PARDUBICKÝ KRAJ
Krajský úřad

zPRÁvn
o výsledku přezkoumání hospodařen í za rok 2019
obce Sloupnice
lC:00038130
přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
dne 12. záíi 20|9 jako dílčípřezkoumáni
dne 30. března2020 jako konečnó přezkoumáni
Přezkoumání hospodaření za rok ve smyslu ustanoveni § 42, § 53 (týká se DSO) zákona
č. L2812OO0 Sb., o obcích, ve znéni pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
č. 420l2OO4 Sb.. o přezkoumávání hospodaření územníchsamosprávných celkŮ
a dobrovolných svazků obcí, ve zněni pozdějších předpisů a bylo zahájeno dne ó.8.2019
Krajským úřadem Pardubického kraje doručenímpísemného oznámení.

Přezkoumané období od 01.01.2019 do 31.12.2019.

1. Dílčípřezkoumání

2.

bylo vykonáno na úřadu obce l2.9.2019.

Konečnépřezkoumání bylo vykonáno na Krajském úřadu Pardubického kraje
dne 30.03.2020.

Přezkoumání vykonali:

-

kontrolor pověřený řízením přezkoumáni. Martina Šiborová
kontroloři.
- Mgr. Simona Bublová

Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č. 42012004 Sb. a § 4 a §6 zákona č. 25512012
Sb. vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 3. 7.2019.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumání byli přítomni: Josef Šk.rit- starosta obce
Hana Mikulecká - účetníobce

předmět přezkoumání:
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst.
a2zákonač.420/2aa4 Sb. posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.

l

Při posuzování jednotlivých právních úkonůse vychází ze znění právních předpisŮ
Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 42012004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání
údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.
Posledni kontrolní úkon vzdáním se práva podat námitky byl učiněn dne 29.5.2020.

A.
A.l.

VÝsledek dílčíchpřezkoumání
Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčíchpřezkoumáníza20|9

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

A.II.

Ostatní chyby a nedostatky

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby

B.

a nedostatky.

Oblasti přezkoumání. u kteŇch neby|v ziištěny chvby a nedostatky
podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. a) zákona č, 42012004 Sb., které jsou uvedeny v

členěnípodle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona:
1. Ustanovení § 2 odst. 1 pism. a) plnění příjmůa výdajŮ rozpočtu včetně peněžních operacÍ.
týkaj ícíchse rozpočtových prostředků
- přezkoumán:

2.

Ano

Ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) íinančníoperace. týkajícíse tvorby a použitípeněžních
fondů
- přezkoumán: Ano

3.

Ustanovení § 2 odst.

1

písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územníhocelku

- přezkoumán: Ano

Ustanovení § 2 odst. 1 písm d) peněžni operace. týkajícíse sdružených prostředkŮ
vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územnímicelky. anebo na
základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami
- přezkoumán:
5

Ano

Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finančníoperace. týkajícíse cizích zdrojŮ ve smyslu
právních předpisů o účetnictvi
- přezkoumán: Ano

6.

Ustanovení § 2 odst. 1 písm. 0 hospodařeni a nakládáni s prostředky poskytnutými z
Národního fondu a s dalšímiprostředky ze zahraničíposkytnutými na základě
mezinárodnich smluv

- přezkoumán: Ano

7.

Ustanovení § 2 odst. l písm. g) vyúčtovánía vypořádání finančníchvztahŮ ke státnimu
rozpočtu. k rozpočtůmkrajů" k rozpočtůmobci. k jiným rozpočtům"ke státnim fondům a
k dalším osobám
- přezkoumán: Ano

8.

Ustanovení § 2 odst. 2 pism. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví
územního celku
- přezkoumán: Ano

9.

Ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu. s nímž
hospodaři územnícelek
- přezkoumán: Ano

l0. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňováni veřejných zakázek. s výjimkou
úkonůa postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právniho předpisu
- přezkoumán:
1

Ano

l. Ustanovení § 2 odst. 2 pism. d) stav pohledávek
- přezkoumán: Ano

a závazků a nakládání s nimi

l2. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručeníza závazky ťyzických a právnických osob
- přezkoumán: Ano
13.

Ustanoveni § 2 odst. 2 pism.
třetích osob

0

zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch

- přezkoumán: Ano

l4. Ustanovení § 2 odst. 2 pism,
- přezkoumán: Ano

_q)

zřizování věcných břemen k majetku územníhocelku

15. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictvívedené územním celkem

- přezkoumán: Ano
16.

Ustanoveni § 2 odst. 2 písm. i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho
příjmů za poslední 4 rozpočtovéroky podle právniho předpisu upravujícího rozpočtovou
odpovědnost
- přezkoumán: Ano

c.
C.l.

plnění opatření k odstranění nedostatků ziištěnÝch v předchozích letech
Při přezkoumání hospodaření írzemního celku v předchozích letech

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D.

Závěr z přezkoumání hospodaření zn rok 20l9

D.t. Při
+

přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 podle § 2 a § 3 zákona č
42al2a04 sb.

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D.lI.

Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb

a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územníhocelku
v budoucnu:

Při přezkoumáni hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít
negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

D.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodařeníl
|,23 %
celku ..
.......24,31oÁ
b) podil závazkú na rozpočtu územniho celku ,.......
podíl
zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ....... 3.45 oÁ
c)
a) podíl pohledávek na rozpočtu územniho

D.IV. Dluhové pravidlo podle zákona o rozpočtovéodpovědnosti
Dluh obce Sloupnice nepřekročil 60% průměru jeho příjmů za posledni 4 rozpočtové
roky podle právniho předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.
D.V. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek
Sloupnice dne 29. května 2020
Jména a podpisy kontrolorů zúčastněnýchna přezkoumání hospodařeni.

Martina Šiborová
kontrolor pověřený řizenim přezkoumáni

Mgr. Sirnona Bublová
kontrolor

podpis kontrolora pověřeného íizením
přezkoumání

y'€/
podpis kontrolora

Tato zpráva o vÝsledku přezkoumání:

je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a je možno ke zjištěni v ní
uvedenóm podat pisemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání zprávy
kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Konečným zněním zprávy se stává

tento návrh okamŽikem marného uplynutí lhŮty stanovené v § 6 odst. l písm. d) zákona
Č.42012004 Sb. k podání pisemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řizenim
přezkoumánÍ. Kontrolor pověřený řizením přezkoumání můžev odůvodněném případě
stanovit lhůtu delší,
se vyhotowje ve dvou stejnopisech, přičemžse jeden stejnopis předává statutárnimu
zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušnéhospisu
Krajského úřadu Pardubického kraje,
nedílnou souČásti zprávy je seznam dokumentů využitých při přezkoumání a uvedených
v příloze,
s obsahem zprávy o výsledku přezkoumáni hospodařeni Sloupnice o počtu l4 stran byl
seznámen a její stejnopis převzal starosta obce p. Josef Škerík.

V kontrolovaném obdobi ÚSC, ate prohlášeni zástupců ÚSC" nehospodařil

s majetkem

státu, neručil svým majetkem za závazky ťyzických a právnických osob, nezastavi1 movitý a

nemovitý majetek, neuzavřel směnnou, darovaci smlouvu a smlouvu o výpůjčcetýkajíci se
nemovitého majetku, smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky,smlouw o
převzeti dluhu nebo ručitelskéhozávazku, smlouw o přistoupeni kzávazku a smlouvu o
sdruŽeni, nekoupil ani neprodal cenné papiry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady.
Uzemní celek uskutečnil pouze veřejné zakázky malého rozsahu.

Poučení:

Územní celek je ve smyslu ustanoveni § 13 odst. l písm. b) zákona č. 42012004 Sb.
povinen přijmout opatření knápravě chyb a nedostatků uvedených vtéto zprávě o výsledku
Přezkoumání hospodařeni a podat o tom písemnou informaci přezkoumávajícimu orgánu,
a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtemv orgánech
územního celku.
Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § l3 odst. 2 zákona č. 42012004 Sb., povinen
v informacích podle ustanovení § 13 odst. l pism, b) téhožzákona uvést lhůtu, ve které podá
PřísluŠnémupřezkoumávajicímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatřeni, a v této
lhůtě přislušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.
Nesplněním těchto povinnosti se územni celek dopusti přestupku podle ustanoveni § l4
odst. l PÍsm. b) a c) zákona č. 4?0/2004 Sb. a za to se uloži územnímucelku podle ustanovení
§ 14 odst. 2 zákona č 42012004 Sb pokuta do výše 50 000 Kč

JoseťŠrcrit
starosta obce

podpis'starosty ob

Hana Mikulecká
účetniobce

0^A./uo
podpis účetníobce

Píevzal,.

Sloupnice dne 29. května 2020

Joseť skeřik
starosta obce

podpis st

ůtsřc
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5.1

příloha ke zprávě o vÝsledku přezkoumání hospodaření za rok

2019.

Označeni všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumáni.

Druh písemnosti
Návrh rozpočtu
Rozpočtová opatření

Schválený rozpočet

Stanovení závazných
ukazatelů zřizeným
organizacim

Popis písemnosti
Zveíejněn na úředni desce i způsobem umožňujícímdálkový přístup
od 30 1 1.20l8 do 3l 12.2018.
Rozpočtovéopatřeni č. l bylo schváleno usnesením zastupitelstva
obce ze dne?9.4.20l9. Schválené rozpočtové opatření bylo zveřejněno
na internetových stránkách obce dne 6.5.20l9
Rozpočtovéopatřeni č. 2 bylo schváleno usnesením zastupitelstva
obce ze dne26.6,2019. Schválené rozpočtovéopatření bylo zveřejněno
na internetových stránkách obce dne 4.7.2019.
Rozpočtovéopatřeni č. 3 bylo schváleno usnesením zastupitelstva
obce ze dne 30.9.20l9. Schválené rozpočtovéopatřeni bylo
zveřejněno na internetových stránkách obce dne 9. l0,20l9.
Rozpočtovéopatření č. 4 bylo schváleno usnesením zastupitelstva
obce ze dne l8.12.2019. Schválené rozpočtovéopatření bylo
zveřejněno na internetových stránkách obce dne 20.12.2019.
Rozpočtovéopatřeni č. 5 bylo schváleno usnesením zastupitelstva
obce ze dne 9,3.2020. Schválené rozpočtovéopatření bylo zveřejněno
na internetových stránkách obce dne 13.3.2020.
Změny rozpočtu byly zaneseny do výkazu Fin 2-12 M ke dni
31.12.2019 ve schválené výši,
Rozpočet na rok 2019byl schvá|en usnesenim zastupitelstva obce ze
dne 19 12.2018 jako schodkový v příjmové části ve výši 40 727 500.Kč, ve výdajové části ve výši 53 277 000.- Kč a financování ve výši l2
549 500,- Kč. Schválený rozpočet byl zveřejněn na internetových
stránkách obce dne 20.12.2018.
Rozpočet byl zanesen do výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin212 M ve schválené výši.
Domov pro seniory Sloupnice:
Příspěvek na provoz pro Domov pro seniory Sloupnice byl schválen v
rámci rozpočtu obce na rok 20l 9 usnesením zastupitelstva obce ze dne
19.12.2018 ve výši 2 200 000,- Kč.
Oznámeno dopisem zřizovatele ze dne 20.17.2018.
Na zasedáni ZO dne 18,12.2019 bylo schváleno navýšení příspěvku
pro Domov pro seniory o 300 000,-Kč. Oznámeno dopisem zíizovaíe\e
dne l9.122019.

Základní

ško la Slo

u

pn ice:

Příspěvek na provoz pro Základní školu Sloupnice byl schválen v
rárrrci rozpočtu obce na rok 20l9 usnesením zastupitelstva obce ze dne
19 1?.2018 ve výši l 300 000,- Kč. Přispěvek na provoz Skolní jídelny
Základni školy Sloupnice byl schválen v rámci rozpočtu obce na rok
20l 9 usnesením zastupitelstva obce ze dne 19. |2.2a|8 ve výši 320

000,- Kč.
Oznámeno dopisem zřizovatele ze dne 20.12.2018,

Mateřská škola Sloupnice:
Přispěvek na provoz pro Mateřskou školu Sloupnice byl schválen v
rámci rozpočtu obce na rok 2019 usnesením zastupitelstva obce ze dne
19.1?.2018 ve výši 525 000,- Kč.
Oznámeno dopisem zřizovate\e ze dne 20,|2.2018.
Usnesením č.70l19lZ ze dne 26.6.20|9 bylo schváleno navýšení
příspěvku pro MŠSloupnice na provoz o 745 3OO,-Kč a investičního
příspěvku o 154 700,-Kč. Oznámeno dopisem ze dne 8.7.2019.

Střednědobý výhled
rozpočtu

Závěrečný účet

Bankovní výpis

Závazné ukazatele pro příspěvkové organizacebyl'y dodrženy, ověřeno
na Fin 2-12M ke dni 3I.12.2019.
Návrh střednědobóho výhledu rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce i
způsobem umožňujícímdálkový přístup od 30.11.2018 do l9.12.2018,
sestaven na roky 2a20 - 2023. schválen usnesením zastupitelstva obce
ze dne 19.12.20l8. Schválený střednědobý výhled rozpočtu byl
zveřejněn na internetových stránkách obce dne 20. |2.2018.
Návrh závěrečného účtuobce za rok 20l8 byl vyvěšen na úřední desce
i způsobem umožňujícim dálkový přístup ve dnech 10.6.2019 26.6.2019, celoročni hospodařeníza rok 2018 bylo schváleno
usnesením zastupitelstva obce ze dne 26.6.2019 výrokem bezvýhrad.
Schválený závěrečný účetza rok 20l8 byl zveřejněn na internetových
stránkách obce dne 8.7.2019
Výpisy z bankovního účtuvedeného u KB, č.ú.932961l/0100v
číselnéřaděl -723 zaobdobí l -612019 ak3l.|2.2019,účtovániza
červen.

Výpisy z bankovního účtuvedeného u KB, č,ú.27-497367028710100
včíselnéřaděl -7 zaobdobí | -7l20l9 ak31.12.2019 včetně
účtování.
Výpisy z bankovního účtuvedeného u ČNB, č.ú.94-9218591/07lO v
čiselnéřadě l -29 zaobdobi 1-7l20l9 a k 31.I2.20l9,účtovániza
měsic červenec
Zůstatek najednotlivých bankovnich účtechověřeny ke dni
31,12.2019 a souhlasí se stavem účtuZ31v rozvaze sestavené k témuž
dni.

Výpisy z bankovního účtuvedeného u KB, č.ú.l07-932961110100 v
číselnéřadě1 -l7 zaobdobi 1-712019 ak31.12.2019, účtováni
červen až červenec.
Zůstatek na účtuověřen ke dni 3|.l2.20l9 a souhlasí na stav účtu23ó
v rozvaze sestavené k témuždni.

Výpisy z úvěrového účtuvedeného u KB, č.ú.35-134802l587/0l00 v
číselnéřadě1 -6zaobdobi 1-612019 ak 3l 12.2019.
Zůstatek na účtuověřen ke dni 3l,12.2019 a souhlasí na stav účtu45l

v rozvaze sestavené k témuždni.

Dohoda o hmotné
odpovědnosti
Evidence poplatků

Ze
Ze

Faktura
Inventurni soupis
majetku a závazků

Faktury došléč. 5254 - 5300 včetně předpisů.
Plán inventur na rok 2019 ze dne 2.12.2019 včetně jmenováni
inventarizačníkomise. proškoleni inventarizačníkomise ze dne

dne 22.4.1999 - vedeni pokladny -za pokladni hotovost

dne 2.1.2018 - za schodek vzniklý nesprávným použitímkarty
Předpis poplatku ze psů a za svoz TKO na rok 2019 byl zaúčtován
dokladem č. 620 ze dne 3l .3,20l9 a dokladem č. 62l ze dne
31,3 2019
Evidence dle jednotlivých poplatníků je vedena ručně.

18,12.2o19.

Inventarizačni zpráva za rok20l9 ze dne 31 .1 .2020 bez
inventarizačníchrozdílů.
Inventurní soupisy ke dni 31 . 12. 2019.
Inventarizace zaháiena 2.1 .2020 a ukončena 28.1.2020.
Kniha došlých ťaktur Vedená v roce 2019 v účetnímprogramu Ginis Express v číselnéřadě
5000 - 5826 za období 1 - l2l2019
Kniha odeslaných
Vedená v roce 2019 v účetnímprogramu Ginis Express v číselnéřadě
ťaktur
3000 - 3148 za obdobi | - l2l20l9, faktury za vodné a stočnév číselné
řadě 8000 - 8745 za období l - l2l2019, ťaktury za nájemné a dřevo v
číselnéřadě 4000 - 4387,
Mzdová agenda
Vedená v roce 2019 v účetnímprogramu Gordic.
odměňování členů
Výše odměn neuvolněným členůmzastupitelstva byla schválena na
zastupitelstva
zasedání ZO dne3l. l0,20l 8, pro rok 20l 9 bezezměn, v souladu s
nařizenim vlády 3l8l20l7 Sb. v platném znéni.
Odměna uvolněnému starostovi obce by|a stanovena v souladu s
nařízenim vlády 3|8l20l7 Sb. ve znění pozdějších předpisů s účinností
od l 1 2019
Ověřeno na mzdové listy členůzastupitelstva obce za období 1|2l2019
Počet členůzastupitelstva: 15
Počet obyvatel k l 1.20l8. 1704
Počet obyvatel k 1.1.20 |9,. cca 1727
pokladní doklad
Příjmové i výdajovó pokladni doklady é. 604 - 711 za měsíc červen
včetně účtování.
pokladni kniha
Vedená v roce 20l9 ručně, přrjmy i výdaje v jedné číselnéřadě l - 7l l
(denik)
zaobdobi 1-612019
Příloha rozvaby
sestavená ke dn 30 6.20l9 a k 3l .12.2019,
Rozvaha
sestavená ke dn 30.6.2019 a k 3 1 .l2.20I9.
Yýkaz pro hodnocení Sestaven k 31.7 .2019 a k 3 1.12.2019.
plnění rozpočtu
Yýkaz zisku a ztráty Sestavený ke dni 30.6.20l9 a k 31.12.2019 zahlavni i hospodářskou
činnost.
Hospodářský výsledek ve výši 6.853.242.33 Kč za hlavní činnost a
257 .054,43 za hospodářskou činnost byl převeden na účet432
dokladem č. 644 ze dne 30.6.2019.

Rozvaha zřizených
přispěvkových
organizaci

Domov pro seniory Sloupnice:
Sestavena k 30.6.2019.

Základní škola Slou

pn ice

:

Sestavena k 30.6.20l9.

Mateřská škola Sloupnice:
Sestavena k 30.6.2019.

Yýkaz zisku a ztráty
zřízených
příspěvkových
organizaci

Domov pro seniory Sloupnice:
Sestaven k 30.6.20l9.

Základní škola Sloupnice:
Sestaven k 30.6.20l9.

Dohody o pracovní
činnosti
Dohody o provedení
práce

Pracovní smlouvy
včetně platových
výměrů

Mateřská škola Sloupnice:
Sestaven k30.6.2019
DPC ze dne 1.4.2019 - domovnik v bytovém domě
DPP ze dne l3.5.20l9 - práce na veřejné zeleni
DPP ze dne 9.5.20l9 - kompletace a roznos volebnich lístků
DPP ze dne 9.5.20t9 - roznos volebnich lístků
DPP ze dne72.5.20l9 - úklid volební mistnosti
DPP ze dne 2.5.2019 - organizačnía technické zajištěni voleb
DPP ze dne 8.7.20l9 - úprava a úklid veřeiných prostranstvi
Pracovní smlouva ze dne 2.5.20l9 na dobu určitou - pomocný dělnik
\?P včetně platového výměru ze dne 2.5.2019.
Pracovní smlouva ze dne 31.3.20l7 včetně dodatku ze dne29.3.2018
na dobu neurčitou - řidič a dělnik na úklid a údržbuveřejné zeleně
včetně platového výměru ze dne 28.12.2018.
Platné platové výměry jsou v souladu s nařízenímvlády č. 34112017
Sb.

Smlouvy a další
materiály k
poskytnutým
účelovýmdotacím

Sm|ouva o poskytnutí dotace zrozpočtu obce ze dne 4.9.2019
uzavřená s příjemcem dotace MS Březina ČeskéHeřmanice na
poskytnuti dotace ve výši l2 000,- Kč na financováni činnosti
organizace. Vyúčtovánído 4.9 ,20l 9, viručtováno dne 4.9 .2019. Dotace
byla poskytnuta na základé žádosti a schválena usnesenim rady obce
ze dne 3.6.2019.

Smlouva o poskytnutí dotace ze dne 15 l 1 20l9 z rozpočtových
prostředků obce pro Římskokatolickou farnost Horní Sloupnice ve
výši l00 000,00 Kč na sanaci střešní konstrukce kostela sv, Mikuláše.
Smlouva zveřejněna na internetových stránkách obce. ZO schválilo
dotaci na základě žádosti ze dne 3 l. 1.20l9 a v rámci rozpočtu obce,
Dotace byla vyplacena na základě předložených dokladů dne
l5.1 1 2019,
Smlouva o poskytnutí dotace ze dne 18.12,2019 zrozpoětových

Smlouvy a další
materiály k přijatým
účelovýmdotacím

Smlouvy a dalši
materiály k přijatým
účelovýmdotacim

Smlouvy nájemní

Smlouvy o převodu
majetku (koupě,
prodej, směna,
převod)

Vnitřni předpis a
směrnice

prostreOni o6ce pro Farní sbor Českobratrské církve evangelické v
Sloupnici ve výši 5l 433,- Kč na opravy vodovodní přípojky a
pořízení vybavení fary v Dolni Sloupnici. Smlouva zveřejněna na
internetových stránkách obce, ZO schválilo dotaci na základě žádosti
ze dne 28.11.20l8 a v rámci rozpočtu obce usnesením č. ?1ll8lz.
Dotace byla vyplacena po předložení dokladů dne 20.12.2019.
Investiční dotace PK na "Kanalizace a COV Sloupnice, II. etapa" (pol.
4222). Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace evidenčni čislo
OŽPZtl9l22295 ze dne 27 .5.2019 byla poskytnuta dotace ve výši 4
000 000,- Kč. Vyúčtovánírealizované akce předložit poskytovateli
nejpozději do 30. 11,2020, ke dni kontroly nebylo vyúčtováno.Přijeti
dotace bylo schváleno usnesením rady obce ze dne 9.5.2019.
Učelově určená neinvestičnídotace na úhradu výdajů vzniklých obcím
v souvislosti s konáním voleb do Evropského parlamentu v roce 20l9
(pol. 41 l|, ÚZ 98348) - na základě Avíza pro změnu rozpočtu obce č,
19-43 ze dne 9.5.2019 přiznáno 58.000,- Kč. Provedena kontrola
úpravy rozpočtu ve výkazu pro hodnoceni plněni rozpočtu Fin7-|2M
- pol 41l l a OdPa 6l l7. Dle předložených dokladů čerpáno ve výši
58.000,- Kč. Uskutečněné výdaje jsou uznatelné. Předběžné
vyúčtovánize dne 15 7.2019. Finančni vypořádání dotace bylo
vyhotoveno dne 13.2.2020, čerpáno v plné výši.
Smlouva o nájmu prostor sloužícich k podnikáni ze dne 19.2,2019.
Předmětem nájmu jsou nebytové prostory restaurace o celkové výměře
476.7 m2 v domě č.p.267 Horní Sloupnice za účelemhostinských
služeb v souladu s živnostenským listem. Smlouva byla uzavřena na
dobu neurčitou s platností od 1,3.20l9, Nájem byl schválen usnesením
rady obce ze dne ?8.1.2019. Záměr pronájmu byl zveřejněn na úřední
desce od l0 9.20l8 do 26.9.20l8.
Kupní smlouva ze dne 15.7.2019 na prodej pozemku p.č. 638/4 o
výměře 263 m2 v k.ú. Horní Sloupnice. Záměr prodeje pozemku byl
zveřejněn na úřední desce od26.3.2019 do20.4.2019. Prodej byl
schválen usnesením zastupitelstva obce ze dne 29.4.2019. Návrh na
vklad do katastru nemovitostí byl podán dne 17.7.2019. Pozemek byl
vyřazen z majetku obce dokladem č. 652 ze dne 17 .7 ,20l9 na účet
5541031 ve výši 5 023,30 Kč.
Směrnice účtovýrozvrh, účetníknihy a náležitosti účetníchdokladů.
Směrnice inventarizace majetku a závazki.
Směrnice k tvorbě a použitísociálniho fondu.
směrnice k finančníkontrole.
Směrnice pro schvalování účetnízávérky.
Směrnice k aplikaci reálné hodnoty majetku určenéhok prodeji.
Odpisový plán.
Směrnice k vedení pokladny.
Směrnice evidence, účtovánía odepisováni majetku.
Směrnice k podrozvahovým účtům.
Směrnice pro tvorbu a používáni opravných položek.
Směrnice pro časovérozlišeni nákladů a výnosů u do@dnr_p9]93!y rz

účetnictví,
Směrnice uprawjici oběh účetníchdokladů.
Zápis ze dne 8.2.20|9 - kontrola příspěvkové organizace ZS ve
Výsledky kontrol
zřizených organizací Sloupnici, kontrola využiti přidělených prostředků z obecního
rozpočtu - bez závad a nedostatkŮ
Zápis ze dne 3,4.2019 - kontrola příspěvkové organizace Domov pro
seniory ve Sloupnici - přijatá opatření součásti zápisu
jednání
Zápisy z
rady Zápisy ze zasedání rady obce ze dne 9. ].2019. ze dne 28.1.2019, ze
dne l8.2.2019. ze dne l3,3.2019, ze dne 3,4.20l9. ze dne 10.4.20l9,
včetně usnesení
ze dne 6.5.2019, ze dne20.5.2019, ze dne3.6,2019, ze dne 15.7.2019,
ze dne 31 .7 .2019, ze dne l5.8.20l9.
jednáni
Zápisy z jednánízastupitelstva obce ze dne 19.12.2018 - schválení
Zápisy z
zastupitelstva včetně rozpočtu obce i příspěvkových organizací na rok 2019, schválení
střednědobého výhledu rozpočtu obce a příspěvkových organizaci, ze
usnesení
dne 2l .2 .2019 , ze dne 29 .4.201 9 - schváleni účetníchzávěrek
příspěvkových organizaci za rok 20l8, schválení rozpočtového
opatřeni č. 1.zedne26.6.?0l9 - schválení rozpočtovéhoopatřenič,2,
schválení účetnízávěrky azávěrečnéhoúčtuobce za rok 20l8.
Zápis z jednáni zastupitelstva ze dne 30.9.20l9 - odstoupení
zastupitele, nástup náhradníka, finančni dar mysliveckému kroužku,
zápis zjednání zastupitelstva ze dne 18,I2.2019 - RO4, rozpočet na
rok2020, závazné ukazatele pro PO, odměny zastupitelů, navýšeni
přispěvku DPS,
Peněžní fondy
územního celku pravidla tvorby a
použití
Daň z příjmu
právnických osob

Finančnívýbor

Kontrolní výbor

sociální fond;

Tvorba a hospodaření ťondu j sou ošetřeny směrnicí k tvorbě a použiti
sociálniho ťondu. Základni příděl je tvořen 40Á z ročníhoobjemu
náklady zúčtovanýchna platy a náhrady platů a odměny zapracovni
pohotovosti. Učtuje se přes samostatný účet236.
DPPO zarok 20l8,
Výsledná daň ve výši 54.150,-Kč byla zaúčtována do přijmů na
položku 1122 ado výdajů na položku 5365 dokladem č. 618 ze dne
31.3.2019.
Zápis ze dne 29.4.2019 - projednánívýsledků hospodaření obce a
příspěvkových organizaci, rozpočtovéopatření č. 1, inventarizační
zpráva
Zápis ze dne 24.6.2019 - projednání návrhu závěreěného účtuzarok
20l8, rozpočtové opatření č. 2
Zápis ze dne 8.2.2019 - kontrola přispěvkové organizace ZS ve
Sloupnici, kontrola využitípřidělených prostředků z obecního
rozpočtu
Zápis ze dne 1 .2,2019 - kontrola inventarizace obecniho majetku
Zápis ze dne 3.4.2019 - kontrola přispěvkové organizace Domov pro
seniory ve Sloupnici
Zápis ze dne 20.5.2019 - konkurzniíizeni na ředitele Základní školy
Zápisze dne 15.8.2019 - kontrola těžby dřeva napadených stromŮ
Zápisze dne 6.9.2O1g - kontrola pokladni hotovosti v pokladně ZŠ
Sloupnice

obecně závazné
vyhlášky

OZV č. 112012

o místnich poplatcích - poplatek ze psů, poplatek za
uživáni veřejného prostranství, poplatek ze vstupného.

OZY č. ?l20l7

o mistním poplatku zaproyoz systému shromažd'ováni,
sběru, přepravy, třidění, využívánia odstraňování komunálnich

odpadů.

Rozpočet
příspěvkových
organizaci

Domov pro seniory Sloupnice:
Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2019 byl zveřejněn
přispěvkovou organizaci i zíizovatelem od 5. l l .2018 do 19. 12.2018.
schválen usnesením zastupitelstva obce ze dne 19.12.2018. Schválený
rozpočet příspěvkov é or ganizace byl zveřej něn pří spěvkovou
organizaci i zřizov atelem dne 20 . 1 2.20 l 8.

Základní škola Sloupnice:
Návrh rozpočtu přispěvkové organizace na rok 2019byl zveřejněn
příspěvkovou organizací i zíízovatelem od 30. 1 1.2018 do 1 9.12.2018,
schválen usnesením zastupitelstva obce ze dne 19.12.2018. Schválený
rozpočet pří spěvkov é or ganizace byl zveřej něn pří spěvkovou
organizací i zřizovatelem dne 20.12.2018.

Mateřská škola Slorrpnice:

schválení účetni
závěrky obce
schválení účetní
závěrky
příspěvkových
organizaci

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 20l9 byl zveřejněn
příspěvkovou organizací i zíízovatelem od 30. 11 .2a18 do 1 9.12.2018.
schválen usnesením zastupitelstva obce ze dne 19.12,2018. Schválený
rozpočet příspěvkov é or ganizace byl zveřejněn pří spěvkovou
organizaci i zřlzovatelem dne 20.12.2018.
Učetnízávěrka obce za rok 20l8 byla schválena usnesením
zastupitelstva obce ze dne 26.6.2019. Předložen protokol o schválení
účetnizávěrky.
Domov pro seniory Sloupnice:
Učetnízávěrka přispěvkové organizace za rok 2019 Domova pro
seniory Sloupnice byla schválena usnesením zastupitelstva obce ze dne
29 4 2019. Hospodářský výsledek ve výši -4 486,83 Kč byl uhrazen z
rezervniho fondu.
Předložen protokol o schválení účetnizávěrky zarok 2018.

Základní š kola Sloupn ice :
Účetní závěrka příspěvkov é organizace za rok 2019 ZŠSloupnice byla
schválena usnesením zastupitelstva obce ze dne 29,4.2019
Hospodářský výsledek ve výši 250 634"08 Kč byl převeden do
rezervniho fondu ve výši 50Yo. t], ve výši 125 317,08 Kč a do fondu
odměn ve výši 50Yo, tj, ve výši 125 317,- Kč.
Předložen protokol o schváleni účetnízávěrky za rok 201 8.

Mateřslcá škola Sloupnice.
Účetní závěrka přispěvkové organizace za rok2019 MŠSloupnice
byla schválena usnesením zastupitelstva obce ze dne 29,4.2019.
Hospodářský výsledek ve výši l09 455,42 Kč byl převeden do

střednědobý výhled
rozpočtu
příspěvkových
organizaci

rezervniho fondu ve výši 80%, tj. ve výši 87 564,42 Kč a do fondu
odměn ve výši 20Vq tj. ve výši 21 891r,- Kč.
Předložen protokol o schválení účetnízávěrky za rok 20l8.
Domov pro seniory Sloupnice:
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace byl
zveřejněn přispěvkovou organizacíi zřizovatelem od 5.11.20l8 do
19.12.2al8, se§taven na roky 2020 - 2021, schválen usnesením
zastupitelstva obce ze dne 19.12 2,018, Schválený střednědobý výhled
rozpočtu příspěvkov é or ganizace byl zveřej něn příspěvkovou
organizaci i zřizovatelem dne 20 12 201 8

Základní škola Slou pnice:
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu přispěvkové organizace byl
zveřejněn příspěvkovou organizacii zřizovatelem od 30. l l 20t8 do
19.12.2018, sestaven na roky 2020 - 2021 , schválen usnesenim
zastupitelstva obce ze dne 19.12.2018. Schválený střednědobý výhled
rozpočtu příspěvkov é or ganizace byl zveřej něn při spěvkovou
organizací i zřizovatelem dne 20.I2.20l8.

Mateřská škola Sloupnice:
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace byl
zveřejněn přispěvkovou organizaci i ziizovatelem od 30 1 1 2018 do
19.12.2018, sestaven na roky 2020 - 2021 , schválen usnesením
zastupitelstva obce ze dne 19.1?.2018. Schválený střednědobý výhled
rozpočtu příspěvkové organizace byl zveřejněn příspěvkovou
organizaci i zřlzovatelem dne 20.1?.2018.

