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Stejnopis č, 2

|KUSK

výsledku přezkoumání hospodaření obce

MASOJEDY
Ič: 00665151

Za

rok202l

přezkoumání hospodaření obce Masojedy za rok 2021, bylo zahájeno dne 02,08,202I
doručenímoznámeni o zahájeni přezkoumání hospodařeni zas|aného Přezkoumávajícím
orgánem.

přezkoumání

.

uskutečnilo ve dnech:
22, 11,.202I
se

.2I.3.2022

na základě zákona ě. 42Ol2O04 Sb., o přezkoumávání hospodaření Územních samosPrávných
zákonem
celků a dobrovolných svazků obcí, ve znénípozdějšíchpředpisů a v souladu se
č.255l20I2 Sb., o kontrole (kontrolní řád).
přezkoumávané období:

01.01.2021 - 31.12.202l

Přezkoumání proběhlo v sídle obce:

Masojedy
Masojedy 27
282 0I Český Brod

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený Ťizenímpřezkoumání
- kontroloři:

Zástupci obce:

:

Bc. Petr Venclovský
Bc. Jana JechoÝá (dne22.It.202t)
Bc. Marie Milanovičová (dne 21.3.2022)
Josef pazdera - starosta
Alena Jarkovská - hlavní úěetní

Pověření kpřezkoumání podle
§ 5 odst. I zákona č. 42012004 Sb,, § 4 a § 6 zákona
Č,25512012 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů, vydala vedoucí Odboru interního auditu
a kontroly Krajského úřadu Středočeskéhokraje Mgr, Štěpánka Dvořáková Týcová
dne 28J .202l pod ě j. 095448l202llKUSK.

Předmětem přezkoumání jsou dle ust. §

2

zák,

č. 42012004 Sb., ve znění pozdějších

PředpisŮ, údaje o ročnímhospodaření územníhocelku, tvořící součást závěrečnéhoúčtupodle
zákonač.25012000 Sb,, ve znění pozdějšíchpředpisů, a to:
- plnění příjmůa výdajů rozpočtu, včetně penéžnichoperací týkajícíchse rozpočtových
prostředků,
- finančníoperace, týkajícíse tvorby apoužitípeněžních ťondů,
- náklady a výnosy podnikatelské činnosti územníhocelku,
- peněžníoperace, týkajici se sdružených prostředků vynakládaných nazákladě smlouvy

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

-

právnickými nebo fyzickými osobami,
Íinančníoperace, týkajícíse cizích zdroji ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými zNárodního fondu a s dalšími
prostředky ze zahraničíposkytnutými na základě mezinárodních smluv,
vyúČtovánía vypořádání finančníchvztahů ke státnímu rozpočtu, 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 nímžhospo daii územnícelek,
zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonůa postupů
přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,
stav pohledávek azávazků anak\ádání s nimi,
ručenízazávazky §zických a právnických osob,
zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
zŤizování 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.

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost
jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých
právních úkonůse vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskuteěnění tohoto
úkonu.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 420/2004 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 21.03.2022 bylo shrnutí kontrolních zjištění,předání přezkoumaných
dokumentů zástupcům územníhocelku a prohlášení kontrolora pověřeného Ťizením
přezkoumání, že kontrola na místě je ukončena.
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A. Přezkou mané písem nosti
Střednědobý výhled rozpočtu

. na rok

2020

- zozl

schválený zastupitelstvem obce dne l8.I2.20I9, zveřejněn

19.12,201,9

.

návrh zveřejněn od 18.1I.2019 do 18.12.2019

Návrh rozpočtu

.

zveřejněn v termínu od 23.1 1 .2020 do 16. 12.2020

Schválený rozpočet

. na rok

2021 projednán a schválen zastupitelstvem obce dne 16.12.2020 jako
,,schodkový", schoáek bude kryt z hospodaření minulých let, závazné ukazatele jsou
paragraťy, zveřej něn l 8.12,2020
Rozpočtová opatření
, schvalovanázastupitelstvemobce:
. č. 1 dne 5.5.2021, zveřejněno dne 19,5.2021,
. ě,2 dne 21 .7 .2021, zveřejněno dne 28.1 ,2021
. č.3 dne24.7I.202I, zveřejněno dne 30,n.2021
. č.4 dne 15.12.202I, zveŤejnéno 22.12.202I
Závérečnýúčet
. za rok 2020 projednán společně se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření
a schválen ,uriupit.lrtvem obce dne 5,5.2021 s vyjádřením ,,bez výhrad" , zveřejněn
7 .5,2021
' návrh zveřejněn odlI.4.202l do 5.5,2021
Yýkazpro hodnocení plnění rozpočtu
. zaobdobí 912021, odesláno dne 11 .10.202l
l zaobdobí 12l202I,odeslán dne 22.1..2022
Yýkaz zisku a ztráty
. zaobdobí 912021, odeslán dne 11 .10.2021
. zaobdobí l2l2021, odeslán dne22.L2022
Rozvaha
, zaobdobí 9l202I, odeslána dne 11 .I0.202I
) zaobdobí l2l202l, odeslána dne22.I.2022
Příloha rozvahy
J zaobdobí 9l202l, odeslána dne 11 .10.2021
J zaobdobí I2l202I,odeslána dne 22.1.2022
ÚčtovY rozvrh

.

platný pro rok 2021

Hlavní kniha

' analytická za období9l202I a 12l202l
Kniha došlých faktur
, ručně vedená od č. 1 do č. 123

Kniha odeslaných faktur
. ručně vedená ó. I ažě.4
Faktura
. došlá: č.17 až č-82, č. 104 až ě. 713
Bankovní výpis
. k účtuě.427836309/0800, Česká spořitelna, a.s. (ZBÚ), č.77 ze dne 1.9.202I až ě. 85
ze dne 30.9,202L č. 100 ze dne I .12.2021 až é. 11 1 ze dne 3Ll2.202I
. k účtuč. 94 -511315 \ly]rc,Česká národní banka, č. 19 ze dne 6.9.2021 ažě.2I ze dne
30.g.2O2I,č,26zedne30.11.2021ažč,28zeďne31'.12.202l

účetnídoklad

.
.
.
.
.
.

k pokladně rozpočtovéčinnosti: č, 527 až č. 529, č,536 až č, 539
k pokladně hospodářské činnosti: č, 401 ažč.4O3
k účtuč.42783630910800: č.77 až č. 85, č. 100 až č. 1 1 1
k účtuč. 94 -51 13 15 Il0710: č, 2l9 až č. 221, č. 226 až ě. 228
předpis faktur došlých č, 829 až ě. B32, ě,840 až č. 843
vnitřní doklady: č.903, 904,904

Pokladní kniha (deník)
a za období 9l202I a I2l202I

- rozpočtová

pokladna

. za období 1 - 1212021- hospodářská činnost
' kontrola stavu pokladní hotovosti ke dni 22.11.202l činíKč 16.157 ,O0 (doklad č. 90
' Ze dne 9. II.202I v 8:20 hod) souhlasí se stavem vykázaným v pokladní knize
pokladní doklad
l rozpočtovápokladna:
. příjmové doklady: č. 107 ze dne 8.9.2021 až č. 108 ze dne 8.9.202I, ě,1I3 ze dne
.
.
.
.

15.I2.202I
výdajové doklady: č. 60 ze dne 8.9,2021 až č, 67 ze dne 29,9.2021, ě,94 ze dne
I.12.202I až é. 106 ze dne 30.12.202l

hospodářská činnost:
příjmový doklad é.I ze dte30.12.202I
výdajové doklady ě. l ze dne 1.12.2021 až č. 7 ze dne I5.12.2O2I

Evidence poplatků

' vedena ručně v tabulkách - poplatky ze psů, zaodpad,nájmy
Evidence majetku
. vedena v modulu majetku programu Ema Gordic

zpozemktt

Inventurní soupis majetku a záv azkůt
' Složka "Inventarizace majetku, pohledávek a závazktt" za rok 202I
Mzdová agenda
. mzdové lístky k uvedený dohodám o provedenipráce
Odměňování členůzastupitelstva
,' mzdové lístky za období 6-912021, (neuvolněný starosta, neuvolněná místostarostka)
učetnictvíostatní
' Protokol o schválení účetnízávérky obce zarok2020 ze dne 5,5.202I
Smlouvy o převodu majetku (koupěo prodej, směna, převod)
' Smlouva směnná ze dne 16.12.2021 na směnu pozemku parc.č. 16319lesní pozemek
o qýměře 9 636 m2 ve vlastnictví obce v k.ú. Doubravčice zapozemek parc.č. 683 orná
PŮda o výměře 9 668 ve vlastnictví fyzické osoby, v k.ú.Masojedy s doplatkem obci,
schváleno zastupitelstvem obce dne 1 5.12.202I
.Zveřejněné záméry o nakládání s majetkem
' Ke Smlouvě směnné ze dne 16.12.202I - směna pozemku parc.č. 16319lesní pozemek
o výměře 9 636 m2 v k.ú. Doubravčice zapozemek parc.ě. 683 omá půda o výměře 9
668 , v k.ú.Masojedy, zveřejněn od 26.II.2021 do 15.12.2021
Dohody o provedení práce

J
'

ze dne 13.1 .2027, ťrklid obecního uřadu
ze dne 16.9.2021, mytí okeno praní záclon - příprava volebních místností
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

' ze

dne 16.12.2020, ze dne 10.2., 5.5,, 2I.7., I5.g.., 24.1I.

nepřezkoum áv áno, použito podpůrně
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a

15.12.202I

V kontrolovaném období obec Masojedy, dle prohlášení starosty obce, neuzavřela smlouvu
kupní, darovací, nájemní, pachtovní, smlouvu o výpůjčce,výprose, o nabytí, převodu nebo
a
o Žíizeni ptávastaóy k pozemku ve svém vlastnictví, ani jinou smlouvu o nabYtí Převodu
státu,
majetkem
s
nehospodařila
právy,
majetku .ro.tnc smlÓuvý o nakládání s věcnými
případech
neiučila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, a to ani v
v § 38 oóst. 3 zikona o obcích, nezastavila movitý a nemovitý
taxativně vyjmenovaných
'smlouvu
o přijetí a poskytnutí úvěru nebo záPtljěkY, smlouvu
majetek, nefuavřela
o poskýtnutí dotace, smlouvu o prijetí dotáce, smlouvu o převzetí dluhu, o Převzetí
ruěitelského závazku',o přistoupeníkŽávazklla smlouvu o sdruŽenÍ, smlouvu o sPoleČnosti
jehožje obec společníkem,
a poskytování majeikouý.1, hodnot podle smlouvy o sdružení,
aní
n.koupilu ani neprodala Óenné papiry, obligace, nwydala komunální dluhoPisY, nezÍiďÍIa
nezruš'ila příspěvkovou organiáci i organízačnísložku, nezaložíIaani nezrušila Právnickou
osobu, nzuslruteěnila majětkové vklady do právnických osob, uskuteČnila Pouze veřejné
zakánky malého rozs ahu.

B. Zjištěníz přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření obce Masojedy:

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Ptnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných:
a) při dílčímpřezkoumání
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

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

D)

Závěr

Při

Přezkoumání hospodaření obce Masojedy
ve znění pozdějšíchpředpisů

ě. 42012004 Sb,,

za rok 202l 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) zákonač.42012004 Sb., v platném znění;
Neuvádí se.

Podíly dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č.42012004 Sb., v platném zněni:
a)

podíl pohledávek na rozpočtu územníhocelku

0100 oÁ

b) podíl závazků, na rozpočtu územního celku

8,23 oÁ

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územníhocelku

0,00 Yo

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

Výrok dle §

'

10 odst. 4 písm. c) zákona é.420t2004 Sb., v platném znění:
Dluh Územního celku nepřekroěi| 60% průměru jeho příjmůza poslední 4 rozpočtovéroky.

Masojedy 2L03.2022
Podpisy kontrolorů:

KRAJSKÝ tjŘap

srRnoočnsxÉHornere
Odbor_internít
Jiiř á Xontroty
l50 2l Praha "5,"iZborovská ll

Bc. Petr Venclovský

Bc. Jana Jechová
Bc. Marie Milanovičová
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Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně i návrhem zPrávY o výsledku
přezko'umání hospodařeni, přičemžkoneěným znénim zprávy se stává okamŽikem marného
uplynutí lhůty stánovené v 5 O oart. 1 písm. d) zákona é. 42012004 Sb., k podání PÍsemného
kontrolorovi póvěřenému řízením přezkoumání. Zpráva obsahuje výsledkY

stanoviska

konečnéhoi dílěíhopřezkoumání.

Návrh zprávy se vyhotovuje ve dvou stejnopisech. Stejnopis č. 2 se

pře,dává statutárnímu

zástupci přezkoumávaného subjektu a stejnopis č. 1 se zakládádo PřísluŠnéhosPisu Územního
kraje.
celku veáeného odborem interního auditu a kontroly Krajského úřadu StředoČeského

návrhu zptávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce o PoČtu 7 stran bYl
starosta obce. Dále starosta obce Převzal
seznámen a stejnopis
-poáoběó.2 převŽal, p. Josef Pazdera,
nepodeprunou zprávu o výsledku přezkoumání hosPodaření obce
v elektronické
Masojedy ve stiojově ěitelném formátu ĚUn pro naplnění ustanovení § 4 zákona é. 99l20I9
S obsahem

Sb.

oueju lviú.§ UJ§uy

Josefpazdera

starosta obce Masojedy

dne 21 .03.2022

Rozdělovník:
Stejnopis

počet wtisků

1

1x

2

1x

Předáno

Převzal

I3ajský úřad

Bc. Petr Venclovský

Středočeského kraje
obec
Masojedy

Josefpazdera
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