Krajský úřad Středočeského kraje
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Zborovská 1l
150 2l Praha 5

Stejnopis

9PZn: sz_024537/20l8/KUSK

cj.:

00t216Da1glKUSK

č. L

Zprána o výsledku přezkoumání hospodaření obce

HERINK
Ič:00ó40140

za rok 2018
Přezkoumání hospodaření obce Herink zarok2018 bylo zahájeno dne 30.07.2018 doručením
oznámení. o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávaj ícímorgiínem.

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

.
.

19.12.2018
19.03.2019
na základě zákona č,.42012004 sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějšíchpředpisů a v souladu se zákonem
ě.25512012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)'

Přézkoumávanó období:

01.01.2018 - 31.12.2018

Přezkoumání proběhlo v sídle obce:

Herink

Do Višňovky 28
25l ol Ríčanyu Prahy

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontroloři:

Jiřina Šamanová

Zástupci obce:

Karel Zema'n

Irena Kováříkov á (I9.3.20l9)
Ing. Petr Matoušek (19.12.2018)

- starosta

Daniela Neubauerová - úěetní

Pověření kpřezkoumání podle $ 5 odst. l zákona č,.42012004 Sb., $ 4 a $ 6 zákona
ě.25512012 Sb., vše ve znénípozdějšíchpředpisů, vydala vedoucí odboru interního auditu
a kontroly Krajského úřadu Středočeskéhokraje Mgr. Štcpa*aDvořáková Týcová
dne l5.8.20l8 pod čj' 106450/2018/KUSK.

Předmětem přezkoumání jsou dle ust. $ 2 zák. č,. 42012004 Sb.' ve znění pozdějších
předpisů, údaje o ročnímhospodaření územního celku, tvořícísoučást závěrečného účtupodle
zákona č,.25012000 Sb., ve znění pozdějšíchpředpisů' a to:

-

-

-

-

-

plnění příjmůa výdajů rozpočtu, včetně peněŽních operací týkajícíchse rozpočtových
prostředků,
ťrnančníoperace' týkajícíse tvorby a pouŽití peněŽních fondů,
náklady a výnosy podnikatelské činnosti územníhocelku,
peněžníoperace' týkajícíse sdruŽených prostředků vynakládaných na základě smlouvy

mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základé smlouvy sjinými

právnickými nebo fyzickými osobami,
finančníoperace' týkajícíse cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
hospodaření a nakládání s prostředky poskýnutými zNárodního fondu a s dalšími
prostředky ze zahraniěí poskytnutými na zák|adě mezinárodních smluv'
vyúčtovánía vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpoětům krajů'
k rozpočtůmobcí k jiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalšímosobám,
nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
nakládání a hospodaření s majetkem státu. s nímŽ hospodaří územnícelek.
zadávání a uskutečňováníveřejných zakázek, s výjimkou úkonůa postupů
přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,
stav pohledávek azávazki a nakládání s nimi'
ručenízazávazky fyzických a právnických osob,
zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
zřizování věcných břemen k majetku územníhocelku,
účetnictvívedené územnímcelkem.
ověření poměru dluhu územníhocelku k průměru jeho příjmůza poslední 4 rozpočtové
roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost
jednotlivých skutečnostípodle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých
právních úkonůse vychází ze znéníprávních předpisů platných ke dni uskutečněnítohoto
úkonu.

Podle ustanovení $ 2 odst. 3 zákona č.42012004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje,
na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

l

písm. g) kontrolního řádu
učiněným dne 19.03.20l9 bylo shrnutí kontrolních zjištění, předání přezkoumaných
dokumentů zástupcům územního celku a prohlášení kontrolora pověřeného řízením
přezkoumáni, že kontrola na místě je ukončena.
Posledním kontrolním úkonem ve smyslu ustanovení $ 12 odst.
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A. Přezkoumané písemnosti
SÚřednědobý vyhled rozpočtu
sestaven na roky 20l8 - zO2O, schválen zastupitelstvem obce dne l9.l0.20l7, zveřejněn
dne 20,10.2017

l

Návrh rozpočtu

.

zveřejněn ve dnech2g.ll. - 14.1,2'2017
Schválený rozpočet
schválen zastupitelstvem obce dne 19,l2.2al7 jako schodkový, v odvětvovém členění
rozpočtové skladby (na paragrafy), schodek kryt z přebyku minulých let, zveřejněn
dne20.12.2017

.

Rozpočtová opatření
. č. 1 - schváleno starostou obce dne 28.2.2018, zveřejněno dne 2.3-z0l8
. č,.2- schváleno starostou obce dne 30.4.2018, zveřejněno dne 2.5'2018
. ě. 3 - schváleno starostou obce dne 3l.5.20l8. zveřejněno dne 2.6.2018
. č.4 - schváleno starostou obce dne 4.6.2018, zveřejněno dne 6.6'20l8
. č.5 - ze dne t0.7.z0t8, schváleno zastupitelstvem obce dne 4.4.2018, zveřejněno
dne 12.7.2018

. ě' 6 - schváleno starostou obce dne 3l.8.2018, zveřejněno dne z.9'2a18
. č.7 - ze dne 3l.8.2018, schváleno zastupitelstvem obce dne 21.9.2018,
dne 2.9.2018
. č. 8 - ze dne 2.l0.20l8, schváleno zastupitelstvem obce dne 2.6.2018,

zveřejněno
zveřejněno

dne27.10.2018
č.9 - schváleno starostou obce dne 2.l0.20l8' zveřejněno dne 4.10.2018
č. 10 - schváleno starostou obce dne 30.1l '2018' zveřejněno dne 2]22018
č. l l - schváleno starostou obce dne 3l.|2.20|8, zveřejněno dne 2'l 'z0l8
Závěrečný účet
za rok 20l7. schválen zastupitelstvem obce dne22.5.20l8 s vyjádřením ''bez výhrad'',
výsledku přezkoumání hospodaření obce, zveřejněn
společně se Zprávou
ve dnech 7.5. - 22.5.2018
návrh
zveřejněn
dne 25.5.20l8,
Yýkaz pro hodnoceni plnění rozpočtu
sestaven k 28.2.,31.3., 30.4., 31,5,. 30.6., 31.8., 30.9., 31.10.. 30.11., 31.12.2018
ze dne 4.2.2019

.
.
.

.

o

r

Výkaz zisku aztráty

r

sestaven k 31.3., 30.6., 30.9., 3I.12.2018 ze dne 19.3.2019

Rozvaha

r

sestavena k 31.3., 30.6., 30.9., 31.12.2A18 ze dne 19.3.2019

Příloha rozvahy

r

sestavena k 3L3., 30.6., 30.9., 3112.2018 ze dne 19.3.2019
Úetovy rozvrh
předloŽen platný pro rok 2018

.

Hlavní kniha

.

předloŽena k 30' l l.2018, k 31 .lz.2018

Účetnídeník

.

předloŽen k 30.1l.2018, k 3l'12.20l8

Kniha došlých faktur
. k 30.l1.20l8 do faktury
Kniha odeslaných faktur
. k l6.10'2018 do faktury

č. 20l80216' k 31.l2.2018 do faktury č. 20180258
č. 20180l1,

k3|.|2.2018 do faktury č. 20l80l6

-t

Faktura

.
l

dle knihy vydaných faktur _ č.2018001 ze ďne l5.3.20l8 - č.20180ll ze dne
16.l0.20l8, č' 20l8012 ze dne 26.l 1.20l8 - č. 20l80l6 ze dne 31 .l2.20l8
dle knihy došlých ťaktur - ó.20180033 ze dne 5'3.2018 - č. 20l8004l ze dne 2l.3.2018,
č.20180087 ze dne 7.6'20|8 - č.20180100 ze dne 25'6.2018,20180229 ze dne

|0.|2.2018 - č. 20l80246 ze dne2l.12.20|8
Bankovní vypis
k zák|adnímu běŽnému účtuě. I86252u,l0l00 vedenému u K.B a's' - ě. 48 ze dne
12.3.20|8 - č.63 ze dne 3l.3.20l8, ě.94 ze dne 1.6.2018 - ě. 114 ze dne 30.6.2018,
ě. l98 ze dne l.|2.2018 - č,.2l4 ze dne 3|.12'2018
k spořícímu účtuč' 43- 9213930237/0100 vedenému u K.B' a.s. - č. 4 za období
od 9'3.2018 do 6.4.2018' č. 7 zaobdobí od 9.6.2018 do 6.7.2018, č. 12 za období
od 9.l 1.20l8 do 7 .12.2018 - č. 1 za období od 8.l2.2018 do 8.l .2019
k běŽnému účtuč,. 94-24l220lnrc vedenému u ČNg - č. 7 ze dne |2.3'20|8 - č. 8
ze dne 29.3.20|8, ě. 14 ze dne 14.6.2018 - č' 16 ze dne 29.6.2018, č.30 ze dne
17 .l2.20l8 - č. 32 ze dne 3l .12.201 8
k spořícímu účtuč. 243340201217950 vedenému u Raiffeisen a.s. - č. za období
od I I .1 .201 8 do 31.12.2018
k spořícímu účtuč' 256930517950 vedenému u Raifťeisen a.s. ě. - č. za období
od 25.3.2018 do 3 1. 12.2018
k spořícímuúčtuč' 2s82905l7950 vedenému u Raiffeisen a.s. č. - č. za období
od 25.3.2018 do 3 l. I 2.201 I
Účetní doklad
k základnímu běŽnému účtuč' 1862520110100 vedenému u K.B a.s. - č. ll0048 č. 1100ó3' č. l10094 - č. l10l14, č. ll0l98 - č' 110214
k spořícímu účtuč. 43- 9213930237/0100 vedenému u K.B. a.s. - č. 10002' č. 10003,
ě. l000l2, č. 100006
k běŽnému účtuč. 94-24l22}Ll7l0 vedenému u ČNg - e. 160007 - č. 160008,
č. l60014 - č. l600l6, č. l60030 - č. 160032
k spořícímu účtuč).243340za|2l7950 vedenému u Raiffeisen a.s' - č,. 120012
k spořícímu účtuč,.256930517950 vedenému u Raiffeisen a.S. - č. 13000l
k spořícímu účtuě.258290517950 vedenému u Raiffeisen a.s. - č. l4000l
k hlavní pokladně - č. 4200l 3 - č. 420034' ě. 420034 - č. 420050, č. 42106 - č. 420|14
k poplatkové pokladně - č' 4l0l38 - č' 4l02a7, č. 4|0322 - č. 410355, č. 410521 č.410557
k vydaným fakturám - ě. 320002 - ě. 32001I,č,.320012 - č. 3200l6
k došlým fakturám - č. 310033 - č. 310041, č. 310087 - č' 310100, č,. 310229 ě.310246
Pokladní kniha (deník)
za březen, červen a prosinec 2018
8.35 hod. ke dni dílěího
poplatková pokladna
skonto pokladní hotovosti
přezkoumání činíKč 2 205,00 a je shodné s vykázaným zůstatkem v pokladní knize
k pokladnímu dokladu č. Pl8000553 ze dne l8.12.20l8
hlavní pokladna - skonto pokladní hotovosti v 8.40 hod. ke dni dílěího přezkoumání činí
Kč l8 096,00 a je shodné s vykázaným zůstatkem v pokladní knize k pokladnímu
dokladu ě' v18l00l l1 ze dne l7.12.20l8

.
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Pokladní doklad

.
.

za měsíc březen, červen a prosinec 20l8
hlavní pokladna _ č. P18l000l3 ze dne 6.3.2018

.

- č. Vl8100034 ze dne l9.3'20l8,
ě. Vl8100050 zedne27.6.2018, č. l8100106 ze dne

ě. vl8100043 ze dne l.6.2018
3.12.2018 - č. l8l00l14 ze dne 3l.12.20]'8
poplatková pokladna - č' Pl8000138 ze dne 5.3.2018 - č. Pl8000207 ze dne26.3.2018,
č. Pl8000322ze dne 1.6.2018 - č' Vl8000355 ze dne 27.6.2018, ě. l800052l ze dne
3.l2.20l8 - č. l8000557 ze dne 3l.|2.2018
_

Evidence poplatků
. za odpad a psy vedena v programu Munis
Evidence majetku
. za rok 2018 vedena v programu Excel
Inventurní soupis majetku a závazkůt
. SloŽka inventarizace za rok 2018: Plán inventarizace Ze dne 17.l2.20l8' Proškolení
inventarizaění komise ze dne l9.|2.20I8, Inventumí soupisy fyzické a dokladové
inventarizace k 3 l.12.2018, Výpis z LV pro obec Herink - k.ú. Herink ke dni l8.3.20l8,
Prohlášení starosty obce ze dne 8.2.2018, které potvrzuje' Že dne l8.l.20l9 byl Výpis
z LV pro obec Herink ke dni 3l 'l2.z0l8 zapůjčenzástupci společnosti Triada z důvodu
implementace do inlormaěního systému modul majetek a Zpráva o provedené
inventarizaci ze dne 15.2.2019.
Mzdová agenda
' výplatní pásky 8/2018 - pracovníci na Dohody o provedení práce
odměňování členůzastupitelstva
r výplatní pásky uvolněného starosty, neuvolněného místostarosty a ostatních
neuvolněných ělenů zastupitelstvaza období leden _ duben 20l8, mzdové listy za rok
2018 (období listopad a prosinec) uvolněného starosty, neuvolněného místostarosty
a ostatních neuvolněných ělenů zastupitelstva

Zíizovaci listina organizačních složek a příspěvkových organizací' odpisový plán

l

ZÍizovacílistina Mateřské školy Herink ze dne 24.9.2al8, vykonávaná činnost mateřské
školy a zaŤízeníškolníhostravování školníjídelny - výdejny, zastupitelstvo obce
schválilo dne 5.9.201 8'
Smlouvy o dílo
. Smlouva o dílo ze dne 7.8.2018, s firmou Green Project Průhonice za úěelem realizace
stavby: ''Náves obce Herink'', cena díla ve výši Kč 5 844 903,40 bez DPFI je totoŽná
s nabídkovou cenou ve výběrovém Íizení,na profilu zadavatele zveřejněna
dne 20.8.2018.

Darovací smlouvy
. Darovací smlouva ze dne 19.6.2018, kdy byl obci fyzickou osobou darován pozemek
p.ě' 524 o výměře 2 588 m2 v k.ú. Herink, zastupitelstvo obce odsouhlasilo
dne 22.5.2018.

Smlouvy nájemní
. Smlouva o pronájmu skladu ze dne 23.8.2018. obec Herink (nájemce) a TX Color S.r.o'
(pronajímatel), předmětem smlouvy je prostor o velikosti 48 m2, čtvrtletnínájemné ěiní
Kě 6 9l2,00. Uzavření smlouvy schválilo zastupitelstvo obce dne 2l.6.20l8.
Smlouvy o věcných břemenech
r Smlouva o zÍízenívěcného břemene č. EP-12-6003279ll ze dne l.10.2018 - povinná
obec Herink. oprávněny Čuz Distribuce, a.s., Děčín(zastoupený firmou Elektrostav
Strakonice s.r.o.), zÍízeno na dobu neurčitou za jednoráZovou náhradu ve výši
Kč 10 000'00. zastupitelstvo obce schválilo dne21.9.2018.
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Smlouvy a dalšímateriály k přijatym účelovýmdotacím

.

Veřejnoprávní smlouva

o

poskytnutí dotace podle Programu 2017

-

2a2O
pro poskytování dotací zrozpoětu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy

venkova v rámci Tematického zadání obnova venkova oblast podpory Technická
infrastruktura evid. č. smlouvy Poskýovatele''S-0634/REc/20l8 ze dne 9.3.20l8,
na realizaci projektu: Revitalizace územípodél ulice Do Višňovky s výstavbou
protipovodňových opatření, v max. výši Kč 577 000'00, zastupitelstvo obce schválilo
dne 23.l .20l 8. - Nepřezkoumáváno, pouŽito podpůrně'
Smlouvy a dalšímateriály k poskytnudm účelovýmdotacím
' Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ze dne 28.5.2018, kdy obec poskytla
příspěvek ve výši Kě 20 000,00 na realizaci sportovních a společenských akcí
SK Herink (příjemce), zastupitelstvo obce schválilo dne22.5.2018.
Dohody o provedení práce
. Ze dne 25'5.2018 s p. P.K. na úklid obecních pozemků (do 300 hodin)
. ze dne 8.8.2018 s pí J.J. na konzultace a spolupráci pro zajištění dokumentů nutných
kzaloŽení mateřské školy (do 300 hodin)
Dokumentace k veřejným zakázkám
. SloŽka zjednoduŠenéhopodlimitního Íízenína akci ''Náves obce Herink'', elektronická
výzva ze dne 26.6.2018 prostřednictvím příkazníka, Protokol o otevírání obálek
s nabídkami, Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek a Rozhodnutí o přidělení zakázky
ze dne 25.7.2018, vybrána Íirma Green project, Pruhonice za cenu Kč 5 844 903,40
bez DPFI' která je shodná S cenou v uzavřené smlouvě o dílo ze dne 7.8.2018'
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo celý průběh výběrového Íizeni dne 23.l.20l8
nepřezkoum áv áno, pouŽito podpůrně.

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
. č,. ll2018 ze dne 23'l.20l8, č.2120|8 ze dne 6.3.2018, č' 3l20l8 ze dne 4.4.20|8,
č,.4l20I8 ze dne zz.5.20l8, č. 5/2018 ze dne 2l.6.2018, ě.612018 ze dne 5.9.2018,
ě.7l20l8 ze dne 27.9.201.8, Zápis z ustavujícíhozasedání Zastupitelstva obce Herink
ze dne 30. 1 0.20 1 8, č,. 9120|8 ze dne 2l.l I.2018 a č. l 0/201 8 ze dne 17 .l2.20I8

V kontrolovaném období obec Herink, dle prohlášení starosty obce, neuzavřela smlouvu
kupní, směnnou, pachtovní, smlouvu o výpůjčce,výprose, nehospodařila s majetkem státu,
neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, a to ani v případech
taxativně vyjmenovaných v $ 38 odst. 3 zákona o obcích, nezastavila movitý a nemovitý

majetek' neuzavřela smlouvu o přijetí a poskytnutí úvěru nebo zápůjěky, smlouvu o převzetí
dluhu, o převzetí ručitelskéhozávazku, o přistoupení k závazku a smlouvu o sdruŽení,
smlouvu o spoleěnosti a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy o sdruŽení, jehoŽ
je obec společníkem, nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace, nevydala komunální
dluhopisy, nezrušila příspěvkovou organizaci a organizaéní sloŽku, neza|oŽi|a ani nezrušila
právnickou osobu, neuskuteěnila majetkové vklady do právnických osob' neprovozovala
hospodářskou (podnikatelskou) činnost.

6

B. ziištěnÍz přezkoumánÍ
Při přezkoumání hospodaření obce Herink:
Nebyty zjištěny chyby a nedostatlry.

C' PInění opatření k odstranění nedosÍatkŮ zjištěných:
a) při dílčímpřezkoumání
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při přezkoumání hospodaření za nředchozí rokv
Nebyly zjištěny chyby a nedostatlcy.
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D) Závěr

Při

přezkoumání hospodaření obce t{erink
č,. 42012004 Sb., ve znění pozdějšíchpředpisů

za rok 2018 podle $ 2 a $ 3

zákona

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
($l0 odst' 3 písm. a) zákonač. 42012004 Sb.)

Upozornění na rizika dle $ 10 odst. 4 písm. a) zákona č,42012004 Sb., v platném znění:
NeuvádÍ se.

Podíly dle $ l0 odst. 4 písm. b) zákona č.42012004 Sb., v platném znění:
a) podíl pohledávek na rozpoětu územního celku

a,94

oÁ

b) podíl závazktt na rozpočtu územního celku

2r9l

"/"

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územníhocelku

0,00 70

Komentář:
Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí2 120,00 Kě.
Celkový objem dlouhodobých,závazků činí0'00 Kě.

Výrok dle $ l0 odst.4 písm. c) zákona č.42012004 Sb., v platném zněni:

.

Dluh územního celku nepřekročil 60% pruměru jeho příjmůza poslední 4 rozpoétové roky

KRAJSKÝ ÚŘau

srŘeooČesrcÉltoxRntg

odbor interního atrdrtu a kontroly
l50 2l Praha -5, Zborovská l l

Herink 19,03.2019
Podpisy kontroloru:

Jiřina Šamanová

kontrolor pověřený

Irena Kováříková

kontrolorka

8

přezkoumání

Tato zoráva o vÝsledku nřezkoumání:
_ je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemŽ konečným zněním zprávy
se stává okamŽikem mamého uplynutí lhůty stanovené v $ 6 odst. l písm. d) zákona
č. 420l20a4 Sb., k podání písemnéhostanoviska kontrolorovi pověřenému řízením
přezkoumání

ke zjištěnímuvedeným v tomto návrhu je moŽno podat písemnéstanovisko ve lhůtě
do 15 dnů ode dne předání návrhu zprávy, a to kontrolorovi pověřenému řízením
-

přezkoumiíní na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, odbor interního auditu a kontroly,
Zborovská l l' l50 2l Praha 5
tento návrh zptávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje
dílčíhopřezkoumání
_

i výsledky

konečného

se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přiěemŽ se stejnopis č. 2 předává statutárnímu zástupci
přezkoumávaného subjektu a stejnopis č. 1 se zak|ádá do příslušnéhospisu územníhocelku
vedeného odborem interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje.
_

S obsahem z.ptávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Herink
byl seznámen a stejnopis č. 2 píevza|, p. Karel Zeman, starosta obce.

o

počtu 9 stran

Karel Zeman

n

starosta obce Herink

dne 19.03.2019

Rozdělovník:
Steinopis

Počet wtisků

Předáno

Převzal

I

lx

Krajský úřad
Středočeského kraje

Jiřina Šamanová

2

lx

Obec
Herink

Karel Zeman
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