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Stejnopis

č.1!

Zápis z dílčíhopřezkoumání hospodaření
obce LIBOMVŠr.,
rč oozss+qs

za rok2020
Přezkoumání hospodaření obce Libomyšl za rok 2020 bylo zahž$eno dne 25.07.2020
doručenímoznátmeru o zahájení přezkoumání hospodařeru zaslaného přezkoumávajícím
orgánem.

DíIčípřczkoumání se uskutečnilo dne 13.10.2020
na základé zékona č. 42012004 Sb., o přezkoumávání hospodaření taemních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí, ve znénípozdějších předpisů a v souladu se zákonem
č.25512012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

Dílčípřezkoumání proběhlo v sídle obce:

Dílčípřezkoumání vykonaly:
- kontrolor pověřenj řizením přezkoumání:
-

kontroloři:

Obec zastupovali:

Libomyšl
Libomyšl71
267 23 Lochovice

Bc. Marcela Bažoutová, DiS.
Markéta polanková

václav červenka - starosta
Lenka Vašková - účetní

Předmětem přezkoumání jsou dle ust. § 2 zak. č. 42012004 Sb., ve znění pozdějších
předpisŮ, údaje o ročnímhospodaření územníhocelku, tvoffcí součást závérečnéhoúčtupodle
zékona č.25012000 Sb., ve znénípozdějšíchpředpisů, a to:
- plnění příjmůa výdajů rozpočtu, včetně peněžníchoperací tykajícíchse rozpočtových
prosředků,
- finančníoperace, ýkqicí se tvorby apolůitípeněžníchfondů,
- nráklady a výnosy podnikatelské činnosti územníhocelku,
- peněŽní operace, tykajícíse sdružených prostředků vynakládaných na ziýJadé smlour,y

mezi dvěma nebo více územnímicelky, anebo na základé smlouvy sjinými

-

právnickými nebo fy zickými osobami,
ťrnančníoperace, ýkajícíse cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,

-

-

-

-

-

-

hospodaření a nakládání s prostředky poskytnuými z Narodního fondu a s dalšími
prostředky ze zahrariěí poslqrtnuými na základé mezinárodních smluv,
vyúČtovránía vypořádaní finančníchvnahů ke státnímu ro7počtu, k rozpočtůmkrajů,
k rozpočtům obcí k jiným rozpočtum, ke státním fondům a k dalšímosobám,
nakládani a hospodaření s majetkem ve vlasbrictví územníhocelku,
nakládaní a hospodaření s majetkem státu, s nímžhospodaří územnícelek,
zadávání a uskutečňování veřejných zakéaek, s qfjimkou úkonůa postupů
přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštníhoprávního předpisu,
stav pohledávek azávazk:ůanakládání s nimi,
ručenízazávuzJ<y $zických a právnických osob,
zastavovánímovitych a nemovi§ch věcí ve prospěch třetích osob,
ňízovánívěcných břemen k majetku územního celku,
účetnictvívedené inemnímcelkem,
ověření poměru dluhu územníhocelku k pruměru jeho příjmů za poslední 4 rczpočtové
roky podle prár,ního předpisu upravuj ícíhorozpočtovou odpovědnost.

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno vlběrovým způsobem s ohledem na významnost
jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotliv}ch
právních úkonŮ se vychazí ze znéníprávních předpisů platných ke dni uskutečněnítohoto
úkonu.

A, Přezkou mané písemnosti
Střednědobý výhled rozpočtu
na období 2020 - 2023, zveřejněn dne 10.12.2019, alďualízace roku 2020, zveřejněna
dne22.1.2020
Návrh rozpočtu
na rok2020, zveřejněn od 18.1l. do 9.I2.20I9
Schválený rožpočet
zastupitelstvem obce schválen dne 9.I2.20I9 jako schodkoqý, schodek kryt z rezery
z minulých let, závazné ukazatele v paragrafovém členění,zveŤejněn dne 18.12.2019
Rozpočtová opatření
č. 1, schváleno zastupitelstvem obce dne22.I.2020 (z:leřejněno dne 22.2.2020)
č.2, schváleno starostou obce dne 2.4.2020 (zveřejněno dne2.4.2020)
č. 3, schváleno starostou obce dne 22.6.2020 (zveřejněno dne 22.6.2020)
č. 5, schváleno starostou obce dne 25.9.2020 (zveřejněno dne 25.9.2020)
Závérečnýúčet
za rok 2019, návrh zveřejněn od 1.6. do 17.6.2020, projednán spolu se Zprávou
o qýsledku přezkoumání hospodaření a schválen zastupitelstvem obce dne 17.6.2020
s vyj ádřením "bez rlýhrad", zveřej něn dne 1 8.6.2020
Yýl<az pro hodnocení plnění rozpočtu
ke dni 31.1., 30.4,30.6.,30.9.2020 (odesláno dne I2.I0.202Q)

.

.

o

o
o
o
o

.

o

Yýkazzisku aztráty

o

ke dni 31.3., 30.6., 30.9.2020 (odesláno dne 12.10.2020)

o

ke dni 31.3., 30.6.,30.9.2020 (odeslano dne 12.10.2020)

Rozvaha

Příloha rozvahy

ke dni 3I.3.,30.6.,30.9.2020 (odeslano dne 12.10.2020)

ÚrtovY rozvrh

o

platný pro rok 2020

Hlavní kniha
o ke dni30.9.2020
Kniha došlých faktur
o ke dni30.9.2020 do fa č. DF-20-00233 - dle potřeby
Kniha odeslaných faktur
o ke dni 10.8.2020 do fač.VF-20-00007 - dle potřeby
Faktura

o
o

přijaté faktury č. DF-20-00058 - DF-20-00096 zaobdobí od 1.4. do I8.5.2O20
vYdané faktury č. VF-20-00001 - VF-20-00007 zaobdobí od3.2. do 10.8.2020

Bankovní vYpis
C č.43 - č.74 zaobdobí od 1.4. do 31.5.2020,ě. I43 ze dne30.9.2020,kzákladnímu

o
,

o
o

běžnéhoúčtuč. 562913110100 vedenému u KB a.s.,
č. 1 - č. 20 za období od 9.1. do 30.9.2020, k bankovnímu účtuč. 94-66I3I3Il07t0
vedenému u ČNg
č. 009 ze dne 30.9.2020, k bankovnímu účtuč. 47030673491800 vedenému
u čS, a.s.
č. 006 ze dne 30.9.2020, k bankovnímu účtuč. 438560109/0800 vedenému.,
čS, u... úvěroqý účet- splašková kanalizace

učetnídoklad
č, KB-20-00043

- KB-20-00074, č. I<B-20-00l43, základnímu béžnémuúčtu
č.5629131/0100 vedenému u KB a.s.
č, CNB-20-00001 - CNB-20-00020, k bankovnímu účtuč.94-661313110710
vedenému

k

o
o
o

u čNs
č. CS-20-0009, k bankovnímu účtuč.47030673491800 vedenému u ČS,
a.s.
č. U-20-00008 ze dne 3l .1.2020 - předpis za odpad,
č. U-20-00007 ze dne 3t .1.2020 - předpis ,u prá

o
o

duben - květen 2020

Pokladní kniha (deník)

zůstatek.pokladní hotovosti ke dni 13.10.2020 ve qfši 27 515,00 Kč v 8,00
hod.
(k d.č. POK-20-00537 ze dne 9.10.2020) souhlasil se záznamem v pokladníIgize
pokladní doklad
o č. PoK-20-00l4l - PoK-20-00265 zaobdobí od 1.4. do 29.5.2020
Mzdová agenda
o mzdové listy 1-9l2020,účetní
o mzdové listy 612020 ke kontrolované dohodě o provedení práce
Odměňování členůzastupitelstva
o mzdové listY I-9/2020, uvolněný statosta, neuvolněný místostarosta, neuvolnění

zastupitelé
,učetnictví
ostatní
o Protokol o schválení ÚČetní závérky obce zarok2019

závérka schválena zastupitelstvem obce dne 17.6.2020.
Smlouvy o dilo

o

(odeslán dne 18.6.2020), účetní

Smlouva o dílo č. 84tlTClDCl2020l0I8lDCAA ze dne 29.6.2020, áotovitel
STRABAG a.s., Praha 5, IČ 60838744, předmět smlouvy "oprava povrchu místrí
komunikací Libomyšl-trasa III", cena aiU ve vyši gŽl +bz,+z're bez DpH
(I l22253,73 Kč s DPH), naprofilu zadavateleuveřejněno dnezO.e,.zozo.

Darovací smlouvy
r Darovací smlouva ze dne 28.11.2019, kdy obec poskytta finančnídar ve vyši 1 000,00
Kč, Svaz neslyšícícha nedoslýchaqých osob v ČR, ,.s. (obdarovaný).

Smlouvy o věcných břemenech
r Smlouva o ňízenívěcného břemene - služebnosti č. VBOl4050l20l9 10-12-6000361
uzavŤená dne 12.2.2020 - povinná obec Libomyšl, oprávněny ČrZ Distribuce, a.s.,
Děčín,ňízeno úplatně - 10 000,00 Kč, schváleno zastupitelstvem obce dne 26.6.2019.
o Smlouva o ňízenívěcného břemene - služebnosti č. IP-12-601438LNB/1 Libomyšl,
připojení pozemku p.č. 50 uzavíená dne 11 .5.2020 - povinná obec Libomyšl, oprávněný
CEZ Distribuce, a.s., Děčín,ňízeno úplatně - 2 500,00 Kč, schváleno zastupitelstvem
obce dne Ií.5.2020.
Smlouvy a dalšímateriály k poskytnutým účetovýmdotacím
o Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace zrozpoětu obce Libomyšl č. Il2020 ze dne
2.I.2020, kdy obec poskytla dotaci ve l}ši 10 000,00 Kč, na činnost zabrádkáŤů
Libomyšl v roce 2020, ZO Česky zahrádkařský svaz, Libomyšl (příjemce), schváleno
zastupitelstvem obce dne 9.12.2019, žádost ze dne 3.9.2019, vyúčtovánídotace
do 31 .12.2020 - čerpánídotace bude prováděno po předložení pokladních dokladů

o

příjemcem.

veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace zrozpočtu obce Libomyšl č.212020 ze dne
8.I.2020, kdy obec poskytla dotaci ve ýši 20 000,00 Kč, na ubytování a dopravu žáků
na lyžařslý výcvikoqý klnz, Zál<ladní škola a Mateřská škola Lochovice (příjemce),
schváleno zastupitelstvem obce dne 9.12.2019, žádost ze dne 16.12.2019, vyúčtování
dotace do31.12.2020.
Dohody o provedení práce
. ze dne 18.6.2020,údržbazeleně v části obce Želkovice (16 hod.)
Pracovní smlouvy včetně platových výměrů
o platový ýměr ze dne I.1.2020 s účinnostíod 1.I.2020, účetní
Dokum entace k veřej ným zaká.zkám
o obec postupovala v průběhu kontrolovaného období v souladu s .mitřním předpisem směrnice č. 3l20l9, s účinnostíod 9.12.2019 o veřejných zakázkách v obci Libomyšl,
zadáni veřejných zakánek uskutečnil starosta obce v rámci poptávkového řízení
zjištěnímceny na trhu obvyklé
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
. ze dne 9.12.2019 (schválení rozpočtu na rok 2020),22.I., l1.5., I7.6. (účetnízávérka
azávérečnýl1ěet zarok 2019), 25.6.,19.8.2020 - nepřezkoumáváno, použito podpůrně.

V kontrolovaném období obec Libomyšl, dle prohlášení starosty obce, neuzavřela smlouvu
kupní, směnnou, nájemní, pachtovní, smlour,u o výpůjčce,rlýprose, o nabytí, převodu, nebo
o ňizeru práva stavby k pozemku ve svém vlastnictví, ani jinou smlouvu o nabyí a převodu
majetku, nehospodařila s majetkem statu, neručila svým majetkem za závazJq fuziclqých
a právnických osob, a to ani v případech taxativně r,yjmenovaných v § 38 odst. 3 zákona
o obcích, nezastavila moviý a nemovit} majetek, neuzavřela smloulrr o pfijetí a poskytnutí
úvěru nebo zápůjčky,smlouvu o přijetí dotace, smlouw o převzetí dluhu, o převzetí
ručitelskéhozávazku, o přistoupeníkzávazku a smlouvu o sdružení,smlour,u o společnosti
a poskytovaní majetkových hodnot podle smlouvy o sdružení,"jehožjeobec společníkem,
nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace, nevydala komunální dluhopisy, neňidíla
ani nezrušila peněžnífond, neďídila ani nezrušila příspěvkovou organizaci a orgalizaění
složku, nezaložila ani nezrušila právnickou osobu, neuskutečnila majetkové vklady
do prármic§ých osob, neprovozovala hospodářskou (podnikatelskou) činnost, uskutečnila

pouze veřejné zakád<y malého rozsahu.
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B. Výsledek díIčíhopřezkoumání obce
Při dílčímpřezkoumání hospodaření obce Libomyšl:
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

c, PIn,ění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
a)

při přezkoumání hospodaření územníhocelku za předchozírol<yz
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b)

při předchozím dílčímpřezkoumání
Předchozí dílčípřezkoumání nebylo vykonáno.
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Dne 13.10.2020

,-1'

Praha 5. Zborovská
ll

Podpisy kontroloru:

/*,"n'

M

Markéta polánková

Bc. Marcela Bažoutová, DiS.
kontrolor pověřený řízerumpřezkoumání
S obsahem zápisu z dílčíhopřezkoumání hospodaření obce Libomyšl o počtu 6 stran byl
seznámen a jeho stejnopis číslo2 obdržel p. Václav ČerveŇa, starosta obce_

ii-:;-:_,;
:
i.i;,

;

ť.,"L .:*". :

'r!*-/

václav Červenka
starosta obce

dne 13.10.2020

Poučení:

Územní celek je ve smyslu § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 420t2004 Sb., povinen přijmout
opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v tomto zápisu, a to bezodkladně poté,
co byl s nimi seznámen a podat o tom informaci, včetně informace o jejich splněnío
přezkoumávajícímu orgánu při konečnémpřezkoumání.
Rozdělovník:

steinobis počet výtisků

Předáno

Převzal

1

1x

Itajs§ý uřad
Středočeského kraje

Bc. Marcela Bažoutová, DiS.

2

1x

Obec Libomyšl

václav Červenka

Upozornění:
o Evidence smluv - upozorňujeme na nutnost vedení řádíé a úplnéevidence lnavŤených
smluv tak, aby obec měla aktuální přehled zejména o pohledávkách a závazcich z nich
vyplývajících,a to i ze smlurmích vztahů z let minulých. Pododkáme, že tato evidence
je rovněž prvotním podkladem pro řádně provedenou dokladovou ínventaňzaci
k rozvahovómu dni.

.

yýl<az příloha - úplnost jeho ryplnění - yýkaz příloha se skládá z textových
a číselnýchěástí. Obec musí zkontrolovat správné načteníúčetníchdat číselnýchčástí
a zéroveň musí doplnit nebo aktualizovat komentiáře do textových částí(zejména částí
A.1. - A.3.), které mají sloužit konečným uživatelům(např. samosprávě, MF ČR
a pod.). Textové části jsou určeny jako doplňující zdroj informací, které nelze přímo
naléžtvevýkazech Rozvaha aYýkaz zisku a ztráty.

o

zveíeiněníceny díla - upozorňujeme na povinnost obce jakožo veřejného zadavatele,
upravenou v § 219 odst. 3) zékona ě. 13412016 Sb., o zadávání veřejných zakázek -

uveřejnit nejpozději do 3 měsíců od splnění smlouvy na profilu zadavatele qýši skutečně
uhrazené ceny za plnění smlouvy, na kterou se váahuje povinnost uveřejnění.
U smlour,y, jeJiž doba plnění přesahuje 1 rok, uveřejní veřejný zadavatel nejpozději
do 31. břenta následujícího kalendářního roku ceíIlu za plnění smlour,y v předchozím
kalendiřním roce.
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