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Číslo.jednaci: 093 808/202 1 /KUSK
Spisová značka: SZ _a7 607 412021 A(.USK

Stejnopis č. 2

Zápis z dílčíhopřezkoumání hospodaření
ohce MIITĚ.IovICE
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Přezkoumání hospodaření obce Mutějovice za rok 2a21 byla zahájeno dne 28,07.2027
doručenímoznámeni o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím
orgánem.

DiIčípřezkoumání se uskutečnilo dne 07.12.2B2l,
na základé zákona ó. 420l20a4 Sb., o přezkoumávání hospodaření územnich samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí, ve znéni pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
č. 255l2al2 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

Dílčípřezkoumání proběhlo v sídle obce:

Dílčípřezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřen} řizením přezkoumání
- kontroloři:

Obec zastupovali:

:

Nlutějovice
Malá Strana 190
2'I0 a7 Mutějovice

Bc. Anežka llvížďalová
Markéta Vejražková

Martin Pinka - starosta
Milena Beránková - účetni

Předmětem přezkoumání jsou dle ust. § 2 zák. č. 4z0l2aa4 Sb,, ve znění pozdějších
předpisů, údaje o ročnímhospodaření územníhocelku, tvořící součást závěrečného účtupodle

-

č 25Ol2O0a Sb., ve zněni pazďějších předpisů, a to:
plnění příjmů a výdajů rozpočtu, včetně peněžníchoperací týkajícíchse rozpočtových
prostředků,
finančníoperace, týkajíci se tvorby a použiti peněžních ťondů,
náklady a výnosy podnikatelské činnosti územníhocelku,
peněžníopeface, týkajici se sdružených prostředku vynakládaných na základě smlouvy

-

právnickými nebo fyzickými osobami,
finančníoperace, týkajícíse cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,

zákona

-

mezi dvěma nebo více územnímicelky, anebo na základé smlouvy s jinými

-

-

-

-

-

hospodaření a nakládáni s prostředky poskytnutými zNarodního fondu a s dalšími
prostředky ze zahranlči poskýnutými na ziiir.ladě mezinárodních smluv,
vyúčtováuría qlpořádaní íinančníchvztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtůmkrajů,
k rozpočtŮm obcí k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám,
nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územníhocelku,
nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímžhospodaři územnícelek,
zaďáváni a uskutečňování veřejných zakázek, s qýjimkou úkonůa postupů
přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,
stav pohledávek a závazki a nakládání s nimi.
ručeni za závazky fyzických a právnických osob,
zastavavání movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
zřizaváni věcných břemen k majetku úzernniho celku,
účetnictvívedené územnímcelkem,
ověřeni poměru dluhu územníhocelku k průměru jeho příjmůza poslední 4 rozpočtové
roky podle právního předpisu upralujicího rozpočtovou odpovědnost.

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost
jednotlivých skutečnostípodle předmětu a obsahu přezkournání. Při posuzování jednotlivých
právních úkonůse vychází ze znéni právních předpisů platných ke dni u§kutečnění tohoto
úkonu.
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Střednědobý výhled rozpočtu
r platný pro rok ?12l,návrh zveřejněn v době od 28. 1 1. do 17 .T2.2018, schválený výhled
zveřejněn v době od 17.12.2ú18
Návrh rozpočtu
o zveřejněn v době od 19 II.2020 do 16.I2,202a
Schválený rozpočet
o projednán a schválen zastupitelstvem obce dne 16,12.202a jako vyrovnaný, závazné
ukazatele dle odvětvového členění- paragrafy, schválený rozpočet zveřejněn dne
I7 12202a
§tan oven í záv azný ch u kazatelů zíízeným o rgan izacím
o dopisem ze dne 2L.l2.2a2a
o dopisem ze dne 2L 1ž,202ů
Rozpočtová opatření
o č. 1 schválené starostou obce dne 2.2.2a2l, zveřejněno dne2.2,202I
o č. 2 chválené starostou obce dne 7 ,3 .2021, zveřejněno ďne 7 .3 .202I
o č, 3 schválené starostou obce dne 8.4.Z02l, zveřejněno dne 8.4.2a2l
. č. 4 schválené starostou obce dne 8.5.202l', zveřejněno dne8,5.202I
o č. 5 schválené stafostou obce dne 7 .6 .2021 , zveřejněno dne 7 .6.2a21
o č. 6 schválené stafo§tou obce dne 5 .7 .2a21, zveřejněno dne 5 .7 ,2a21
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č. 8 schválené starostou obce dne 9.8.202I, zveřejněno dne9.8.2027
č. 9 schválené starostou obce dne 10.8.2021, zveřejněno dne 10.8.2021
č. 1 0 schválené starostou obce dne 3 ,9 .2a2I, zveřejněno óne 3 .9 .202I
Závěrečný účet
o projednán a schválen zastupitelstvem obce dne L|.3.202I s vyjádřením ,,bez výhrad",
návrhzveřejněnvdobě od15.2.2a2TdaII3.2a2I, schválený závěrečný účetzveřejněn
v ciobě oa tz.s.ztlzl

Yýkazpro hodnocóní plnění rozpočtu
e K 3I.I0.2a2I ( ze dne 5.I|.202í)
Výkaz zisku aztráty

o

k datu 3a.9 2a2L ( ze dne 5,I0.202I)
Rozvaha
r k datu 3a.9,202I ( ze dne 5.10.2021)
Příloha rozvahy
o k datu 30 9.2a21( ze dne 5.1,0.202l)
Úetor"Y rozvrh

r

platný prcl rok 2021

Hlavní kniha

o

zá,Ytjen202l, dle potřeby
Kniha došlých faktur
o k datu 30 i 1.2021, počď ťaktur 352
Kniha odeslaných faktur
o k datu IL.IL.2aZI, počet ťaktur 29

Faktura

o

došlá č. 74] z3.9. - č. Z78 z29.9,202I
Bankovní výpis
. č. 9 za období září ZaT k běžnémuúčtuč.540558339/080ú vedeném u České
spořitelny a.s. (doklad č. 21-801-002a7 z3.9. - č. n-8al-0a23l z3a 9.202I)

.
.

č. 30 z29.10.2021 k účtuč.94-1622110710 vedeném u Českénárodní banky

č, 2 z 3a 4"2021 k účtuč. 20036-54055833910800 vedeném u Českésoořitelnv
fond rozvoje

a.s.

učetnídoklad

o

č. 21 -0 12-00001 z 27

o

vedena ručně v knize

,1

.2021 - proúčtovánídaně za obec

Pokladní kniha (deník)
. za prosinec, říjen202I, skonto pokiadní hotovosti dne7.I2.202L ve qýši 44 857,00 Kč
souhlasí se stavem v pokladní knize k7 .I2.202l, doklad č. 249
Poklarlní doklarl
. č. 196 z 41a. - ó. 2I9 z?9.Ia.Za2l
Evidence poplatků
účetnictoíostatní

o

Protokol o schválení účetnízávérky obce ze dne 12.4.2021.
Smlouly o převodu majetku (koupěo prodejo směnao převod)
o K-rtnní smlor-lrra. 7e dne 2'1.52O?1- obec kr_tnLtie nozemek na_rcelní č. 2?87l6
v katastrálním územi Mutějovice, koupě schválena zastupitelstvem obce dne 11 3.Z0?1.
o Kupní smlouva ze dne 26.5"2021, obec kupuje pozemek parcelni ě. I74l4 v katastrálním
územi Mutějovice, koupě schválena zastupitelstvem obce dne 1l .3.2021,
o Kupní smlouva ze dne 12.5,2a2l, obec kupuje pozemek parcelní č. 18512 v katastrálním
územi Mutějovice, koupě schválena zastupitelstvem obce dne 11.5.2021.
o Srněnná smlouva ze dne II.8.2a2I, obec směňuje pozemek parcelní č. 2285146
y
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zastupitelstvem obce dne 6.8.202I.
e Kupní smlouva ze dne 7 .4.Z02I, obec kupuje 145 kusů komposténi od firmy Meva-Tec
s,r.o., kupní cena70I 100,00 Kč bez DPH, smlouva schválena zastupitelstvem obce dne
II3.2a2I, smlouva zveřejněna na profilu zadavatele dne7.4.2a21.

Zveřejněnó záměry o nakládání s majetkem
o k směnné smlouvě ze dne |1.8.2O21, záměr zveřejněn v době od23.6.2a21 da 9.7.2021
Smlouvy a daišímateriáiy k přijatým účelovýmdotacím
o Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 25.5.2a2I, obec obdržela dotaci od Ministerstva
životniho prostředí na projekt ,, PoŤizeni kompostéru pro občany obce Mutějovice",
maximální výše dotace 1 181 095,65 Kč, použito podpůrně.
Dokumentace k veřejným zakázkám
o složka veřejnó zaká.zky malého rozsahu na akci ,, pořízení komposténi pro občany",
zejména oslovení 3 dodavatelŮ, přijetí dvou nabídek dodavatelů, protokolu o otevíráni
nabídek, zápisu z jeónání pro otevirání obálek, óznárnení o výběru nejvhodnější
nabídky, kupní smlouvy ze dne 7 .4.202I, usnesení zastupitelstva obce dne 1 1 3.2a2L
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
. ze dne 16.12.202a ( schválený rozpočet), ze dne 11.3,2021( schválen závěrečný účet,
účetnízávěrka obce a účetnízávérka příspěvkové organizace), ze dne 11.5.202l, ze dne
22.6.2a2l, ze dne 6.8.2a27, ze dne 21.10.202I, ze dne 23.11.2021, nepřezkoumáno,
použito podpůrně
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Protokol o provedené kontrole u Mateřské školy Mutějovice ze dne 12.7.202l.
Protokol o provedené kontrole u Základni školy Mutě.jovice ze óne 12.7 .2a2I.

V kontrolovaném období obec Mutějovice, dle prohlášení obce, neuzavřela smiour,u
darovací, nájemní, pachtovní, smlouvu o výpůjčce,výprose, o nabytí, převodu, nebo o zřízeni
práva stavby k pozemku ve svém vlastnictví, ani jinou smlouvu o nabytí a převodu majetku
včetně smlouvy o nakládání s věcnými právy, nehospodařila s majetkem státu, neručila svým
majetkem za závazky ťyzických a právnických osob, a to ani v přípaciech iaxativně
vyjmenovaných v § 38 odst, 3 zikona o obcích, nezastavila movitý a nemovitý majetek,
neuzavřela smlouvu o přijetí a poskýnutí úvěru nebo zápůjčky,smlouvu o poskytnutí dotace,
smlour,u o převzetí dluhu, o převzetí ručitelskéhgzávazku, o přistoupenikzávazku a smlouw
o sdružení,smlour,u o společnosti a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy
o sdružení,jehož je obec společníkem, nekoupila ani neprodala cenné papiry, obligace,
nevydala komunální dluhopisy, nezřídila ani nezrušila penéžnifond, nezřídila ani nezrušila
přispěvkovou organizaci a organizačni siožku, nezaiožlia ani nezrušiia právnickou osobu,
neuskutečnila majetkové vklady do právnických osob, neprovozovala hospodářskou
(podnikatelskou) činnost, uskutečnila pouze veřejné zakinky maléhcr rozsahu.

B. Výsledek díIčíhopřezkoumání oóce
Při dÍlČÍmpřezkoumání hospodařeni obce Mutějovice byly
a riecitlsíaiky - pulušetry,eláie uvedeiié př*dpisy.

zjištěny následující chyby

-

Zákon č. 128/2000 Sb.o o obcícho veznénípozdějších předpisůo
písm. a), nebot':
85
§
Zastupitelstvo obce nerozhodlo c nabytí a převodu hmotných nemovitých

věci,

včetně

převodu bytŮ a nebYových prostor. Zastupitelstvo obce na veřejném zasedání dne
ii32021 schváiiio náirup pozemku parc. č. 22Sii6 o qýměře 67 m2. V kupní smiouvě,
která byla následně uzavřena a vložena na katastr nemovitosti je uvedena výměra 48 m2,
která je správná. Chyba s výměrou se stala při pořizování usneseni ze zastupitelstva,
kde byly kopírováním uvedeny chybné údaje.

-

ČÚs č. 701 - 7t0 (§ 36 odst 1zákonao účetnictví),
ČÚs r. 70l bod 6.2. a6.3.o nebot':
úza.,r,i oelek neúčtcvalk ckamžiku ush;tečněni úč,etnihopřípadu. ke cni dílčihc
přezkoumání obec nepřeúčtovala hospodářský výsleclek z účtu43I naúóet 432.

C, PInění opatření

k odstranění nedostatků zjištěných

nři nřezk-oumá-ní
krlv hvln
ziištěnn_
rlzemního celku za nřer|chnzí rnkv_i !,-,-zj
----ť
- hospodaření
r--J

a_) r--''

že byly porušeny dále uvedenó předpisy:

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b)

při předchozím dilčímpřezkoumání
Předchozí dilčípřezkoumání nebylo vykonáno.
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Dne 07.12.2a21
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kontroly
Zirorovská i 1

Podpisy kontroloru:

Markéta Yejražková

áoWa*

Bc. Anežka Hvížďalová
kontrolor pověřený iizenim přezkoumání

?
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S obsahem zápisu z dílčíhopřezkoumání hospodaření obce Mutějovice
seznámen a jeho stejnopis číslo2 obdržel p.

o počtu 6 stran byl

Martin pinka
starosta obce
07.12.2021

Poučení:
:ijzemní ceiek je ve smysiu § i3 otist. i písm. a) zákona č. 420i2ťrťr4 Sb.o povinen přijmout
opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v tomto zápisuo a to bezodkladně potéo
co byl s nimi seznámen a podat o tom informaci, včetně informace o jejich splněnío
přezkou mávaj ícímuorgánu při konečnémpřezkoumání.

Rozdělovník:

steinonis počet vÝtisků

Předáno

PřevzaI

1

1x

Krajský ťlřad
Sředočeského kraje

Bc. Anežka Hvížďalová

2

1x

Obec Mutějovice

Martin pinka

