
PARDUB|CKÝ KRAJ
Krajský úřad
odbor íinanční

zPRÁVA
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018

obce Rozhovice

. lč: 00496979,.

přezkoumání §e u§kutečnilo dne:
1 1. února 20l9 jako jednorázové přezkoumání

Přezkoumání hospodařeni za rok ve smyslu ustanovení § 42, § 53 (týká se DSO) zíkona
č. 128/2000 Sb,, o obcích, ve znění pozdějšich předpisů a v souladu se zákonem
č.420D004 sb. o přezkoumávrá.ní hospodařeni územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí, ve zněni pozdějšich předpisů a bylo zahájeno dne 2.1.2019
Krajským úřadem Pařdubického kraje doručením píš€mného oznámení.

Přezkoumané období od 1.1.2018 do 31.12,2018.

1. Jednorázové přezkoumání bylo rykonáno na úřadu obce dne 11.2.2019

Přezkoum.íní,\,ykonaly :

kontolor pověřený řízením přezkoumiiúí: Eva Baťková

kontroloři:
- Ing. Věra Loužilová

Pověření k přezkoumání v€ §myslu § 5 č. 420/2004 sb, a § 4 a §6 zákona č. 255/2012
sb, lydal Kraj§ký úřad Pardubického kraje dne 9. 7. 2018.

Přezkoumání bylo rykonáno ťběroyým způ§obem.

Při přezkoumání byli přítomni: Bc. Barbora Hřomádko - starostka obce

Ivana stojková - účetni obce
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Předmětem přezkoumání ho§podaření j§ou obla§ti hospodaření uvedené v § 2 od§t, 1

a2 zákola č.42012o04 sb. po§ouzené pod|e hledisek uved€ných v § 3 tohoto zákona,

ch ke dni u§kutečnění tohoto úkonu.

Podle ustanoÝení § 2 odst. 3 zákola č, 42012004 Sb, nebyly předmětem př€zkoumlíní

údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu,

Poslední kontolní úkon vzdáním se práva podat námitky byl učiněn dne 1 1.2,2019

A_ vÝ§ledek dí|čích Dřezkoumání

A,I. Chyby a nedostatky v průběhu dílčích přezkouňání za 2018

nebyly zjištěny chybJ r n€dostatky.

A.II. o§tatní chyby a nedo§tatky

Při přezkoumání ho§podaření neby|y zjištěny chyby a nedo§tatky.

oblasti
podle ustanoveni § 10 odst. 3 pism. a) zákona č. 420/2004 sb., kteréjsou uvedeny v

členěrlí podle ustanovení § 2 odst, 1a 2 uvedeného zákona:

2 odst. 1 včetně

tÝkajících se rozpočtovÝch Drostředků

- přezkoumán: Ano

Při pošuzoyání jednotliťch právnich úkonů se vychází ze znění právních př€dpisů

fondů

3. 1

- přezkoumán: Alo
4. Ustanovení § 2 odst. l Dism. d) Deněžní operace. tÝkaiici se sdruženÝch prosťedků

základě smlouvy s iinÝmi právnickÝmi nebo fizick,írni osobami

- přezkoumáni Ano

5. Ustanovení § 2 odst. l pism. e) finanční operace. tÝkaiici se cizích zdŤoiů ve smyslu

Drávních DředDisů o účetnictví

- přezkoumán: Ano

- přezkoumán: Ano

2 odst. l
Národního fondu a s dalšími Drosťedky ze zahíaničí DoskltnutÝmi na základě

mezinárodních smluv

- přezko!ťnán: Ano
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7, Ustanoveni § 2 odst. l Dism. g) v}účtgváni a \Tpořádáni finančních vztahů ke státnimu
rozpočtu. k lozDočtům kaiů. k rozDočtům obcí. k iiným rozDočtům. ke státnim fondům a
k dalšim osobám

- přezkoumán: Ano

8, Ustanovení § 2 odst, 2 Dism. a) nakládání a hosDodařeni s majetkem ve vla§tnictví
územního celku

- přezkoumán: Ano

9, Ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hosDodařeni s maietkem státu. s nímž
hospodaří územní celek

- přezkoumán: Ano

l0. Ustanovení § 2 odst.2 Dísm. c) zadáv.íni a u§kutečňování veřeinÝch zakázek. s l"iiimkou
úkonů a postupů ořezkoumaných oreánem dohledu podle zvláštního právniho předpisu

- přezkoumán: Ano

11, Ustanoveni § 2 odst. 2 písm, d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi

- přezkoumán: Arío

12. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky frzickÝch a Dlá\,nickÝch osob

_ přezkounín: Ano

13. Ustanoveni § 2 odst, 2 Dísm. fl zastavování movitich a nemovitÝch věcí ve prospěch
třetích o§ob

- přezkoumán: Ano

14. Ustanovení § 2 odst. 2 Dísm. g) zřizování věcných břemen k majetku územniho celku
_ přezkoumán: Ano

15. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územnim celkem

- přezkoumán: Ano

16. Ustanoveni § 2 odst, 2 Dísm, i) ovělení Doměru dluhu úzeínniho celku k průměru ieho
Dúimů za Doslední 4 lozDočtové roky podle právního předpisu upravuiíciho rozpočtovou
odpovědnost

- přezkoumán: Ano

c. plnění oDatření k od§tranění íedo§tatků ziištěnÝch v Dředchozím řoce
C.I. Při přezkoumání hospodaření územního celku v př€dchozím roce

nebyly zjištěny chyby a nedo§tatky.

D, Závěr z Dřezkoumání ho§Dodař€ní za rok 2018

D.l. Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 podle § 2 a § 3 zákona č.
420/2004 sb.

+ nebyly zjištěny chyby a nedo§tatky,

D.II. Upozornění na připadná rizika, která |ze dovodit ze zjištěných chyb
a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku
v budoucnu:
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Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná záýažná rizika, která by mohla mít
negativni dopad na hospodařeni územniho celku v budoucnosti.

D.IIL Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání ho§podaření|

a) podil pohledávek na rozpočtu územniho celku .,...,...,...........,............,.. 5,7'1 %

b) podíI závazků na rozpočtu úzeínního celku ....... 1,99 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ..,..,,..,. 0 %

D.Iv. DluhoÝé prayidlo podle zákon& o rozpočtové odpovědno§ti

Dluh obce Roáovice překočil 60% pruměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové
roky podle právního předpisu upravujícího lozpočtovou odpovědnost. Čáška
představující 5cyo zíozdíl|u mezi výši dluhu a 60% pruměru příjmů za poslední 4
rozpočtové roky podle právního předpisu upravujíciho lozpočtovou odpovědnost čini
10 000,00 Kč.

D.V. O§tatní §děIení pro přezkoumávaný územíí celek

Roáovice dne l l. února 2019

Jména a podpisy kontroloru zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

Eva Baťková

kontrolol pověřený řízením přezkoumiání
podpis kontolora pověřeného řizením

přezkoumání

Ing, věra Loužilová v
.l".1:. .. - -..
kontrolorakontrolor podpis

Tato zDráva o Yý§ledku Dřezkoumání:

- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a je možno ke zjištění v ní
uvedeném podat pisemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání zprály
kontrololovi pověřenému řízenim přezkoumání. Konečným zněním zprávy se stiivá
tento návrh okamžikem mamého uplynuti lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zrikona
č.420/2004 Sb, k podri,ni písemného stanoviska kontolorovi pověřenému řízením
přezkoumání. Kontrolor pověřený řízením přezkoumrini může v odůvodněném případě
stanovit lhůtu delší,
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- se vyhotowje ve dvou stejnopis9ch, přičemž se jeden stejnopis předává statutámímu
zii6tupci koníolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu
Krajského úřadu Pardubického kaje.

- při kontrolované agendě bylo zjištěno, že ve sledovaném období bylo uplatněno celkem
0 poádavků dle zákona č. l06/1999 Sb., o svobodném přistupu k informacim,

- nedilnou součristi zprálry je sezrram dokumentů \,},užitých při přezkottmlíní a uvedených
v příloze,

- s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Roáovice o počtu stran
byla seznámena ajejí stejnopi§ převzala starostka Bc. Barbora Hromádko

V kontrolovaném období ÚsC, dle prohlášeni ástupců Úsc, nehospodařil s majetkem
státu, nelučil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavil movitý a
nemovitý majetek, neuzavřel směnnou, nájemní smlouvu a smlouw o výpůjčce týkající se
nemovitého majetku, smlouvu o přijetí nebo posk}lnutí úvěru nebo půjčky, smlouw o
posk},tnutí dotace, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitel§kého závazku, smlouvu o
přistoupeni k záyazkl a smlouvu o sdružení, nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligac€,
neuskuteěnil majetkové vklady. Uzemni celek uskutečnil pouze veřejné zakázky malého
rozsahu.

Poučení:

Územni celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. l pism. b) zikona é. 420l2OO4 Sb.
povinen přijmout opatřeni k náplavě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku
plezkoumáni hospodařeni a podat o tom pisemnou informaci přezkoumávajicímu orgánu,
a to nejpozději do 15 dnů po projednrání této zpráw spolu se závěrečným účtem v orgánech
územního celku,

Územní celek je dále ve smyslu ustanoved § 13 odst, 2 zrikona č . 42O/20O4 Sb., povinen
v informacich podle ustanoveni § 13 odst. l písm. b) téhož zákona uvést lhůfu, ve které podá
příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zpráw o plněni přijatých opatření, a v této
lhůtě přislušnému přezkoumávajicimu orgánu uvedenou zplávu zaslat.

Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí přestupku podle ustanovení § 14
odst. 1 pism. b) a c) zákona č. 42012004 sb. a za to se uloží územnímu celku podle ustanovení
§ 14 odst, 2 zákona č. 42012004 Sb. pokuta do výše 50.000 Kč.

Bc. Barbora Hromádko \fu""st,,,. ,..\t. .. , .. , .. ' . ' ..
pódpis siarostky obcestarostka obce

Ivana stojková €4...-.
účetní obce podpis účetní obce

oBEC_
RozHoVlcE
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Převzal:

Bc, Barbora Hromádko

starostka obce pis staro§tky obce

Komenského náměstí125, 532 11 Pardubice, tel,: +420 026 530, e,mail: |Vana,bednaíikova@pardubickykráj.cz
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Druh písemnosti Popis písemnosti
Ná\Ťh íozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2018 byl zveřejněn od 1, 12, 2017 do 18, 12,

2o17-

Rozpočtová opatřeni l/20l 8 starosta obce dne 3 1, l. 20l 8 zveřejněno dne 23, 2, 20l 8

2/2018 starosta obce dne 3l. 3. 20l8 zveřejněno dne l0. 4. 20l8
3/2018 starosta obce dne 3l. 5. 20l8 zveřejněno dne 7. 6. 2018
4/2018 staro§ta obce dne 26. 6. 20l8 zveřejněno dne l7, 7, 20l8
5/2018 starosta obce dne 27, 8. 20l8 zveřejněno dne 12, 9, 20l8
6/2018 starosta obce dne 26. 9. 20l8 zveřejněno dne 10. l0. 20l8
7/2018 starosta obce dne 4. l0. 20l8 zveřejněno dne 22. 10. 2018
8/2018 zastupitelstvo obce ze dne l7. 12. 20l8 zveřejněno dne 7. l.
20|9
Dne 26. l l. 20l8 přenesena pravomoc ke schvalování lozpočto\"ých
opatření na starostku obce.

Schválený rozpoěet Zasfupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 20l8 dne l8. l2.
2017. Schválený rozpočet na rok 20l8 byl zveřejněn od 2. 1. 2019

střednědobý výhled
rozpočtu

Zastupitelstvo obce §chvaluje střednědobý výhled rozpočtu na roky
2019 - 202l dne l8, l2. 20l7, Návrh střednědobého výhledu na loky
2019 - 202l byl zveřejněn od 1. 12.201'7 do 18. |2.20I'7.
střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 _ 202l byl zveřejněn od 2.
1- 2019,

závěrečnÝ účet zastupitelstvo obce ze dne 26. 3. 2018 schválilo celoroční hospodaření
obce za rok 2017 v souhlasu bez výhrad, Návrh závěrečného účtu za
rok 2017 spolu se zprávou o přezkoumání hospodaření za rok 20l7
zveřejněn od 9. 3. 2018 do 26. 3. 2018. Schváený závěrečný účet za
rok 2017 byl zveřejněn od 28. 3. 20l8,

Bankovnivýpis BU vedený u KB, a.s. 43-93326802'77/0100
kontrola účtováni za obdobi 9_10/2018
BÚ vedený u ČNB, a.s. 94-8713531/0710
kontrola účtováni za období 9-12120l8
kontrola účtování příiem dotace - účet 374, 346

Dohoda o hmotné
odpovědnosti

Dohoda o hmotné odpovědnosti ze dne 26. 3. 2018

Evidence poplatků na místni poplatky za odpady a ze psů vedena v KEo
převod z evidence přímo do účetnictví účetních zápisem 315/606

Faktun přijaté za období I1-I2/20l8 včeině zaúčtování závazku - účet 32l
lnventumi soupis
majetku a závazků

Zpráva z provedené inventury k 31, 12. 20|8 ze dne 23. 1. 2019.
Směmice o inventarizaci č. 1/2018 ze dno 2, l l. 20l8
Plán inventur na rok 2018 ze dne 2ó. l1.20l8
Zápis z proškolení inventalizační komise pro inventury za rok 2018 ze
dne 26. l l. 20l8
Protokoly o zařazení majetku byly přeloženy ke kontrole.

příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hosnodaření za rok
20l8.

Označení všech dokladů ajinÝch materiálů vvužitÝch při přezkoumáni:

Konrenskéhonáměstí125,53211Pardubice,tel.|+420026530,e,mai:lvana,bednarikova@pardubickykraj,cz
-1-



lnventumi soupisy ke dni 31,12,2018.
Kniha došlých faktul na rok 2018 v účetnim programu KEo
Kdha odeslaných
faktur

na rok 2018 v účetnim programu KEO

odměňování členů
zastupitelstva

Zastupitelstvo obce ze dne l. l l. 20l8
Počet ob}.r'atel k I. I.20I8 - 274
odměny členů zastupitelstva ke dni 5. l0. 2018 a 1.

přepočítány.
Mzdové listY členů zastupitelstva 01 - l212018,

11, 20l8

pokladní doklad Pokladní kniha za měsíc 12l20l8 - pokladni doklady za měsíc prosinec
v číselné řadě 18-701-00191 až 18-701-00204.

pokladni kniha
(deník)

Pokladni kniha za měsic l2l2018 - pokladni doklady za měsíc prosinec
v číselné řadě 18-701-00191 až 18-101,-00204.

Příloha rozvahy Ke dni 3l - l2. 20l8
llozvaha Ke dni 31. 12, 20l8
UčtoIý rozwh na rok 20l8 v účetním programu KEo
Výkaz pro hodnocení
plnění rozpočtu

Kě dni 31. 12, 2018

Y ýkaz ziskl a zlráty Ke dni 31. 12. 2018
f)arovací smlouw ze dne 26.3.2018 pto SK Rozhovice na finanční dar ve výši 100

000,00 Kč na činnost
doložka dle zákona o obcích - Zo schváilo dne 26.3. 2018 posk},tnutí

daIu
kontrola účtováni dle výkazu FIN - 34l915222

Dohody o provedení
prác€

Dohoda o provedeni práce ze dne l0
Dohoda o provedení práce ze dne l.
Dohoda o provedení práce ze dne 28
Dohoda o provedení ptáce z9 dn9 2.

. |2.2018
10,2018
, 5, 2018
l. 20l8

Pracovní smlouvy
včetně platových
\"ýměru

Pracovní smlouva ze dne l, 6, 2007 a platový výměr

Smlouvy a další
materiály k přijatým
účelovÝm dotácím

dotace na úhJadu výdajů souvisejících s konráním volby prezidenia
gJZ 98008) ve výši 22 946,00 Kč, příjem zaúčtován dle výkazu FIN
12M na 41 1 l včetně úpra],T lozpočtu, výdaje účtovány na 61 l8,
kontrola čerpání a uznatelnost \"ýdajů bez nedostatků, dle vyúčtovliní
bylo vyčerpáno v celé výši

Smlouvy a další
mateřiály k přijatým
účelovým dotacim

dotace na úhÉdu výdajů souvisejících s konáním voleb do
zasfupitelstev obci (ÚZ 98187) ve výši 45 000,00 Kč, příjem
zaúčtován na položce 4l l l, výda.je účtována na 61 l5 dle jednotlivých
výdajů, kontrola čerplini a uznatelnost \"ýdajů bez nedostatků, celkem
\Tčerpáno ve výši 38 698,00 Kč, vratka ve výši 6 302,00 Kč , zasláno
z účtu dne l4.1,2019 z účtu KB_ a-s-

Smlouvy a další
materiály k přijat:hn
účelov]im dotacim

smlouva ze dne 29,5,20l8 o posk),tnuti dotace z Programu obnovy
ýeikoýa č. oŽPZI8/22I53 z íozpočtoýých pro§tředků kraje ve \.ýši
l42 000,00 Kč na investični akci "Rekonstrukce a výstavba veřejného
osvětlení v místni čá§ti Doubrava" (nejvýše 607o ze skutečných
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nákladů), přijem zaúčtoýá\ na 4222 ýčeíÍ]é úpravy rozpočtu), termín
použití vyúčtování do 3l,l2,20l8, lTúčtování předloženo ze dne
l9.12.2018, kontrola čerpání a uznatelnost výdajů bez nedostatků,
celkové náldady ve výši 283 394,00 Kč , dodržen procentni podíl
dotace ve výš 50,11% (kontrola FA, správni poplatky včetně platby
na Bv), kontrola účtování na 403

Smlouvy o převodu
maj€tku (koupě,
prodej , směna,
převod)

kupní smloulrr ze dne 23.8,2018 na n.íiQp pozemku par.č. 25716 o
výměře l83 m2 ostatní plocha za kupní cenu ve výši 7 320,00 Kč +
1000,00 Kč za vklad do katastíu nemovitostí
V souladu se zákonem o obcích bylo schváleno
právní účinky vkladu vznikly dne l3,9,2018
zařazeno dokladem č. 18-007-000030 ze dne 13.9.2018 účetnim
zápisem O3Il042 ve výši 8 320,00 Kč /včetně poplatku za vklad)

Vnitřní předpis a
směmice

odpiso\"ý pllán, směmic€ ke schvalováni účetní ávěrky, směmice o
inventarizaci, směmice o evidenci majetku , směmice k
podrozvahoťm účtům, zásady vedeni účetnictví, směmice plo
posk},tování cestovních náhrad, směmice pro časové rozlišováni ,

směmice pro opravné položky k pohledávkám, směmice k ocenění
reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji , směmice k finanční
kontrole

Zápisy z jednání
zastupitelstva včetně
usnesení

zápisy z jedniýrí zasíupitel§tva ze dne 18. 12. 2017,26. 3. 2018,21 , 5,

20l8, 9. 7. 20l8, l0. 9. 2018, l. 1 1. 20l8, 26. I1.2018,17. 12.2018

obecně závazné
vyhlášky

ozv é.2/2015 - namistní poplatek za odpady
ozv č, ll2003 namístní poplatky včetně poplatku ze psů, za užíváLní

veřejného prostranství, ze vstupného
dle výkazu FIN 2 +2M jsou lTbirány poplatky za odpady (položka
1340), ze psů (položka 1341)

přiznání k dani
prár.nických osob

za rok20I'7
obci vznikla daňová povinnost ve výši 27 740,00Kě
kontrola proúčtování dle výkazu FIN 2 l2M v příjmech na l 122, ve
l"ýdaiích na 6399/5365

učetní závěrka obce
ke dni 3l. l2.2017

Učetni ávěrka obce ke dli3L 12.2017 - zasfupitelstvo obce ze dne
26. 3. 2018 schvaluje účetní ávěrku obce za íok 201'1 .

Protokol o schváleni účetní závěrky byl předložen ke kontrole,
Zápisy zjednání
finančního výboru
2018

Zápisy z finančniho výboru za lok 20l8 - ze dne 30. 6. 2018, 30, l 1.

20l8

Zápisy z kontrolního
qiboru za rok 20 l 8

Zápisy z kontlolního ťboru za rok 2018 - ze dne 22.3.2018,9.7.
2oI8, l0. 9. 201.8, 24. 9. 20).8, |7. 12. 20|8
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