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Krajský úřad

odbor íinanční

zPRÁvn
o výsledku přezkoumání hospodaření
za rok 2ot7
obce Rozhovice

lč: 00496979
přezkoumání

se uskutečnilo dne:
dne 6. února 2018jakojednorázové
přezkoumání

Přezkoumání hospodaření za rok
ve smyslu ltstanovení ,1,2, 53 (ťyká
§,
se DSo) zákona
§
ě' 12812000 Sb" o obcích, ve
znění, pozdějšíclr- pr.apir,: a v
sóuhdu
Č' 420/2004 Sb" o
se zákonem
Přelkoum ávání hÓs}roaáre;i " Jř.ni.i,
samosprávných celků
a dobrovolných svazkŮ obcí,
ve Át"i.porác.isi.t, pr.apiuri a bylo zahájóno
kraj ským ú řadem pardubickerro i*u;.
dne 4.1.2018
doručenímpíserrrného oznám ení.

Přezkoumané období od 1.1.2017
rto 3I.12.20t7.
1, Jednorázové přezkoumání bylo lykonáno
na úřadu obce dne 6.2.2018
Přezkoumání vykonaly:

,
-

kontrolor pověřený řizenímpřezkoumání:
Eva Bat'ková
kontroloři:
Mgr., Bc. Kateřina Juricová

Pověření knřezkourlánÍ_ve.Inyrtu
5 Č. 420/2004Sb. a a a
§
Sb. vydal Krajsllý úřad PardurŇio §
§6 zákonač.25512012
kraje dne 3. 7,2017.

Přezkoumání bylo vykonán

při přezkoumání byli

o

v/běrovým způs o bem.

přítomni; Milan

Předmět přezkoumání:

stejsl<al

-

Ivana Stojková - účetníobce

i 11 Pardubice, tel.:+420 026 530, e-mail:
_-,_*_,-.*:
, 115,€
:J,yvv_t::E

Komenského náměstí
,

starosta obce

.i,*

Předmětem

oř'*::Yání

hospodaření jso:u

oblasúi hospodaření uvedené
a2 zákona Č'42012004 sn,
v § 2 odst.
Posouáne poore hledisek uvedených v 3 tohoto
zákona.
§

,l;!ťTJÍliTtli!illlřili#?ř;;l.,-o,n
--

ů § e vy chází ze zněníprávních předpisů

,::xf_i:jr""šj,,1
Tt:. č. 420,12004 rn. n.ill,.offi
které e vztaňuj e :§j:i
ú ui *o ;,;;"il;;ío

údaj e, na

#

s

iJ;"i,ž?;rJlr§ii

přezkoumání

Poslední kontrolní úkon vzdáním
se práva porlat námitky byl
učiněn dne 6.2.2018

A,L

Chyby a nedostatky n p",iuchu
díIčíchpřezkoum áníza2017
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

A.II.

Ostatní chyby a nedostatky

při přezkoumání hospodaření
nebyly zjištěny chyby

a nedostatlry.

§ 10 odst. 3 písm. a) )ákona r:. 422_012004 Sb.,
ť1':podle
":j*ovení
které jsou uvedeny v
čIenění
ustanovení § 2 octst.
#,Iii1ť;J'riiÍť#,
' ^7
-

přezkoumán: Ano

-

přezkoumán: Ano

rávních předpisů o

l

ťl

mezinárodních smluv

k dalšímosobám

Komenského náměsť 725,53211
Pardubice, tel.: +420 026 530, e-mail:

ubickykraj,cz

- přezkoumán:

Ano

hospodaří územnícelek
-

přezkoumán: Ano

11,

12,

13.
- přezkoumán:

Ano

14.

15"
-

přezkoumán: Ano

_

přezkoumán: Ano

16.

1?.
- přezkouman:

Ano

C,L PřipřezŘo.,,r,e,,ffilffi
nebyly zjištěny chyby a rredostatky.

D,L
+

řárffitfimání

hospodaření obce

za

rok 2017 podle § 2

a § 3 zákona

č.

nebyly zjištěny chyby a nedostatky
upozornění^
případná rizika, která lze dovodit
ze zjištěných chyb
která mohou mít negáti;;id"p; na
hospodur"oi,n"..ního celku

D'IL

;

ffiH#ť'

lo

Při Přezkoumaní hospodaření nebyla
zjištěna žádná závažná tizika,která
by mohla mít
dopad na hospodaření úzeÁílro
TryliTi
celku v budoucnosti.
D.III. Poměrové ukazatele zj ištěné
pii p r*r.";ili ;;;podaření:
Komenského náměsť

12' :32

r1 Parcjubice, tel.: +420 026 530, e-mail:

a) podílpohledávek fla
rozpočtu územního celku
.........
Podíl závazkůnu.o"poeiu J".i,nirro celku
c) Podíl Zastaveného
u nu..rtoue*
b)

,....,..

D,Iv, Dluhové pravidlo 'á;.tt
p"or""iřo*

...' 0 %

*.J;*; nr.*",r," .;il;

o rozpočtové odpovědnosti

.:.::.

11,!'rY;

Dluh obce Roáovice
rokY Podle. PrávníhoPřelaočil 60% pruměru jeho přrjmů za posle dní4 rozpoětové
PreaPis1 uprawjícíhď rozpočtovou odpovědnost.
představujíci 5%o zrczdi]u
částka
á."i
oi,lrr"'. uor1 o**ěru příjmů
rozPoČtové
43

rokY Podle Právního,próapi.u
"/ii
000'00 KČ' DĚ
Před;okňu uY ou..

za poslední 4
rozpočtovou odpovědnost
ěiní
,prutir, iiuc. u ro..-zólg
500 715,00

uprffiiho

". "ysi

D.V. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný
územní celek

Roáovice dne

6. února 20t8

Jména a podpisy kontrolorů
zúčastněných

na přezkoumání hospodaření:

Eva Bat'ková
konholor poveren}

podpis kontrolora pověřeného
přezkoumání

ri;;* ;ř;;;;;;

rir]rri^

Mgr., Bc. Kateřina Juricová

kontrolor

-

je návrhem

,p:ly

o výsledku o::^T:","uij

Jr9sqod{9ní a je možno ke zjištění v ní

:Íi"]:"o1,,',';ď"d;it.o*,zpráw
lfi :.'"fi
tento
tentonávrhokamžikem*"-ň._yjrffi",,i,,,r'1;.ři,;ilfr
návrh"i"#:i.:"rffi',řililŤ1;:"'ffi
okamžikem *u_er.,"-,,nlrrnrríí l,.,o*, ^r^,_ nečlÝ! zněním zpráw ,. ,táuá
ě' 420/2004 Sb, k
f,ě*l:,fr :lrrřrřt;;Í
Podani

l,ffii|frffi

|irfueň" ,tunoúrtu konírolorovi pověřenému
Po'ioá1' rizenim |i.aloi,,nani může;.ffir"drěném řízením
případě
áin'}]';'*

-

se vYhotowje

-

6:']l'ů
kontrolované

-

v,e

dvor1 stejnoPisech, přičemž
se jeden stejl9pis předává
stafuttírnímu
jJ,:...áwáaaáop}i.rus,,éhospisu

j?,illl"r"#ii:#i,""[Hffi;;'Td;

Při
agendě uýi"
, že vesledovaném období bylo
6 požadavkůd]e zikon
uplatněno celkem
"rlur^ r:
e.'ióčlíó99
sb., .ň;;;.přístupu
k
intbrmacim,
^
zPrávY;'
"
aon*"niř"y"zi,y'.r,

l'#"fi:,souČástí
'eáum
s obsahem zwáv\ o qýsledku
přezkoumání
bYl seznámen

a

její,i.:""pi.

pripr.rr."ň?rí a uvedených

hospodaření obce Roáovice
o počtu 10 stran

iiěr:^t uu.o.ru ůitilšr.;rtut

ickykraj.cz

V kontrolovaném období
ÚSC, dle prohlášení zástupců.
úSC, nehospodařil s majetkem
,i,i,urry.Ú;-;;i;h;pravni.tycn
nemovit} majetek' neuzavřel
orou, í.*stavil movity a
kuPÚ,.směnnou "r."r"ň
a srnlouyu o u}p,ije..
nemovitého majetku, *'ntouuu -Í-ori;.,i.;;il
ffkajícíse
;;;i.;nur,
rrebo pď;ety, smlouvu
PoskYtnutí dotace, smlouvu o pi.ur.ti
.ouuru
o
dluhu n.Úo"ručitelského
,aiar*u, smlouw o
PfistouPení kzávazku u
"o
,a*z*i; ;rk"ňuni
stáfu' neruČil svlm
majetkem

*"

'*táuiuÚ,.*ni
cetet neu-sň.eňr
T !llmajetkové "nuo},

n.p.á;i..;ó

u.r.;n

apíry,obligace,
rozsahu.

é zakázkyáalého

Uzemní celek je v-e smYslu
ustanovení 13 odst. 1 písm.
b) zákona ě. 420/2004 sb.
Povinen Přijmout oP,atjeni ť"ap,""ilhyb §
a ;.o;J"rffi
v této zprávěo v}sledku
Přezkoumání hosPodařeni
"1,ea"lrc]r
l'ro.n písemnou inro.,nu.i-pr.xoumaíajícímu
15 dnů o"
orgánu,
i,.ó.iraní této
se závěrečným
;j:#1ffxl'iťr:o

a;ffi

;fiř,i;ň

účtemv orgánech

. Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst, 2
zétkonaě. 420/2004 sb.,
povinen
ustanovení-§ t: oo,t. r pi.,i,.'Óijňo,,,*on"

F:,Tffifrfir::ťf
ihil*;ffi

""eriú.ri,, u.

které podá

"fifi ffi JÍ]i'Ťff ;,ff TJ,§;,trx;íffií*;;i:i,,"*lupatreni,uuteio

NesPlněním těchto
Povinností se územnícelek dopustí.přestupku
podle ustanovení 14
§

Milan Stejskal
starosta obce

oBEC

RoZHovlcE
podpis starosty obce

Ivana Stojková
účetníobce

Přeyzal:

Milan Stejskal
starosta obce

oBEC

RoZHoVlC E

?4,/

podpis obce

ubickykraj.cz

Návrh rozpočtu

' :;i?"ěn

na uřední desce a internetov}ch
stránkách obce od 1. 12. 2016

do

t6, 12.

Rozpočtová opatření
o Ro č, 1 schváleno starostou obce dne 28.
2, 2017, zveřejněno dne 17. 3.2017
o Ro ě, 2 schváleno starostou obce
dne 3 1 . 3. 2Ot7', zveřejněHo dne
20. 4, 2017
o Ro č,3 schváleno starostou obce dne 28,
4.2017,zveřejněno
dne
l5.
5.2017
o Ro č, 4 schváleno starostou obce dne 3l . 5.z'l7',zveřejněno
dne 16. 6.2017
o Ro č. 5 schváleno starostou obce dne 30,
6.2't.',zveřejněno
dne
14. 7.2017
o Ro č. 6 schváleno starostou obce dne 3l .
8.2'I7',zveřejněno
dne 12. g.2017
o Ro č. 7 schváleno starostou obce dne 29. g.
z'..',zveřejněno
dne 1 l . 10.2017
r Ro č. 8 schváleno starostou obce dne 5. to.
zoi7',
m:eřejněHo
dne
25. l0,2017
o Ro č,9 schváleno starostou obce dne 3l ,
t0,20ů,zveřejněno
dne 8. 11,2017
r Ro Č,l0 schváleno starostou obce^dne 30.
l 1, 20ll, zverejneHo dne t8. 12,2Ot7
*o ě. l1 schváleno na zasedání Zo dne 18,
12.20t7, zveřejněno dne 3. 1. 2018
:

'

X,.fi:'ffiÍ,$Íii ii;

i.#Íff$Ťr::atřeru

3,2015 Pověřen starosta obce ke schvalování
rozpoětových

zanesena do výkazu FIN 2 - 12 Mve
schválené \ryši

' ř ?.\ti}' - 20l8, schválena Zo dne 23,2.2015 usnesením č.4/2uls,zveřejněno
Schvátený rozpočet
r Schváleno Zo 1.9 12, 2016::9ti.-Pr*ow v příjmové

části ve vyši 3 488 500
Kč, ve v}dajové9::
části ve výši 3 zjs sob re, nnancou',ini
u.
vyši
- 250 000 Kč
o Rozpočet zanesen do výkaar FIN 2 - 12 M u.
,"tuaúé
výši
o Zveřejněn 17. 3.2017
Závérečnýúčet
o Návrh zveřejněn na Úřední desce a.internetoq.ích
stránkách obce od20.4.2017
do22.
5' 2017' Projednán v!,^zPrávY o rnýsle9ku
pr."r.""rr]"í hospodaření obce za t.
2016 a
schválen usnesením ZO
dne 22. S. ZOtl' bez uYÚJá
o Po schválení zveřejněno Žeod24.
5,2Ol7
Bankovní výpis
' i;ř;\Y., ÚČet vedený u KB, a.s, č.ú,,27-7t9o36L537/0IO0 včetně úětování za I0_

r
o
o

vedený u KB, a.s, č,ú.43-933268027710100
včetně účtováníza 12/2017
vedený u ČNB, a,s, č.ú,94,87t3531l0710
včetně rietovani za období t0-12/20t7
kontrola výŠeuvedených zťrstatkťr
k 31.12.20ll by:laovcrena při inventarizaci
Dohoda o hmotné odpovědnosti
Uzavřená dne 23.7.2007 - účetnílrotclvost, ceniny

o

Evidence poplatků
poplatek za odpady a ze psů vedena
v účetnímprogramu
i,.ulí#*'ní

o

KEo

vydané faktury za období 1-12/2017
včetně zaúětování předpisu pohle<lávky

Komenského náměsť 125, 512 ],1
Pardubice ,tel.: +420026 53O, e-mail:

rdubickykraj.cz

] lřťarc ralcul} za období |0-1212017 r,četně zaúětovánípředpisu závazku
Inventurní soupis majetku a závazků
o Inventarizace k3I. t2. 201.7
o Plán inventur ze dne 18. 12.2017

o
o
o

Inventura provedena v termínu 2.1 ,2018 23. L 201 8
Proškolení inventarizačníkomise 18. 12, 2017
Inventarizaění zprávaze dne 23. 1, 20t8

Kniha došlých faktur
na rck2Ot7 v.účetnímprogramu KEo
v číselnéřadě l7-001-00001-106
Kniha odeslaných faktur
o na rok20l7 v účetníchprogramu KEo v číselnéřadě 17-002-0001-5
Mzdová agenda
o Vedena v programu KEO

,

o
c

Doložena rekapitulace mezd I2l201?
Zaúčtováno dokladem ě. l7-008-0001 2 dne31,
12.2017
Odměňování čIenůzastupitelstva
Q odměnách neuvolněným ČlenŮm ZO bylo roáodnuto
2016.
odměny ověřeny na mzdové listy zaobdobí 01 I2l20l7
počet obyvatel k l. 1 .2Ol7: cca283
počet zastupitelů: 9

r

o
o
o

na

zasedání

Zo

dne

1.2.

pokladní doklad

o
'

PiÚmové a výdajové Pokladní cloklady vedeny programu
v
KEo v souvislé řadě.
doklady
Předloženy
ě.
I7-701-0už7
e. n-lot-00156 za období 08
§:.^\","]role
09l20l7 včetně zaúčtování

Pokladní kniha (denft)
o Pokladní deník za období OI
kontrole

,

_

t2l2ol7 veden v programu KEo a předložen ke

Přfloha rozvahy
o k 31.I2.20I7
Rozvaha
o k 31,I2.Z0I7
ftčetni doklad
o o zaúČtováníPředPisu Polrledávky na místnípoplatek za odpady
a ze psů je generoviln
Přímo v ÚČetnímprogramu v návaznosti na modul pohledáv;ř";;í;Ň;.platky
dle
. jednotlivých poplatníků
Učtový rozvrh
o na rok20l7 v účetnímprogram KEO
Yýkaz pro hodnocení plnBní rozpočtu

o

k

o

k 31.12.2017

3

LI220I7

Yýkaz zisku a ztráty
Darovací smlouvy
o ze dne 10,3,2017 Pro §_vaz tělesných postižených ve v/ši 2
000,00 Kč , doložka o
schválení - ZO ze dne 27.2.20t7
o ze dne 8,3,20i7.Pro Domov pro seniory ř"Ieřmanův Městec ve výši
6 000,00 Kě _ Zo
schválilo dne 27 .2.2017

Komenského náměsť ].25, 532 1]- Pardubice, tel,:_+420
026 530,

"-rui|,91!:9!.!ikgylglgrdubickykraj.cz

ze dne 8.3.20I? pto SK Rozhovice ve vyši
l00 000,00 Kč , doložka o schvále ní _ Zo
ze dne27.2.2017
Dohody o provedení práce
DPP ze dne 6. L 2Ot7 - přestupkováagenda
DPP ze dne 2. 1.2017 - knihovník
DPP ze dne 2. 5.2017 - úklid čekárny a kolem
kontejnerů
DPP ze dne 2. 5,2017 - sekání trávy
Pracovní smlouvy včetně plaúových v/měrů
Pracovní smlouva ze dne l, 6. 2007,platový výměr
ze dne 1, lt. 2017
Smlouvy a dalšímateriály k přijat/m ,ir.ro"}rrn
dotacím
dotace na Úhradu v}dajŮ souvisejících s konáním
voleb do poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR u.oóe Žon u" dnech 20, a2l,to,zo:r:
19 749,00
KČ, Příjem zaúětován na položce 4l1l včetně
"ýši čerpání
rozpoěfu, kontiola
a
uznatelnost výdajů bez nedostatků, dotace vyeerpairo
v celé v/ši
Smlouvy a dalšímateriály k přijafým účelovým
,i"t".i.
smlouva ze dne 30.5.2017 o poskytnutí dotace
z Programu obnovy venkova č.
oŽpzttlD2|28 z^rozpoČtov/ch'irostředků Pardubického
kraje ve výši ,,Vodovod a
kanalizace obce Rozh-ovice" ve ,Ys, t+l 000,00
1 ve uysi l|o"l" ze skutečných
nákladŮ)na Úh?lY úrokůz úvěrů,tetmín pouziti
a vyúčtováni ao:
příjem
zaúČtovánna4122 vČetně ÚPravy rozpočtu,
kontrolaierpání auznatelnost výdajů bez
nedostatků, celkové nákladý ve výši 223 7t2,07
Kč

'

o
o
o
o

o

o

ŇÚ

riz;;r;ř"

o

rJ

t1izotl,

Smlouvy nájemní
' ;Tá:#1; najmu Pozemku par,č. 500134 o v}měře 14 m2za ročnínájemné ve qýši
pronájmu zveřejněn ve dnech 26,9. - 12.10.2017
3_ .zfměr
Vnitřní předpis a směrnice
směrnice ke schvalovaní ÚČetnízávěrky,_ odpisový
plán, o
k Podrozvahovým ÚětŮm, směmice k finaáeni řont.ot., evidenci majetku, směrnice
směrnice k ocenění reálné
hodnotY majetku,urěeného k prodeji, směrnice
o inu.nturizaci, směrnice o opravnych
položkách, zásady vedení rieótnictví, pro časové
rozlišování, o cestovních náhradách,
podpisovévzory dle zákonao finančnikontrole
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
Zedne 19. 12.2016,2?.2.2017,I0.4,2017,22.5.2017,3.7.2017,25.9.2017,18.
12.2017
Obecn ě záv azné vyhtášky
OZY ě. Il2003 o místníchpoplatcích - ze psů za užívžní
,
veřejného prostranství,
poplatek ze vstupného
OZY ě.212015 o místním poplatku za odpady
dle Ýkaal FIN 2
jsou vybírány popiatty za odpady (položka1340),
|_]M
ze psů
1341), zaužívéní
@9loZt<a
veřejného prostranstv í (1343)
*_.
Přiznání k dani z příjmůprávnic'kých osob
za rok 2016
obci vznikla daňová povinnost ve qfši 25 270,00
kontrola proúčtovánídle výkazu FIN 2.
.lzW v příjmech na 1122, ve výdajích na
63?9l:3.65 , dále dle výkazu rozvaha avýkazzisku
a áráty - účet591, 384
J._

o

_
o

c

o
o

.
o
r

Učetnízávěrka r.2016
Účetní závérkak 31.

,

12. 2016 obce Roáovice schválena
o Předložen protokol o schválení účetní
závěrky
_
Zápisy z činnosti finančního výboru

Zo

dne22.5,2017

Komenského náměstí 125,532 ].1
!ardubice, tel.;+420 026 530, e-mail: lv,ana.bednarikov_a@pardubickykraj.cz

,

ze dne 3I.1.20I7, 3L8.20|7, 30.11.2017 zůstatky BÚ, kontrola
kontrola rozpočtu

Zápisy z kontrolního výboru
ze dne27,2,2017,25,9,2017,

o

18.

hospodaření,

I2.20t7 - kontrola plnění usnesení

Komenskéhonáměsť]"25,53211Pardubice,tel,:+42OO26530,e.mail@ubickykraj'cz

