
PARDUBICKÝ KRAJ
Krajský úřad
odbor finanóní

zPRÁvn

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019

obce Rozhovice

tč: 00496979

přezkoumání se uskutečnilo dne:
3 1 .ledna 2020 jakoj ednorázové přezkoumání

Přezkoumání hospodaření za rck ve smyslu ustanovení § 42, § 53 (tý\á se DSo) zákona

é.I28:20OO Sb., o obcích, ve znéni pozdějších předpisů a v souladu Se zákonem

ě. 420l2OO4 Sb., o přezkoum ávání hóspodárení územních samosprávných celků

adobrovolných svazťů obcí, ve znéni po"dejSi.t předpisů a bYlo zahájeno dne 10.1.2020

Krajským úřud"- pardubického kraje doručením písemného oznámení,

Přezkoumané období od 1.1.2019 do 31.12,2019,

1. Jednorázové přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce dne 31.1.2020

Přezkoumání vykonaly:

kontrolor pověřený řizením přezkoumaní : Eva Batnková

kontroloři:
- Ing. Věra Loužilová

Pověření kpřezkoumáníve smyslu § 5 č. 420t2004Sb.a § 4 a §6 zákonač,25512012

Sb. vydal Xralst<Y úřad Pardubického kraje dne 3,7,2019

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem,

Při přezkoumání byli přítomni: Bc. Barbora Hromádko _ starostka obce

Ivana Stojková - účetní obce

Komenského náměstí 725,53211 Pardubice, tel.: +420 026 530, e-mail: lvana.bednarikova@pardubickykraj.cz
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předmět nřezkoumání:

předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst, 1

a2 zákona č. 42:0t2004 Sb. posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona,

při posuzování jednotlivých právních úkonů se lychází ze znéniprávních předpisů

platných ke, dni uskute§.nění tghgjo úkg"l*,

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona ě, 42012004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání

údaje, na které se vztaňuje povinnost mlěenlivosti podle daňového řádu.

Poslední kontrolní úkon vzdáním se práva podat námitky byl učiněn dne 31,ledna 2020

ílčíc
A.I. Chyby a nedostatky v průběhu dílčích přezkoumáníza20l9

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

A.II. Ostatní chyby a nedostatky

při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

anl. u

podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 42012004 Sb., které jsou uvedeny v

čteněni podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona:

- přezkoumán: Ano

2. Urtunovení § 2 odst. 1 písm, b) finanční operace" tÝkající se tvorbv a pouŽití PeněŽních

fondů

- přezkoumán: Ano

3.U,tunou.''í§2odst.lpísm.c)náklad},a{únosypodnikatelskéčirurostiúzemníhocelku
- přezkoumán: Ano

2 odst

- přezkoumán: Ano

ustunovení § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace. tvkaiící se cizích zdrojů ve smvslu

právních předpisů o účetnictví

- přezkoumán: Ano

Ustanovení § 2 odst. 1 písm. fl hospodaření a nakládání s píostředkv. PoskvtnutÝmi Z

próstiédky ze zahraničí posk tnutými na základě

mezinárodních smluv

- přezkoumán: Ano
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5.

6.

1.

týkaj ících se rozpočtových prostředků

ffiiaděsmŇw s jinÝmi právnickÝmi nebo firzickÝmi osobami



rozpočtu. k rozpoětům krajů. k rozffiočtům, ke státním fondům a

k dalším osobám

12.

- přezkoumán: Ano

- přezkoumán: Ano

g,Ustanovení§2odst.2písm.b)nakládáníahospodařenísmajetkemstátu.snímŽ
hospodaří územní celek

- přezkoumán: Ano

- přezkoumán: Ano

1 1. Ustanovení § 2 odst, 2 písm, d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi

- přezkoumán: Ano

13. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. fl ZastavováJrí movitých a nemovitÝch věcí ve prospěch

třetích osob

- přezkoumán: Ano

14. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) Zřizování věcných břemen k majetku úZemního celku

- přezkoumán: Ano

15. Ustanovení § 2 odst. 2 ictví v

odpovědnost

- přezkoumán: Ano

ce
Plnění opatření k odstranent +quusral"" ol,"n,_, -_ , "_ ,

i;il,iii niho celku v předchozím roce

l

D.I. Při přezkoumání hospodaření
42012004 Sb,

+ nebyly zjištěny chyby a nedostatky,

obce za rok 2019 podle § 2 a § 3 zákona č,

D.Iř Upozornění na případná rizika, která |ze dovodit ze zjištěných chyb

a nedostatků, která mohou.ii".g"ti"ní dopad na hospodaření územního celku

v budoucnu:
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územního celku

- přezkoumán: Ano

nebyly zjištěny chyby a nedostatky,



při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná

negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.
která by mohla

D.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku , 0,07 oÁ

b) poair 
-závazkina 

,orpočtu územního celku .... 13,49 oÁ

cj podíl zastaveného májetku na celkovém majetku územního celku ..."""" 0 %

D.Iv. Dluhové pravidlo podle zákona o rozpočtové odpovědnosti

Dluh obce Rozhovice nepřekročil 60% průměru jeho příjmŮ za poslední 4 rozPoČtové

roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

D.V. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek

Rozhovice dne 31 .Iedna2020

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

Eva Bat'ková :>-=-)---...:-
kontrolor pověřený Ťízenim přezkoumání

podpis kontrolora pověřeného Ťizenim
přezkoumání

Ing. Věra Loužilová

kontrolor podpis kontrolora

Tato zpráva o vÝsledku přezkoumání:

- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a je možno ke zjištění v ní

uvedeném podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předáni zPr&ry

kontrolorovl pověienému řízením přezkoumání. Koneěným zněním zptávY se stává

tento návrh ořamžikem mamého uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona

č.42012004 Sb. k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením

přezkoumání. Kontrolor pověřený řizením přezkoumání mŮže v odŮvodněném PříPadě
stanovit lhůtu delší,
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- se.vyhotovuje ve dvou stejnopisech,
zástupci kontrolovaného subjektu a

I(raj ského úřadu Pardubického kraj e,

nedílnou součástí zprávy je seznam dokumentů využitýchpři přezkoumáni a uvedených

v příloze,
- s Óbsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Roáovice o počtu 9 stran

byla seznáména a její stejnopis pŤevzala starostka Bc. Barbora Hromádko

V kontrolovaném období ÚSC, dle prohlášení zástupců ÚSC, nehospodařil s majetkem

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

nemovitý majetek, neuzavřel kupní, směnnou, nájemní smlouvu a smlouvu o v}PŮjČce

týkající 
-r" 

nÓ-ouitého majetku, smlouvu o přijetí nebo poskytnutí Úvěru nebo PŮjČkY,

smtóuuu o poskytnutí dotace, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu

o přistoupeiíkzávazku a smlouvu o sdružení, nekoupil ani neprodal cenné papiry, obligace,

neuskute8nil majetkové vklady. Územni celek uskutečnil pouze veřejné zakázkY malého

rozsahu.

Poučení:

územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona ě. 42012004 Sb.

povinen přijmout Ópatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o qýsledku

přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu,

á to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným ÚČtem v orgánech

územního celku.

Územni celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona é. 42012004 Sb., Povinen
v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zžkona uvést lhŮtu, ve které podá

příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatřenÍ, a v této

lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí přestupku podle ustanovení § 14

odst. 1 písm. b) a c) zékonaě.42012004 Sb. azato se uloží územnímu celku podle ustanovení

§ 14 odst. 2 zákonaě. 42012004 Sb. pokuta do výše 50.000 Kč.

Bc. Barbora Hromádko

starostka obce

Ivana Stojková

účetní obce účetní obce
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přičemž se jeden stejnopis pŤedává statutárnímu
druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu

starostky obce



Pr"rru|udne 3 1 .ledna 2020 v Rozhovicích

oBEc
RoZHovlcE

Bc. Barbora Hromádko

starostka obce podpis starostky obce

Komenského náměstí 725,53211 Pardubice, tel.:+420 026 530, e-mail: lvana.bednarikova@pardubickykraj'cz
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loha ke zprávě o v í hosnodaření za
2019.

h dokladů a

Komenského náměstí 725,53211 Pardubice, tel.: +420 026 530, e-mail: lvana.bednarikova@pardubickykraj,cz

Druh písemnosti Popis písemnosti

Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2019byl zveřejněn od 28. IL2018 do 17. 12.

2018.
Rozpočtová opatření Il2OI9 zastupitelstvo obce ze dne 28.1.2019 zveíejněno dne 22.2.

20I9
2l20l9 starostka obce ze dne 28. 2.2019 zveřejněno dne 1 1 . 3.2019
3l2OI9 starostka obce ze dne 28. 3.2019 zveřejněno dne 8, 4.2019
4l2OI9 starostka obce ze dne 30. 4,2019 zveřejněno dne 13. 5.2019
5l20I9 starostka obce ze dne 27 . 5.2019 zveřejněno dne 7. 6.2019
612019 starostka obce ze dne 24. 6.2019 zveřejněno dne 1 5. 7 . 2019

712019 starostka obce ze dne 3 1 . 7 .2019 zveřejněno dne 7 . 8. 2019
8l20I9 starostka obce ze dne 17. 9. 2019 zveřejněno dne 23. 9. 2019
9l20I9 starostka obce ze dne 23. 9. 2019 zveřejněno dne 7. 10. 2019
t0l20t9 starostka obce ze ďne 22. I0.2019 zveřejněno dne 4. 11.2019
II120I9 starostka obce ze dne 20. II.2019 zveřejněno dne 9. 12.2019
I2l20I9 zastupitelstvo obce ze dne 16. 12.2019 zveíejněno dne 8. 1.

2020
Zastupitelstvo obce ze dne26.11. 2018 pověřilo starostku obce ke
schvalování rozpočtových opatření do výše Kě 100.000,00.

Schválený rozpočet Zastupitelstvo obce ze dne I7,12.2018 schvaluje rozpočet obce na

rok 2019. Schválený rozpočet obce narok 2019 byl zveřejněn od 21.

12.2018.
Střednědobý ýhled
rozpočtu

Návrh střednědobóho v,ýhledu rozpočtu na roky 2019 - 202I byl
zveřejněn od1r 12.2017 do 18. 12. 2017. Střednědobý výhled
rozpoětunaroky 2019 -2021by| schválen dne 18. 12.2017.
Schválený střednědobý výhled rozpočtu byl zveřeiněn od 8. 1. 2018.

Záv&ečný úěet Návrh závěrečného účtu zarok2018 byl spolu se zprávou o výsledku
přezkoumání hospodaŤenizarok 2018 zveřejněn od 13. 3. 2019 do 1.

4.2019. Zastupitelstvo obce ze dne I. 4,2019 souhlasí s celoročním
ho spo dařením ob ce za rck 20 I 8 bez výhrad. S chválený záv ěr eěný llěet

obce zarok 2018 byl zveřejněn spolu s přílohami dne2.4.2019.
Dohoda o hmotné
odpovědnosti

Dohoda o odpovědnosti za svěřené prostředky ze dne26.3.2018

Faktura Faktury přijaté zaměsic listopad a prosinec v číselné řadě 19 - 00l -

00101 až19 - 001 - 00131
Faktury vydané zarok}}I9v číselné řadě 19 - 010 - 00001 až19 -
010 - 00002

odměňování ělenů
zastupitelstva

Usnesení zastupitelstva ze dne 1. 1 1. 2018
Počet obyvatel k 1. 1. 2018 - 274
Mzdové listy členů zastupitelstva 01 - 12 l20I9

pokladní doklad pokladní kniha za měsíc l
číselné řadě 19 - 701 - 00

stopad a prosinec 2019 - pokladní doklady v
94 až 19 -70I - 00220.

pokladní kniha
(deník)

Pokladní kniha za měsíc listopad a prosinec 2019 - pokladní doklady v
číselné řadě 19 - 70I - 00194 až 19 -70| - 00220.



Dohody o provedení
práce

Dohoda o provedení práce ze ďne 2. 5. 2019
Dohoda o provedení práce ze dne I.7 . 2019
Dohoda o provedeni ptáce ze dne 12. 12.2019

Pracovní smlouvy
včetně platových
výměru

Pracovní smlouva ze dne I.6,2007 a platový výměr

Zápisy z jednání
zastupitelstva včetně
usnesení

Zastupitelstvo obce ze dne 17 . 12.201 8 - rozpočet na rok 2019
Zastupitelstvo obce ze dne 28,1.2019 - rozpočtové opatření č, 1
Zastupitelstvo obce ze dne I. 4.2019 - účetní závérka obce, celoroční
hospodaření obce za rok 2018
Zastupitelstvo obce ze dne 16. 12.2019 - rozpočtové opatření č. 12

učetní závěrka obce
ke dni 31.12.2018

Zastupitelstvo obce ze dne 1. 4,2019 schvaluje účetní závěrku obce ke
dni 31 . 12.2018. Protokol o schválení účetní závěrky byl předložen ke
kontrole.

Zápisy z jednání
finančního výboru
2019

Zápisy z jednání ťrnančního výboru 2019 - ze dne 30. 1 1 .2019,30. 9.

2019, 15.7 .2019, 4,2.2019.

Zápisy z kontrolního
výboru zarok2jl9

Zápisy z jednáni kontrolního v}boru 2019 - ze dne 14. 1 0. 2019 , 9 . 12.

2019.

Bankovní.rYpis BU vedený u KB, a.s. č.ú. 43-9332680277l0l00 ve v/ši zůstatku 7 008
142,09Kčk3LI2.20I9
BÚ vedený u ČNB, a.s.. č.ú. 94-87I353ll07I0 ve qýši zůstatku 510
870,81 Kč k 3LI2.2019
výše uvedené zůstatky byly ověřeny na účetní stav dle ýkazu rozvaha
- účet 23I v celkové rnýši 7 519 012,90 Kě

Evidence poplatků na místní poplatky zaodpady a ze psů vedena v KEO
převod z evidence přímo do účetnictví úěetních zápisem 3151606

Inventurní soupis
majetku azávazků

zpráva o provedené inventarizaci ze dne 23.1.2020
plán inventur na rok 2019 s účinností od 25.1 I. - 23.I.2020
okamžik zahájeni a ukončení 2.I. - 23.1.2020
inventumí soupisy k31.I2.20I9 v účetním programu KEO

Kniha došlých faktur na rok 2019 v účetním programu KEO v číselné řadě
1 9-00 1 -0000I-124

Kniha odeslaných
faktur

na rok 2019 v účetním programu KEO

Příloha rozvahy Ke dni 3I.12.2019
Rozvaha Ke dni 3I. 12.201,9

Učtow rozvrh na rok 2019 v účetním programu KEO
Yýkazpro hodnocení
plnění rozpočtu

Ke dni 3I.12,2019

Yýkaz zisku a ztráty Ke dni 3I.12.2019
Darovací smlouvy ze dne 5.I2.20I9 ve výši 1 000,00 Kč pro obec na zakoupení

vánočního osvětlení
ze dne 5.12.2019 ve qýši 3 000,00 Kč pro obec na zakoupení
vánočního osvětlení
darovací smlouva ze dne 24.9.2019 na poskytnutí ťrnančního daru ve
výši 50 000,000 Kč pro SK Rozhovice
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a"ložk" dl. ák"na o obcích _ Zo schválilo dne 16.9.2019

h s konáním voleb do Evropského

ňil** (uzgďz+*) konaných ve dnech 24.6. a25.6,20I9 ve výši

)q ooo,oo Kč, příjem zaičtovánna 4111 včetně úpravy rozpočtu,

výdaje účtovány v souladu s rozpoětovou skladbou na 61 17, kontrola

elrpánia uznatólnost výdajů bez nedostatků, dle předloženého

vyúčtování vyčerpáno v celé výši
kóntrola účtováni přij atého transferu účetním zápisem 23 I l 37 4

Smlouvy a další
materiály k přijat,ým

účelovým dotacím

oskytnutí dotace z Programu obnovy

u.nt ouu ě. oŽPZlI9l22528 irozpoétoých prostředků Pardubického

kraie ue vyši 157 000,00 Kč (ve \.ýši 60% ze skutečných prostředků)

na investi8ní akci "Výstavba chodníků pro pěší k benzinové čerpací

stanici"
termín použití a vyúčtování do 3I.I2,20l9
r,yúětování předloženo ze dne 18.12.2019, celkové náklady ve výši

+il qls,ookč , dodržen procentní podíl ve ýši 35,88yo, kontrola

a uznatelnost wdajů bez nedostatků

Smlouly a další
materiály k přijatým
účelovým dotacím

alování účetní závěrky, směmice o

inventarizaci, směmice o evidenci majetku, směrnice k

podrozvahovym účtům, zásady vedení účetnictví, směrnice pro

poskytování cestovních náhrad, směmice pro časové rozlišování ,

směrnice pro opravné položky k pohledávkám, směrnice k ocenění

reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji , směrnice k finanční

Vnitřní předpis a

směrnice

OZV t:tZ015 - na místní poplatek za odpady

dozoru a kontrol

oZY é.Il2003 na místní poplatky včetně poplatku ze psů, zaužíváni

veřejného prostranství, ze vstupného

dle qíkazu FIN 2 +2M jsou vybírány poplatky za odpady (položka

1340), ze psů (položka 1341)

oZy jsoizasílány k posouzení zákonnosti na odbor veřejné správy,

obecně závazné
vyhlášky

zarok2018
obci vznikla daňová povinnost ve qfši
kontrola proúčtování d|e výkazu FIN 2

ldaiích na639915365

71 630,00 Kč
12M v příjmech naII22,ve

pŤiznáni k dani
právnických osob
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