Sm|ouvy a další materiály k přijatym účelovým dotacím

r Smlouva o posk1tnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje Ze Středočeského
fondu rozvoje obcí a měst v riímci Tématického zadaní Velké projekty ze dne 18. 8.
201t o poskytrrutí investiční dotace v maximální výši Kč 800.000,-. Í&projekt Celková
rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici ke Mšenu (Nepřezkoumáváno, použito
podpůrně . kontrolu provedl Středočeský kraj Krajský uřad, odbor Kancelář ředitele,
oddělení kontroly dotačních titulů)



r Rozhodnutí Ministerstva kultury ze dne 22. 8.20II o poskytnutí účelového příspěvku
ve vyši Kě 70.000,-- f,& obnovu nemovité kulturní památky - socha sv. Václava ve
Striínce

. Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského
Fondu Životního prostředí a zemědělství v riímci Tematického zadání Zkva|itnění
Životního prostředí ze ďne29.8.20II o poskytnutí neinvestiční dotace v maximální vyši
Kě 500.000,.- fr& projekt Zpevnění stěn vodotečí kamenem ve druhé části obce Stránka
včetně účtovaní

Dokumentace k veřejným zakázkám
. Spis veřejné zakazky malého rozsahu na akci Zhotovení vodotečí v obci Stránka

Záryisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
' ze dne 15. 12. 2At0, 19. 1. 2011, 16. 2. zAIt, 27. 4. 2077, 22. 6. 2A11, 20. 7. 2011,

19. 10. 20|I,7. 12,20!I,20. |2.2011 (NEPŘpzrouvtÁvÁNo' pouŽito podpůrně)
Vnitřní předpis a směrnice

r Směrnice o oběhu účetních dokladů' Směrnice o úěetnictví, Směrnice o evidenci
majetku, Směrnice o podrozvaze, Směrnice o časovém rozlišení, Směrnice
o inventarizaci, odpisoý plrán

Informace o přijafých opatřeních (zár. 42012004 sb.' 32012001Sb.' apod.)
.  zedne27.4.201I

V kontrolovaném období obec Stránka, dle prohlášení starosty obce, nehospodařila
s majetkem státu, neručila svým majetkem za závaztq fuzických a právnických osob,
nezastavi|a movitý a nemovitý majetek, neuzavřela směnnou, darovací, nájemní smlouw
a smlouw o výpůjčce týkajíci se nemovitého majetku, smlouvu o přijetí úvěru, půjčky'
smlouvu o poskýnutí úvěru, smlouvu o poskytnutí veřejné podpory (dotace), smlouw
o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupení k závazka a smlouvu
o sdružení, nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace, neuskutečnila majetkové vklady,
neprovozovala hospodrářskou (podnikatelskou) činnost, uskutečnila pouze veřejné zakávky
malého rozsahu ($ 12 odst. 3 zík. č. 13712006 sb.).

B. zjištění z přezkoumání
Při přezkoumríní hospodďení obce Strrffia

Byly zjištěny následující chyby a nedostatlry - porušeny níže uvedené předpisy:
l Zákon š,.26212006 Sb., zákonik práce, ve znění pozdějších předpisů
$ 75, neboto:

Dohoda o provedení ptáce zaměstnancem byla uzavřena v rozsahu větším neŽ 150 hodin
v kalendrářním roce. V roce 2011 obec uzavřeIa s pí A. V. dohody o provedení práce dne
2. 1,.2011 (rozsah 60 hodin), 18- 4.20tt (rozsah 150), 17.7- 2011 (rozsah 150) a 1. 9.
201 1 (rozsah 150 hodin).

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných:
a) při díIčím nře?koumání
Dílěí přezkoumání nebylo vykonáno.
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b) při přezkoumání hospodaření za předchozí rokv
Byly.zjištěny následující chyby a nedostatky. porušeny níže uvedené předpisy:
. CUs 701_ 708 (s 36 odst. ! zákona o účetnictví)
čÚs zor, nebot':

Uzemní celek neuskutečnil účetní pfuad v deno ve kterém došlo ke vzniku pohledávek,
které jsou předmětem úěetnictví a které v úěetní jednotce nastaly. obec nevykazuje
pohled"ívky na účfu 3|5 za odpady a nájmy, ikdyž tyto poplatky nebyly k 3|. |2. 20|0
uhrazeny.

NAPRAYENO
obec vykazuje pohledávky na účtu 3 ] 5 za odpady a nájmy k 3 ]. 12. 20] 1.

. Zákon č. 56311991Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
$ 30 odst.2, nebot':

lnventumí soupisy majetku sledovaného na účtech 022, 028 tnemního celku sestavené
k 3t. 12.2010 neobsahovaly skutečnosti podle odstavce l tak, aby bylo možno zjištěný
majetek jednoznaěně určit, např. inventiírní číslo, vyrobní ěíslo apod.

NAPRAVENO
Inventurní soupisy účtu 022 a 028 ka 31. ]2. 2011 obsahují skutečnosti tak, aby bylo
možno zj ištěný maj etek j ednoznačně určit.

D) Závěr
Při přezkoumríní hospodďení obce Strrínka zarok 2011 podle $ 2 a $ 3 zěů<onaě.42012004
Sb., ve znění pozdějších předpisů

Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají záxaLnostnedostatků uvedených pod
písmenem c):

($ 10 odst. 3 písm. b) zékonač).42012004 sb.)

r ý roce20|1 obec vzavře|a dohody o provedení práce zaměstnancem v rozsahu větším neŽ
150 hodin v kalendrÍřním roce.

Upozornění na rizika dle $ 10 odst. 4 písm. a) zátkona č.420na04 Sb., v platném znění:
Neuvádí se.

Podíly dle $ 10 odst. 4 písm. b) zákona č'.420/2a04 Sb., v platném znění:

a) podíl pohledávek na rozpočfu uzemního celku

b) podíl závazkůna rozpočtu územního celku

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

10,30 oÁ

1,08Vo

0ra0 oh



Komentář:
Celkoý objem dlouhodobých pohledávek činí 0,00 Kč.
Celkovy objem dlouhodobýchzávazk.ů činí 0,00 Kč.

Stránka 4.4.20|2

Podpisy kontrolorů:

Alena Zemanová

t/TJ/' /
rY" /\-

" '" ' t ' ,4
kontrolor pověřený Yaerum přezkoumrání

,/u/
/ L---.,* 'i;;;*i;;il;

KRAJSKÝ ÚŘen @
STŘEDOČEsKÉHo KRAJE

odbor finančni kontroIy
1 50 2 1 Praha 5, Zborovská 1 1

Bc. Zuzana Svobodová

Tato zpráva o. vÝple4ku nřezkoumání:

. je návrhem zprávy o lýsledku přezkoumání hospodďení, přičemž konečným zněním zpráw
se stavá okamŽikem marného uplynutí lhůty stanovené v $ 6 odst. 3 písm. l) zákona
č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému Ťizerum.
přezkoumání na adresu: IQajský ďad Středočeského kraje, odbor finanční kontroly,
Zborovská 11' 150 2IPraha5.

. se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičernŽ se stejnopis č. 2 předává statutamímu zástupci
kontrolovaného subjektu a stejnopis č. 1 se zaWádá do příslušného spisu územního celku
vedeného odborem finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje.

S obsahem zprávy o výsledku přezkoumríní hospodďení obce Strrínka o počfu 7 stran byl
seznámen a stejnopis č.2 převzalp. Štefan Dvorščík, starosta obce.

Štefan Dvorščík
starosta obce Striánka



Uzemní celek je ve smyslu ust. $ 13 odst. l písm. b) zríkona č. 42012004 Sb., povinen
Éijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o ýsledku
přeztoumtíní hospodďení a podat o tom písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu
orgiírru _ Ikajský úřad Sfiedočeského kraje, odbor finanční kontroly, Zborovská II, I50 2I
Praha 5, a to nejpozději do 15 dnů po projednrání této zptávy spolu se závěrečným účtem
v orgrínech územního celku.

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení $ 13 odst. 2 zikata č. 42olza04 Sb., povinen
v iďormacích podle ustanovení $ 13 odst. 1 písm. b) téhož zilkona uvést lhůtu, ve které podá
příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatych opatření a v této
lhůtě příslušnánu přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

Za nesplnění těchto povinností lze uložit uzemnímu celku dle ust. $ 14 písm. 0, g), lt) zákona
ě. 42al2004 Sb., pořádkové pokuty aŽ do vyše 50.000,00 Kč v jednom případě.

Rozdělovník:

Steinoois Počet wtisků Předáno Převzal

I lx Krajský uřad
Středoěeského kraje Alena Zemanová

2 1x
Obec

Stranka Štefan Dvorščík


