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Zplráva o vysledku přezkoumání hospodaření olrce

žlžlcn
IČ: 00235211

za rok2079
Přezkournání hospodař,eni obce ŽtZice za rok 2019 bylo zahájeno dne 29.07.2019 doručenírn
oznámení o zakáj ení pt-ezkoumárrí hospodaření zasl aného přezkoumávaj ícímorgánem,

př,ezkoumání se uskrrtečnilo ve dnech:
. 16 09 20-L9 - 17 .09.2019
. I0.02.20r'.0 - I1.02.2020
na základě zákona č. 42012004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územnich sarnosprávných
ceiků a dobror,olných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonenr
č, 25512012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).
Přezkournávalré

období:

Přezkoumání probělrlo v sídie obce:

01.01.2019 - 31.tr2.2019

žiLice
Žížicesl
274

0I

Slaný

1

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený ťizenim přezkoumání:
- kontroloři:

Markéta polánková
Bc. Marcela Bažoutováo DiS.

Zástupci obcel

Vratislav R.trbeš - staíosta
Jana l{oř"ejší - účetrrí

Pověření kpřezkoumání podle § 5 odst. l zákona č. 420noa4 Sb,, § 4 a § 6 zákona
ó. 25512012 Sb,, vše ve znění pozdějších předpisů, vydala vedouci Odboru irrterrrího auditu
a kontroly l(rajského úřadu Středočeskéhokraje Mgr. Štěpánka Dvořáková Týcová
dne

L9 .7 .?01 9

pod č j , 0965 3 8/20 1 9A<USK

Předměterrr přezkounrárrí jsou dle ust. § 2 zák. č. 42012004 Sb., ve znění pozdějších
přeclpisů, údaje o ročnímhospoclaření územníhocelku, tvoř"ící součást závěrečného účtupoclle
záI<ona č. 25012,000 Sb., ve zněni pozdějších předpisů, a to:
- plnění př.tjmů a výdajů rozpočtu, včetně peněžníchoperací týkajícich se rozpočtových

-

-

-

-

prostředků,
tjnarrčrríopelace, týkajícíse tvorby apovžiti peněžních tbndů,
náklacly a. výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
perrěžníclpelace, týkajícíse sdružených prostředků vynakládaných na zákiaciě smlouvy

mezi dvěrna nebo rzíce územnímicelky, anebo na základě sinlouvy sjinýnri

právrrickj,mi nebo fyzickými osobami,
firrančrrí()perace" týkajíoíse cizích zdrojů ve smyslu právrrích předpisů o účetnictví"
hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutýmí zNárodního fondu a s clalšími
prostředky ze zahraníóí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
vyúčtovárría vypořádání t-rnančnich vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtůmkrajŮ,
k rozpočtůmobcí k jiným rozpočtům, ke státním fondůrn a k dalšímosobám,
nakládání a hospodařerri s majetkem ve vlastnictví územníhocelku,
nakláclání a liospodařerrí s majetkem státu, s nímžhospodaííúzemnícelek,
zadávání a uskutečřrování veřejných zakázek, s výjimkou úkonůa postupŮ
přezkounrarrých orgáneln dohledu podl e zvl áštního právního přeclpi su,
stav pohlt:dávek a zixazkŮ anakládání s nimi,
nrčeníza závazl<y fyzických a právnick}ch osob,
zastavová,ní movitýclr a tremovitých věcí ve prospěclr třetích osob,
zŤizování věcnýclr břemen 1r majetku územníhocelku,
účetrrictvivedené územnímcelkem,
ověřeni porněru clluhu územníhocelku k průměru jeho příjrnů za posledni 4 rozpočtové
roky podl e právní ho přecipi su upravuj í cího rozpočtovou odpovědno st.

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsoberrr s ohledern na významnost
jednotiivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkournání. Při posuzování jednotlivých
právních úkonťise vychází ze znéníprávních předpisů platných ke dni uskutečněni tohoto
úkonu.

Poclle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 42012004 Sb, nebyly předmětem př,ezkournání irdaje,
rra kteró se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.
Poslednírn kont;rolním úkonem ve smyslu ustanovení § 12 oclst.

l

písm. g) kontrolního řáclu

učiněnýrn drre byio shrnutí kontrolních zjištění, předáirí přezkoumarrých dokumentů
zástupcům ťrzemnilio celku a prohlášení kontrolora pověřerrého Ťizením přezkoumání. že
kontrola rra místě je ukončena.
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A. Přezkoumané písemnosti
Střednědobý výhled rozpočtrr
l na období 2O|8-2O2I, zveřejrrěn dne 15.11.20i7, schváleno zastupitelstvem obce
clrie 14,IL20I7. zveřejněrr cine 15.II.20I'7
Návrh rozpočtu
r na rok 20 9, zveřejněn od 29 ,1 1 . do 1 8. 1 2.20 1 8
Sclrváleny rozpclčet
. zasiupitelstvem obce sc}iváien dne 18.12.2018 jako schoclkový, schodek ktytz přebytku
rnirruiých let, závazné ukazatele v odvětvovém členěnídle rozpočtovésklaclby,
1

zveřejněn dne 20. 12.20) 8
S tan ov err í z áv azlty tlt tr lraz atel r1 zí íz ený m o r ga rr iza c í m
' dopisem ze dne 19.12..2018
Rozpočtová opatř,ení
. č. 1, schváleno zastupitelstvem obce dne23.I.2019 (zveřejněno dne20.2.2019)
. č. 2. schváleno starostoll obce dne 28,Z.20I9 (zveřejněno dne 25.3.2019)
. č. 3, schváleno zast]_ipitelstvem obce dne 20.3.20L9 (zvei,ejněno dne l1,4.2019)
. č.4, schváleno starostott obce dne 31.5.2019 (zveřejněno dne 11 .6,2019)
, č. 5 schváleno zastupitelstvem obce dne 5.6.2019 (zveřejněno dne 4.7,201,9)
. č. 6, schváleno zastupitelstvem obce dne 17.7.2019 (zveřejněno dne 16.8.2019)
. ó.7, schválerro zastupitelstvem obce dne25,9,2019 (zveř,ejrrěno dne 14.10.20L9)
. č, 10" schváleno zastupitelstvem obce dne 18, 12.2a19 (zveřejněno dne 16. 1.2020)

Změna rozpisu

r

č. l sclrválerro staťostou obce dne 30.4.2019
Závěrečný účet
f za rok 2018, rrávrh zveřejrrěn ve dnech 6.5. do ?L5.2019, projedrrán spolu se Zprávou
o výsleclku př,ezkoumáirí hospodaření a schválen zastupitelstvem obce dne 5.6.2019

vyjádřením "bez výhrad", zveřejněn dne 18,6.2019
Výkaz pro hodnocelrí plrrění rozpočtu
. ke dni 31,1,"?8.2.,31.3.,31.5.,30.6." 31.8.2019 (odeslán dne 11.9.2019),30.9." 31.10.,
30. 1 l , 31,.12.2019 (odesláno dne 28, 1.2020)
Výlraz zisku a ztráty
. ke dni 30.6.20I9 (odeslán dne17.7.2019),30.9, 3L.I2.2019 (odesláno dne6.2.2020)
Rozvaha
. ke clni 30.6.2019 (odeslárra dne't7.7.20L9),30.9., 3LL2,2019 (odesláno dne 6.2.2020)
Př,íloha rozvahy
. kedni 30.6,2019(odeslárradnel7.7.2019),30,9.,3L.l2,2019 (odesláno dne6.2.2a20)
Účtovy rozvrlr
. platný pro rok 20t9
Hlavrrí l<lrilra
. ke clni 3 t.8." 3 1 .l2.2OI9
Krrilra došlýclt faktur
. ke dni 28.8.2019 do ía č 19-001-00190, ke clni 31 122019 do f'a č 19-001-00313 dle potřeby
Kniha ocleslaných faktur
. ke dni 26.8.2019 do fa č 19-002-00010" ke dni 3i l2.20I9 clo fa č 19-002-00013 dle potr"eby
s

Faktura
. přijaté ťaktuiy č. 19-001-00091 - č.19-001-00146 za období od 6.5, do 29,6,2019,
č l9-001-000234 - č. ]9-001-00310 za období od 1,1I. c1o 3I.L2.20I9
. vyclané faktury č, 19-002-00001 - č. 19-002-00010 za období od 23.i. do 26.8.2019,
č. 19-002_0000l1 - č. 19-002-00013 za období od 6.11, clo 31.I2,20I9
Bankovní výpis
, č,75 - č. l08 za období ocl 9.5, do2,7.2019, č,136 ze dne 31.8.2019. ó, I73 - č.207
za obdobi od 411, do 3ll220l9, k bankovnímu účtuč. 4025141/0100 vedenému
u KB, a. s. - zák|adní běžný účet
. č. 1 - č. 17 za obdobi od 17.1. do 30,8.2019, č. 3t ze dne 3I.I2.20I9, k bankovnímu
účtuč 94-4623I4I|O7IO l,edenému u ČNg _ běžný účet
. č, 9 ze clne 9.9 .2019, čI ze dne 9. L2020, k bankovnímu účtuč.l07-4869500237l0I00
vedetlému u I(B, a. s. - spořícíúčet
. č.7 ze clne 9.7.Z0I9" č. L ze dne 9.I.2020, k bankovrrímu účtuč. 27-6697631597/0100
vedenému u KB, a. s; - ťtvělový účet
účet,rídoklad
l §. i9-801-00504 - č. 19_801-00679, č. 19_801-00867, č. 19_801_01092
č. 19-801-01297,I< bankovnímu účtuč.4025141/0100 vedenému u I(B, a. s, _ zákIadni
běžnÝ účet

r §, 19-802-00001 - č. t9-802-00035, č, 19-802-00059, k bankovnímu účtu
č.94-4623141lO7IO vecienému u ČNs - běžný účet
l § 19-803-00009, č. ]9-803-00014, k bankovnímr"r účtuč, I07-486950023710100
veclenému u I(B, a. s. - spoříci účet

r [. 19-807-00007, č. 19_807-00013, k bankovnímr"r účtuč.27-669763159710100
veclerrému u I(B" a. s. - úvěrový účet
. č 19-009-0001 I ze dne 30.1 2019 - předpis zaodpady, č.19-009-00012 ze dne 30,I.2019

zapsy
Pokladní kniha (deník)
- předpis

.
.

duben - květen, listopacl - prosinec 2019
zůstatek pokladní hotovosti ke dni 16.9.2019 ve výši 20 109,00
(k d. č. 485 ze dne 1 1 9.20 1 9) souhlasil se záznamem v pokladní knize

Kč v

,

8,10 hod.

pokladní cloklad
. ó. 19-701-0035I - č. 19-70I-004I7 za období od 1.4 do 31.5.2019, č, l9-701_00538 _
č 19-701-00572 za období od 1.11, do 30.I2.20I9
Evidence poplatků
. k 3 LI2.20I9, na seznameclr v programu EXCEL,zapsy, odpad
Evidence nrajetlru
. k 3 LI2.20I9, vedena v programu I(EO
Inventurní soupis majetku a závazků
. siožka inventarizace rrrajetku a závazků obce k 31.12.2019 - Plán inventur ze dne
18.I2.20I9, doklad o proškolení ze dne 19.I2.20I9, včetně prezenčnílistiny,
inventarízačnízpráva ze dne 31,.1,2020, inventurní soupisy k 31.12,2,019, výpisy
z katastru neinovitostí - LV 10001 kat. území79756I Žlžice, LV 10001 kat. území
797511 Drnov, LV 10001 kat. území79"/529 Lunikov, LV 10001 \<at. území797545
Osluchov, LV 10001 kat, území797553 Vítov, LV 530 kat. ťrzemí794104 Zvoleněves,
LY 3644 kat. územi 749516 Blahotice, LY Z82 kat, území628506 Dolín, LV 45 ŽiZice
kat území'79756Ik3] 12.2019
Mzdová agenda
. mzdové listy 1-S/ZO19, účetrrí

.

výpiatní pás§ 3,512019, ke kontrolovaným dohodám o provedení práce
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Odnrěřrovtin í členťrzastu piteistva

.

mzdové listy I-8/20l9, uvolněný stafosta" neuvolněný místostaťosta" neuvolnění

zastupitelé
účetrrictvíostatrrí
. Protokol o schr,álení účetnízávérky obce za rok 2018 (odeslán drre 15.5.2019)" účetní
závěrka schváiena zastllpiteistvem obce dne 20 3 2019
r Protokoi o sclrválení účetnízávěrky příspěvkové organizace Mateřská škola za rok 2018
(ocleslárr dne 31.5.2019)" účetnízávér\<a schválena zastirpitelstvem obce dne 20.3.2019
včetně schválerrí lozdělení hospodářského výsledku.
Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových orgarrizací
. Mateřská škola - 3,6,9l20I9, dle potřeby
Rozvaha zřízený ch příspěvkovÝch organizací
. Mateřská škola - 3,6"9l?019, dle potřeby
Smlouvy o clílo
. Smlouva o dílo uzaviená dne27.5.2019, zhotovitel FIMOREK - stavební a obchodní
spol. s.r.o., 48948900, přeclrnětem smlouvy;e "ČOV ŽtŽtCP IV STAVBA" cena díla
l0 755 555,00 I(č vč. DPi]" na profilu zadavatele uveřejněrro dne29.5.2019
. Smlouva o dí1o uzavřená dne26.I0.20I9, zhotovitel FIMOREI( - stavební a obchodní
spol. s,r.o., 48948900" pr'eclmětem smlouvy je ČOv ŽtŽlCn IV, STAVBA Osluchov kana|ízaóní přípojky, v celkové výši 9a 000,00I(č vč. DPH.
Smlorrvy o převoclrr majetkrr (kotrpěo prodejo směnao převocl)
, Smlouva kupní ze dne 27 6.2019, i<dy obec koupila pozemek p.č. 223116 (zahrada)
o výrněře 57 m? v k.ú, Drnov, prodávající - íyzickéosoby, uzavíeni smlouvy schváleno
zastupitelstvern obce drre 28. 1 1.201 8.
. Smlouva kupní ze dne i3 1 1.2019, kdy obec proclala část pozemku p,č. 335/1 o výměře
28 m2" ostatní plocha, v k.ú, Drnov, prodávající - ťyzická osoba, uzavř,ení smlouvy
schváleno zastupitelstvem obce dne 5.6.2019.
. Smlouva kupní ze dne 28,II.20L9, kdy obec prodala pozemek p.č. 2912 o výměře 4 m?.
zastavéná plocha a nádvoři a pozemek p.č. 2914 o výměře 86 m2, zahrada,
v k.ú. Luníkov, proclávající- ťyzická osoba, uzavíenísmlouvy schváleno
zastupitelstvenr obce dne 25.9.2019.
. Smlouva kupní ze dne 5 L2.2a19, kdy obec prodala pozemek p.č. 635/1 o výměře
299 m2, ostatní ploclra" v k.ú. Žižice, prodávající - fyzická orobo, uzavl*ení smlouvy
schváleno zastupitelstvetrr obce dne I7 .7,2019.

Darovací smlouvy
. Darovací smiouva poskytnutí peněžního daru z rozpočtu obce ze dne 76,4,2019,
kdy obec poskytla ťtnarrčtlídar ve výši 10 000,00 Kč" obdarovaný - Hudební skupina
BASIC MUSIC, schválerro starostou obce dne ?6.4.2019.
. Darovací smlouva poskytnutí peněžníhodaru z rozpočtu obce ze dne 3.6.2019, kdy obec
poskytla firrarrčnídar ve výši 3 000,00 I(č, obdarovaný - ťyzická osoba, schváleno

.
r

starostott obce dne 29.5.20L9.

Darovací smlouva poskytnutí peněžního daru z rozpočtu obce ze dne 22.12,201,9,
kdy obec poskytla finančnídar ve výši 5 000,00 1(č, obdarovaný - ťyzická osoba huciební orchestl Beta Slaný, schváleno starostou obce dne 22.12.2019.
Darovací smlouva - tirlančnídar ze ďne 2.12,2019, kdy obec poskytla finančníciar
ve výši 3 000,00 I(č, obdarovaný - Fimorek - stavební a obchod. spol. s.r.o., l(ladno.

Smlorrvy nájemní
Smiouva o pronájmu prostoru sloužícíhok podrrikání a snrlouvu o nájmu věcí movitých
ze dne 1.4.2019, kcly si obeý pronajala pozemek p,č t14, zastavěná plocha a nádvoří,
jehož součástí je stavba - Žižic,e, čp iS v k.ú. ŽiZi"", objekt občanskévybavenosti,
za ÚČelem hostinské Činnosti, složenípeněžité jistoty ve výši 6 000,00 Kč, měsíční
nájemrré 3 000,00 Kč, pronájem na dobr-r neurčitou ocle dne podpisu smlouvy, ťyzic!<á
osoba (nájemce), schváleno zastupiteistvem obce dne 20 3.2a 19.
Zveř,ejněné zánrěry o nakláclálrí s majetkem
zveřejrrěn oci 24.1. do I9.3,20I9 - ke Smlouvě o pronájmu prostoru sloužícího
k Poclnikání a smlouvu o nájmu věcí movitých ze dne 1.4,2OIg (pronájern pozemku
p,Č. l l 4. zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástíje stavba - Žižice, čp.25)
zveřejněn od 28 3 do 24.4.2019 - ke Smlouvě kupní ze dne 13 11.2019 (prodej části
pozetnku p.č. 335/1 g výrněře 28 m2, ostatní plocha, v k.ú. Drnov)
' zveřejněn ocl 23.8. do L7.9,20I9 - ke Smlouvě kr-tpní ze dne 28.112019 (prodej
pozemku p.č. 2912 o výměře 4 m2, zastavěná piocha a nádvoří a pozemek p.č. 2914
6 yýlněře 86 nr2, zahrada. v k.ú, I-uníkov)
. zrreřejtrěrr oc1 3,5. do 22 5.2019 - ke Smlouvě kupní ze dne 5.I2.20I9 (plodej pozemku
p č 635/1 o výměře 299 m2, ostatní plocha, v k.ú, Zižtce)
Smlouvy o věcných bI-,emeneclr
' Snrlouva o zŤizeni věcrrélro břemene - služebnosti č. IP-l2-6012208 Žižice - Drriov č.p.
6 - PříPojka NN uzavřerrá dne 27,3.2019 - povinrlá obec Žlžice, oprávněny črz
Distribr-rce, a.s., DěčínIV - Podmokly, věcné bř,emerro na pozenrku p.č. 3l2lL v k.ú,
Druov, zřizeno Úplatně ,2 |78,00 Kč, schváleno zastupitelstvem obce clne 20,2.2OIg.
SmlouvY a clalŠÍrnateriály t< přijatým účeloqýmdotacím - nepř,ezlctlztmčn,áno, pottžitcl
podpťlrně
' VeřejnoPrávní smlouva o poskytnutí dotace podle Proglamu 2019 pro poskytování
dotací z rozpoČtu Střecločeského kraje ze Středočeského Fondu životníúopiostr'edí
a zernědělství v rámci Tenratického zadáni Drobné vodohospodářské projekt} oblast
podpory výstavba, rozšířetrí,rekonstrukce Čov a kanaliza€nich sítí,evicienčníčíslo
Poskytovatele Č. S-24S?IOŽPl2OI9 ze dne 12.8.2019. na realizaci projektu. ''Výstavba
karralizačníclr řáclů v obci osluchov", v max. výši 1 600 000,00 i<č, (UZ 9I) *
inv. dotace, schváleno zastupitelstvem obce dne 5.6.20l9.
Smlorrvy a clalšínrrrteriály I< poskytnutým účetovýmdotacírn
' VeřejrroPrávni smlouva č, ll20I9 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Žižice pro rok
20|9 ze drre 21 3 2019" kcly obec poskytla dotaci ve výši 4g o0o,oo I(č, na činnost
a chod organizace FK" Žížice20Ig, Fotbalový klub Žižice (přijemce), schváleno
zastupitelstvein obce dne 20.3,2019, žádost ze dne 29 Í0.2018, vyúčtování
do 3 l L2020.
' VeřejrroPrávrrí smlouva č. 2l20l9 o poskytnutí dotace z rozpoótu obce Žižice pr-o rok
2019 ze dne 30.9.2019, kcly obec poskytla dotaci ve výši 14 278,00I(č, rra vybŮdování
tlakové kana]izaČníPřípojky k RD čp. 56 v obci Drnov, ťyzická osoba (příjernce),
scirváleno zastupitelstvem obce dne 25.9.2019" žádost ze dne 23,9,2OLg, vytiotovani
do 3 l. L202.0 - vyúčtovánodne 30,9.2OI9.
Dohody o provedení práce
. ze dne 4,3.20]9, úklid obce (do 300 hod.)
' ze dne 16.520,i9, kompletace afoznos volebních lístku (6,54l(č/volič)
Pracovní snrlouvy včetně plrrtových výměrů
l Platový výrněl ze dne 3l 12.2018, účetní.

'

'

I
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/

Srnlouvy ostatIrí
' Smlouva nrarrdátrií ze clrte 18.7.2019 mezi obcí Žížicea Aleš Miller, Smečtro"
tČ +SO 94223, rravýkon íunkce - techn_ický clozor illvestoía - a koordinátoraBaZp průběžný - ČOv Žižice lV stavba ObecŽiZí,ce.
Dokum entace k veř,ej rrylrr zakázkárn
' Složka veřejné za\<ázky rrralého rozsahu - obec postr-rpcvala v průběhu kontrolovanélro
období v souladu s vrriti,ním předpisern - Směrnice k zadávání veřejných zakázek
irralélro rozsahu, účinnclstod I4.2.20I8, zadání veřejrré za\<ázky uskutečrril starosta obce
spolu s nrístostarostou \/ rámci poptávkového ř,ízení zjištěnírnceny na trhr_r obvyklé"
předmětenr zakázky je "Stavební úpravy čp. 3l - Žižice", výzva 2 tlrmám, nabídky
2 zájemcťt" vybrán zhotovitel QUALIT projekty, tČ+ssgqzz.3 s nejnižšicenovou
rrabíclkor"i 203 280,00 I(č vč. DPH, nabídková cena je shodrrá s cenoli v objednávce
ze cine 2I.2.20l9 (fa Č.19-001-00034 ze dne 26.2,2019 - 203 280,00 I(č, uhrazerio
výpiseni č 037 ze clne 28.2.2019),
lttformRce o přijatýcll o1latiielrích (zák. 420Da04 Sb., 320/200l Sb., apod.)
' itrformace cloručetra přezkoumávajícímu orgánlr dne 11,6,2019 pod DZ
07689?120l9iKUSK
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
J ze clrre I8,12.2018 (schválerri rozpočtu na rok 20t8)" 23.I."Za.2,.20.3. (schválerrí účetní
závěrky obce a příspěvi<ové organizace za rok 2018)" 24.4."27.5.,5.6. (závěrečný ťrčet
obce za rok 20l8), 17 7 ,25.9.,23.I0.,20.11." 18.I2 20t9 - ttepřezlcortntclvčttttl, pouilto
ptlc{pťtrně

VýsIed l*y l<olrtrol zřízený c|l orgarrizací

'

Protokol

o

vÝsledku veř,ejnoprávni kontroly na místě v Mateřské škole ze dne
č Il20I8 ze dne 25.9.2019) - kontrolované období od 1.Ii.2O18

25.I0.2019 (pověřerrí
do25 102019

V kontrolovanóm obclobí obec Žížice,dle prohlášerlí staťosty obce, neuzavřela smlouvu
směnnou, pachtovnÍ, stnlouvu o výpŮjčce, výprose, o nabytí" převodu nebo o zřízettípráva
stavby k pozemku ve svém vlastnictví, aiti jinou smlottvtt o nabytí a převoclr_r rnajetku,
rrehospoclařila s rnajetkem státu, neručila svým majetkem za závazky fyzicl,ých a právnických
osob, a to ani v případeclr taxativně vyjmenovaných v § 38 oclst. 3 zákona o obcíclr,

nezastavila nrovitý a rtemovitý rlrajetei<, neuzavřela smlouvtt o přijetí a poskytnutí úvěru nebo
zápŮjčky, smlouvl-t o př,evzetí dluhu" o převzetí ručitelského závaz\<u, o přistoupeni kzávazl<u
a smloltvu o sclruŽenÍ, smlottvll o společnosti a poskytování majetkových hodnot poclle
smlouvy o sdružení"jelrož je obec společníkem, nekoupila atri neprodala cenrré papír5,,
obligace, rrevycíala kornunální clltrhopisy, nezíidíIa ani nezrušila pr"íspěvkovou organizaci
a organizaČnísloŽkr,r, nezaložt|a ani nezrušila právnickou osobu, tleuskutečnila majetkové
vklacly do právnických osob, neprovozovala hospodářskou (podnikatelskor_r) činriost,
uskr-rtečnila pol}ze veřejné zal<ázky malélro rozsahu.
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B. Zjíštěníz přezkoumání
Při přezkournání hospodařeni

obce Žižice..

Nebyly zjištěny chybv a rreclostatky.

c. plnění opatření k cdstranění neďo§ťa tků zjištěných:

a) př,i dílčímpř,ezkoumírní

F{ebyly z.iištěny clryby a lreclostatky.

b)

při pře"koumání hospodaření

"a

prredclro"í .oky

BYIY zjiŠtěIrY násleclrrjící chyby a nedostatky - porušeny níže
uvedené přerlpisy:

'

Zákon č.128/2000 Sb.o o obcích, ve znění pozclějších př.edpisů

§ 75 oclst. 3o neboť:

Neuvolněnému tnístostarclstovi obce,, ktery nadáie vykorrává íunkci
místostarosty obce
bYla chYbrrě vyPlacena odntětra, rozdil čirrí59,00 Kč (iozclí1 vznikl
chybným výpočtein).

NAPRAVIlNo

Doplatek byl11llacen y úlllnt 20I9 (dle
ry)s;tcunípcislql 2,'20l9).

D) Závěr

Při

př'ezkor-rmání l-tospodat'ení obce ŽiZice
č. 42012004 Sb., r,e zrrění pozclěi šíchpředpisů

za rok 2019 podle § 2 a § 3

zákona

Nebyty zjištěny chyby a nedostatky.
oclst, 3 písm. a) zákona č 42012004 Sb)

(§i0

Upozorněraí rra rizilq.a clle § t0 odst. 4 písnr. a) zákona č.420/2004 Sb., v platrrérn znění:
Neuvrídíse"

Podíly cNie § 10 odst. 4 písne" b) zákona č. 42012004
a) podí1 polrledávek na rozpočtu ťrzemního
b) podíl závazI<ů narozpočtvt ťrzemního

Sb.o v platnérn zrrění:

celku

8,4g lrh

celku

4,03

c) poclÍl zastaveného rnajetkr"r rla celkovém majetku územrrího

celliu

o/o

8o50 7o

Kornelrtář,:
Celkový objem dlouhoclobýclr pohledávek čini 0,00 Kč,
Celkor,ý objem ciloLrlroclobý c|l závazků číni29 63 8"00 Kč

VÝrok

'

etle § 10 odst.41rísnr. c) zákona č,42a2004 Sb.o v platnénr znění:
Dlulr územníhocelkr"t trepř'el<ročil 60% průměru jeho příjrnů za poslední 4 rozpočtovéroky

Ztžice I1.02.2020
KRAJSKÝ ÚŘaO
rnnle

sTŘEDočB§xÉrro

Odbor interního auditu a kontroly
l§0 2l haha 5. Zborovská t t

M

Podpisy kotltrolorťt:

Markéta Polánková

kontrolor pověřený Ťízenimpřezkoumání

,frá:*-nv/

Bc. Marcela Bažoutová, DiS

kontrolorka

o

Tato zpráva o výsleclku př.ezl*orrmání:
- je návrhem zPrávY o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemžkonečným zněnim
zprávy
se stává okarnŽikern marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst, 1 písm. d) zákon"a
Č. 42012004 Sb., k Poclání Písemnéhostanoviska kontrÓlorovi pověienému řizenim

přezkourrrárrí
-

ke zjiŠtěrrímuvedeným u tolnto návrhu je možno poclat písemnéstanovisko ve lhůtě
dnťr ode clne přerlárií návrhu zprávy, a to korrtrólorovi pověřerrénru ílzenim

do 15

Přezkor"rrirání na adresu: I(rajský úřad Středočeského kraje, odbor interniho auditu a kontroly,
Zborovská l1, 150 2I Praha 5

návrh zPrávy o výsleclku přezkoumání hospodaření obsahuje
dílčíhopřezkoumání
- tento

i

výsledky konečného

- se vYlrotovuje ve dy9u.stejnopisech, přičemž se stejnopis č.2 pŤedává
statutárnímu zástupci
Přezkoumávaného subjektu ir stejnopis č. 1 se zaktádá bo pl"íslŮšrréhospisu územního celku
vedenélio Odborem interního auditu a kontroly l(rajského úiadu Středočeského kraje.
S obsahertl

zPtávy o výsledkr-r přezkoumání hospodaření obce žižiceo počtu 10

byl seznáinen a stejnopis č, 2 převzal, p. Vratislav Rubeš, starosta obce.

stra4

*

o§§c Žtžles

87401 SLANÝ

l okros Khclno
lč: Oů2 35 211

Vratislav Rubeš
starosta obce Žižice

dne i1.022020

Rozdělovníl<:

Steinopis

Počet výtisků

Předáno

Převzal

i

Ix

Iftajský ťrřad
Středočeského kraje

Markéta Polánková

2

lx

Obec

vratislav Rubeš

Lžlce

Upozornění:
' RozPoČtový výhled - Dťrrazně upozorňujeme na znění § 2 oclst. 7 zákona č, 25O]2OOO
Sb," ve znění PozďějŠÍclr předpisŮ, v němž je stanoveno" že: "Finančníhospoclar"ení
Územních samosplávných celi<Ů a svazků obcí se řídíjejich ločnímrozpočtem
a rozPoČtovým výhleclenl'"; v § 4 odst. 3) téhožzákonaje Lrvócíeno, že. 'píi zprácování
roČrlÍlrorozPoČtu se vychází zrozpočtového výhleclu", Ěodotýkáme" že v pr,eáložených
dokumentech - rozpočtor,érn výhledu a schváleném rozpočtu obce nu rók 2019 jsou
výrazné rozdíly ve výdajiclr obce
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