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Stejnopis

SpZn: SZ- 036838/2017/KUSK

Čj.'

t. L

00036212018iKUSK

hospodaření obce
Zprátvao výsledku přezkoumání

HERINK
IČ:00640140

za rok2017
doručením
zarok2017 bylo zahájeno dne 21 '07 '2017
Přezkoumání hospodaření obce Herink
orgánem'
t orpoJur"ní zaslaného přezkoumávajícím
oznámení o zahájení přezkoumáni

Přezkoumání

.

se

uskutečnilo ve dnech:

19.12.2011

územních samosprávných
Sb', o přezkoumav1ii-|risnodaření
předpisů a v souladu se zákonem
celků a dobrovolných svazků obcí' ';'#;a'ozdějších
e-.zsstzotzSb', o kontrole (kontrolní řád)'

,^ ru}];E;ť*i"

Přezkoumávané

č,' 42O,2OO4

období:

Přezkoumání proběhlo v sídle obce:

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání
- kontroloři:

Zástupci obce:

01'01'2017 -3|'12'z0t7

Herink
Do Višňovky 28
251 01 ŘičanyuPrahy

Irena Kováříková
Jiřina Šamanová (19'12'2017)

Karel Zeman - starosta
Iveta Drazdíková - referentka

Daniela Neubauerová - úěetní

ě' 42O|2OO4 Sb'' $ 4 a 8 6 zákona
Pověření kpřezkoumání podle $ 5 odst. 1 zákona
vedoucí odboru kontroly
č. 255l2;1z Sb., vše ve znění porJJ1si.t' předpisů, vydala
ovořáková Týcová dne 7'8'2017'
Krajského úřadu Středočeského kraje íúg''š,cpánka
pod čj. 09823 1/2017/KUSK.
4z)lz0}4 Sb', ve znění pozdějších
Předmětem přezkoumání jsou dle ust' $ 2 zák' č,.
tvořící součást závéreÓného úětu podle
předpisů, údaje o ,oeni- hospodaření územiíhocelku,

a to:
)akonu č. 250/2000 Sb', ve znění pozdějšíchpředpisů'
se rozpočtových
- plnění příjmůa výdajů .ozpočtu, vJ"rno pá"czních operací týkajících
prostředků,
- finančníoperace, týkajícíse tvorby a pouŽití pen_ěŽních fondů'
- náklady u uynory poa''itut"t'ké činnosti územního celku'
nazák|adé smlouvy
_ peněŽní operace. týkajícíse sdruzených prostředků.vynakládaných
s jinými
nebo více úr.*níÁi..tt y, anebo na zák|aďě smlouvy

mezi dvěma

právnickými nebo fyzickými osobami'
o úěetnictví'
- finančníoperace' týkajícíse cizích zdrojů ve smyslu právních předpisůtbndu a s dalšími
- hospodaření a nultaáarri s prostřďky postytn,'tý^! 'Národního
smluv,
prostředky ze za|traniér poskytnutými na základě mezinárodních
k rozpočtůmkraiů'
rozpočtu'
- vyúčtovánía vypořádání finančníchvztahtt ke státnímua k dalšímosobiím'
fondům
k rozpočtů*ou"i r.;i"y* rozpočtům'ke státním
celku'
- nakládání a hospodáreni s majetkem ve vlastnictví územníhoúzemní
celek'
- nakládáni a trosiodaření s majetkem státu, s nímŽ hospodaří
s výjimkou úkonůa postupů
.
- zadávání a uskuteěňování u"..i.ry"t'' zakézek,
předpisu,
právního
zvláštního
ptdle
přezkoumaný"t o.ga''"* dohledu
- stuu pohledávek azávazkua nakládání s nimi'
- ruěení za závazky fyzických a právnických osob'
- zastavovarri -áuity"h a ňemouitých věcí ve prospěch třetích osob'
- zÍizování věcných břemen k majetku územního celku'
- účetnictvívedené územnímcelkem'
poslední 4 rozpočtové
- ověření poměru dluhu územního."ttu k pruměru jeho příjmů za

rokypodleprávníhopředpisuupravujícíhorozpoětovouodpovědnost.

s ohledem na významnost
Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým.způsobem
Při posuzování jednotlivých
jednotlivých skuteěností poúe piedmětu a obsahu přezkóumání.
platných ke dni uskutečnění tohoto
právních úkonůse vychází ze znéníp.a,r"i"t' předpisů
úkonu.

nebyly předmětem přezkoumání údaje,
Podle ustanovení $ 2 odst. 3 zitkona č,. 42Ol20O4 Sb.
daňového řádu'
na které se vztahuje povinnost mlěenlivosti podle
o výsledku přezkoumání:
Poslední kontrolní úkon byl učinéndnem předání zprávy
12.02.2018.

)

A, Přezkoumané pÍsemnosti
Rozpočtový w|t9a

_^t'', .,n 1 a
Středněabu1i v1irrted sestaven na roky 2018
dne 19.10.2017

.

-' )n)Í
2020' schválen

'telstvem obce

zastupt

Návrh rozpočtu

' zveřejněn ve dnech 28'1 1' ' 14'12'2016
Schválený rozpočet
. na rok 2017 schválen zastupitelstvem obce dne 13.I2.20t6

jako schodkový' v členění
let, zveřejněn od |4'I2'20|6
na paragraÍý' schodek kry z přebýku minulých
Rozpočtová opatření
schválené Starostou obce dne 31.1.2017
č. 1 schváleno zastupitelstvem obce dne 9 '3 'z0I7
schválené starostou obce dne 31'8'2017
č. 2 schváleno zastupitelstvem obce dne 7 '9'2017
č. 3 schválené starostou obce dne 30'10'2017
č. 4 schválené starostou obce dne 30'1I'z0I7
č. 5 schválené starostou obce dne 31 '17'2017
Závěrečný účet
dne 11.5.2017 s vyjádřením ''bez výhrad'" návrh zveřejněn
' projednán a schválen
ve dnech 26.4' - 1l'5.2017

Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

rsestavenkZs'Z-,31'3.,30'4',31'5''30'6''31'8"10'9"31'10''30'11'2017

ze dne 16.|2.2017, k 31 .12'2017 ze dne 12'2'2018
Výkaz zisku aztráty
r sestaven k 31.3., 30.6., 30.9.201 7 ze dne23'IO.2OI7,k3I'12'2017 ze dne 12'2'ZOI8
Rozvaha
. sestavena k 31.3., 30.6., 30.g.ZOI7 ze dne23.lO'ZOl7, k 31 '12'2017 ze dne t2'2',20|8
Příloha rozvahy
r sestavenak 31.3.. 30.6., 30.g.ZOI7 ze dne23'I0.2Ol7,k3I'IZ'ZOI7 ze dne lz'z'zot\
Úetor"y rozvrh
. předložen platný pro rok 20l7
Hlavní kniha
. předloŽena k 31.12'2017 - dle potřeby
Účetní deník
. předloŽen k 3 I.|2.2017 - dle potřeby
Kniha došlých faktur
. k2L 11.2017 do faktury č.zOLlOIlz,k3I.I2.zO17 do faktury č' 20170206 - dle potřeby
Kniha odeslaných faktur
. k 3l .Iz'zO17 do faktury č' 2017011

Faktura

.

'č'2O17O05] ze dne 9'5'2017'
dle knihy došlých faktur - č.20170048 ze dne 4.4.2017
20170151
č. 2O]7OO73 Ze dne 2.6.20I] - ě. 20170084 Ze dne 27'6'2017' č'
ze dne I.|I.2011- č. 20l70173 ze dne 2l'l l '20]'7
- č. 2017001 Ze dne 2O'2'2OI7 - č' 20170011

. dle knihy

vydaných faktur

ze dne 3I.12.2017

,

Bankovní..ypis
.kzákladnímuběžnémuúětuč.L86z52O1lO100vedenémuuK'Ba.s.-č.14zaobdobí
od3.4.2017do9,4,2OI]-é'!7zaobdobíod24.4'2017do30.4.2017,č,.23zaobdobí

J

do 2]'20t7', č' 44 za období
od 5.6.2017 do l l.6.2017 - č,' 26 za obdoví od26-6.2017
do 19'1I'z0l7 '
od 30.10.20l7 do 5'1 I.zol7 - č,.46 za období od 13.1 I.z0l7
dne 10'4'2017 - č' 8
k běŽnému účtuč' 94-z4|z2D1l7l0 vedenému u ČNg - č" 7 ze
č' 2| ze dne
ze dne 28.4.2017, č.71 ze dne 20.6.2017 - č,. 12 ze dne 30'6'2017'
3 1 .l0.2017 - é' 26 ze dne 29 'I2.20I7
- ě'l za období leden
k spořícímu účtuč,. 43- 92I393Oz37/0l00 vedenému u K.B' a's'
2O|7 - é.I2 zaobdobí prosinec 2017
za období 2017
k spořícímuúčtue . i+sl+oz012 vedenému u Raiffeisen a's' č' - č"L
ze dne 3.1.2018

- ě'I za období 2017 ze dne
k spořícímu účtuč,.2569305 vedenému u Raiffeisen a's' č'

.

3.1.2018

- Ó'l za období Z0I7 ze dne
k spořícímu účtuě. z58zgl5 vedenému u Raiťfeisen a's' č'

.

3.1.201 8

Účetnídoklad

u K'B a's' - č' 110060
zák|adnímu běŽnému účtuč,. l&625201/0100 vedenému
č. 110074, ě. 110093 - č. 110107, č' 110172 - č'' l10189
160006, č' 160008' č' l60014
k běŽnému účtuč,.94-z41z2OIfIO vedenému u ČNg - č'
- č. 160016

. k
.

_

Pokladní kniha (deník)
. skonto poplatkovjpokladny ke dni dílčíhopřezkoumánív 7'35 hod' činíKč l 561'00

.

je sho_dné svykázaným zůstatkem v pokladní knize
skonto hlavní'poklajny ke dni dílčíhopřezkoumání
aje shodné svýkázanym zůstatkem v pokladní knize

a

v

7.4O hod'

činíKč' 7 986'00

Pokladní doklad

.
.

2017
k pokladně obce za měsíc duben 2OI], červen 2Ol7 a listopad
ze ďne25'4'20117'
P170l0112
k hlavní pokladně _ č. 170107O7 ze dne 4'4.20]17 - Ó.
č' V 17010l95 ze dne
č. V170101 32 ze dne 6.6.2017 - č. V17010I44 ze dne28'6'2017,
3.11.2017 - ě'v |701Oz04 ze dne 2ljrL20I7
ze dne
pokladně - ě' P17000089 ze dne 4'4'2aI7 - č)' V17000120

. k

poplatkové
z5'4.z017, ě. V17000142 Ze dne 5.6.2017

'.

- č' Pl7000150 ze

dne 27'6'20|7'.

č'P1700019Izeďne3'1]t.zOI7-č'P1700OZO4zedne21'n.z0l7

k pokladně obce za měsíc březen2}I7
ze dne
platební terminál - č. P17200 O44 zedne 3.3:201 7 - č"P17200076

3I'3'20t]

Evidence poplatků

' vedena v programu TRIADA
Evidence majetku
. vedena ruěně V programu Excel

dle jednotlivých druhů

Inventurní soupis majetku a závazktt
. sloŽka inventariJace majetku a závazkťl obce za rok 2017 - zejména: Plán inventur

narokzll7ZednezO.:.j-'zOI7,dokladoproškoleníinventarizačníkomise

inventarizacek3I'lz'20l7'
ze dne z1'lz.z0l7, inventurní soupisy fyzické a dokladové
namátkově dle potřeby'
výpis LV č.10001 a č.294 pro obec t.tr. Herint< k3I'I2'z017 inventarizačni zprávaza rok 2OI7 ze dne 10'2'2018'
Odměňování členůzastupitelstva
. mzdový list uvolněného starosty a neuvolněného místostarosty zarok2}t7
Účetnictví ostatní

.ProtokoloschváleníúěetnízávérkyzeďneII.5.2017
Smlouvy o dílo
a's'' jako
. Smlouva o dílo ze dne 5.7'2OI7. obec Herink jako objednatel,.Furudpodél
ulice
uzemí
zhotovitel. Předmětem ,-lo'''*'ý je provedení díla: '' Revitalizace
4

496,25 s DPH)' Uzavření
Do Višňovky", cena díla Kč 8g8 752,23 bez DPH (Kč 1 087
smlouvy schváleno zastupitelstvem obce dne 11 '5'2017 '
Smlouly o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)

. Kupní smlouva ž" dně rc.s.žotl."obec Hérink koupila

pozemek
.]

p'ě'

30613

obce
v k'ú. Herink o výměře 1.276 m2.IJzavÍení smlouvy schváleno zastupitelstvem

dne l '5 '20|7 '
. Kupní smlouva Ze dne

0l 7 obec
ohec Herink
Herinl prodala pozeme k p'č' 46/26
26.5'20]17.
obce
v k'ú. Herink o výměře 80 m2. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem
dne l1 .5.2017.
Darovací smloury
. Darovací smlouva Ze dne 7 '2'2Ol7 ' obci Herink daruje PENAM, a.S' částku
Z'Z-2017 '
Kč 1 300 000,00. IJzavÍeni smlouvy schváleno zastupitelstvem obce ďne
Smlouly nájemní
. Ná1.-ňí smlouva ze dne 30.6.2017. obec Herink pronajala N.H.V. nebytové prostory
nájemné
v budově čp'28' v k'ú. Herink, nájem sjednán od l.7 .2OI7 na dobu neurěitou'
Kč 4 000,00 měsíčně
. splatné do 25. dne předchozího měsíce. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem
obce dne 29.6.2017.
Zveřejněnézáméry o nakládání s majetkem
. k nájemní smiouvě ze dne 30.6.2017,zveřejněn od l4-6. do 29'6'2017
. ke kupní smlouvě ze dne 26.5.2OI7, zveřejněn oď24'4' do 10'5'2017
Smlouvy o věcných břemenech
. Smlouv a o zÍizenívěcnéhobřemene - sluŽebnosti č.EP_12-6OO1553D ze ďne |4'9'z0I7 '
pozemek
obec Herink ("povinná") a ČEZ Distribuce, a.s. (''oprávněná'')' dotč'ený
č.10001, k.ú. Herink. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem
p.č,.29Ol59
'uiv
obce dne 7.9.2011'
Smlouly a dalšímateriály k poskytnutým účelovým.dotacím
1

poskýla SK Herink z's''
Veřejnoprávní smloůva ze dne zs's.zotl.- obec Herink
15 000'00'
na rea|izacr projektu Sportovní a spoleěenské akce v Herinku ěástku Kě
Uzavření ,*io.'uy schváleno zastupitelstvem obce dne 11 .5.z0I7 '
Dohody o provedení práce
a zedne 1 .9.2OI7^spí H.P vkládání hlasovacích lístkůdo obálek a roznesení volebních
lístků- sjednáno na období 20.l0.-2I'I0'20L7
Dokumentace k veřejným zaká.zkám
. SloŽka
ázky malého rozsahu na akci ''Revitalizace územípodél ulice
obce
'"r.jnJ"rát
obsahuje výzvu učiněnou na zttk\adě rozhodnutí zastupitelstva
Do Višňovťy,,,
ze
dne
nabídek
2 ftrem, Evidenčníarch podaných
ze dne I5'6.iO17, nabíáky
27'6'201' Vybrána byla
27.6.2017, Zprávu o porá.r'.ní a hodnocení nabídek ze dne
uvedené ve smlouvě
firma Furud a's. s niŽšínabídkovou cenou, která odpovídá ceně
dne 10'7'2017'
o dílo ze dne 5.7.2OI7. Smlouva uveřejněna na profilu zaďavate|e
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
. 13.12.2016 (rozpoč et)' 2.2., 9.3', 6.4., 11.5. (úěetnízávěrka a závěrečný účet)'29'6''
podpůrně
7.g.,19.1O., i+'it . a 19.I2' z0I7 - nepřezkoumáváno' použito

.

5

V kontrolovaném období obec Herink' dle prohlášení starosty obce, neuzavřela smlouvu
směnnou, darovací, pachtovní' smlouvu o výpůjčce,výprose, o n1býí' převodu'
právnických
nehospodařila s majetkóm státu, neruěila svým majetkem za závazky fyzických a
osob, a to ani v prípadech taxativně vyjmenovaných v $ 38 odst' 3 zákona o obcích'
trezastavila rrroviý a nemovitý majetck, ncuzavřela smlouvu o přijetí a poskýnutí úvěru
přistoupení
nebo zápůjčky,smlour.u o prlvzetí dluhu, o převzetí ručitelskéhozávazku' o
kzávazku a Smlouvu o sdnůení,smlouvu o Společnosti a poskýování majetkových hodnot
papíry,
podle smlouvy o sdruŽení, jehoŽ je obec spoleěníkem, nekoupila ani neprodala cenné
obligu"., .r.uydulu komunalni atur'opisy, nezřídila ani nezrušila příspěvkovou organizaci
a oíganizačnísloŽku, neza|oŽi|a ani-nezrušila právnickou osobu, neuskutečnila majetkové
vklaáy do právnických osob, neprovozovala hospodářskou (podnikatelskou) činnost,
uskutečnila pouze veřejné zakázky malého rozsahu'
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B. zjištění z přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření obce Herink:
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Ptnění opatření k odstranění nedostatkit zjištěných:
m anl
m Drez
a) nři d

C.

předpisy:
Byly zjištěny následující chyby a nedostatky - porušeny nížeuvedené

.

čÚs č. 70l - 7l0 ($ 36 odst. 1 zákona o účetnictví)
čÚs r.70l, nebot':
,y|
výŠt
obec dne l1.5.2O17 převedla hospodářský výsledek roku 2016 v nesprávne(účetní
Kč 1l 737 825,06 (úeetni doklad e. šrooosinamísto správněKč 10343 338'55
je uvedeno na SU 431 závérka rok 2016). V Rozvaze k 30.6.2017 a k 30'9'2017
Výsledek hospodaření ve schvalovacím Íizeni částka Kč - 1 394 486,5l

NAPRAVENO

opraveno účetnímdokladem č. 920002 ze dne l9'I2'20I7'

b) při přezkoumání hospodaření Za předchozí rokY
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

7

'

D) Závěr

přezkoumání hospodaření obce Herink Za
č,.42Ol20O4 Sb., ve zněni pozdějších předpisů

Při

rok

2O]l7 podle

$2a$3

zákona

zjištěných při dílčím
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků
přezkoumání, které jř byty nlPlTeny'
($ 10 odst. 3 písm' a) zákona ě' 42012004 sb')

č' 420t2004 Sb'' v platném znění:
Upozornění na rizika dle $ 10 odst. 4 písm. a) zákona
Neuvádí se.
platném znění:
Podíly dle $ l0 odst.4 písm. b) zákona é.420t2004 Sb., v
a) podíl pohledávek na rozpočtu územníhocelku

b)

podíl závazktlna rozpoětu územníhocelku

637

D

lr50

"^

0'00 7"

celku
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního

Komentář:

ffi

"-r"u.iemdlouhodobýchpohledávekěini}120,00Kě.
Celkoqý objem dlouhodobýchzávazků činí17 762'70Kč"

Výrok dle $ l0 odst' 4 písm' c) zákon^a č' 4}DI20D4 Sb" v platném TŤ"i',4 rozpočtovéroky'
jeho příjmůza poslední

.

Dluh územního

""rt

, nepřeúoči IilOo/oprůměru

a?

IRAJSKÝ ÚŘ^D

Herink 12.02.2018

sTŘEDoČEsrÉHo I(RAJE
Odbor kontrolY

l50 2l Praba

5,

Zborovrká l

l

Podpisy kontroloru:

Irena Kováříková

kontro

8

pověřený řízením přezkoumání

Tato zpráva o vÝsledku přezkoumání:
přiěemž koneěným zněním zprávy
- je návrhe m zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,
v 6 odst' 1 písm' d) zákona
se stává okamŽikem marného uplynutí lhůty sianovené $
pověřenému řízením
é. 4zvlz0o4 Sb., k podání písemnéhosánoviska kontrolorovi
přezkoumání

ve

lhůtě

písemné
ke zjištěním uvedeným v tomto návrhu je moŽno podat
pověřenému řízením
do 15 dnů ode Jn"' pr"auní návrhu ,piáry, u t9 kontrolorovi
Zborovská 1l'
stanovisko

-

kraje, odbor kontroly'
přezkoumání na adresu: Krajský úřad Střeiočeského
150 21 Praha 5
- tento

návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje

i ýsledky

konečného

dílěíhopřezkoumání
_

č' 2 předává statutámímu zástupci

se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemŽ

'":l"jLoqis příslušnéhospisu územního celku
přezkoumávaného ,uu;"t,,, u siejnopi, č. 1 se zakliďa-do
kraje'
vedeného odborem kontroly rrajského úřadu Středočeského

obce Herink o počtu 10 stran byl
Sobsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
starosta obce'
seznámen a slejnopis e ' z ptevzil, p' Karel Zeman'

Karel Zeman

starosta obce Herink

dne 12.02.2018

Poznámka:
zákona č' 42012004 Sb'' povinen
Územní celek je ve smys1u ust. $ 13 odst. 1 písm. b)
v této zprávé o výsledku
přijmout opatření k nápravě chyb a nedostattů uvedených
příslušnémupřezkoumávajícímu
přezkoumání hospodareni a podat o tom písemnou informaci
Zborovská 11' l50 2l Praha 5'
orgánu-Krajský urad streáočeského tra.'e' odborkontroly,
spolu se závěrečným úětem vorgánech
a to nejpozději do 15 dnů po projednaniieío zprávy
územního celku

2 zžkona č" 4z0tz004 Sb'' povinen
Územní celek je dále ve smyslu ustanovení $ 13 odst_
b) téhoŽ zákona uvést lhůtu, ve které podá
v informacích podle ustanovení $ 13 odst. t přsm.
plnění přijatých opatření a v této
příslušnémupřezkoumávajícímu orgánu písňnou zprávuo
zpr ávu zas|at'
lhůtě příslušnému přezkoumávaj ícímuorgánu uvedenou
přestupku podle ustanovení
Nesplněním těchto povinností Se územnícelek dopustí
Sb' a za to se uloŽí územního celku podle
$ 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona ě. -4zOl2OO4pokuta do v'ýše Kě 50'000'-'
istanovení 5 i+ oast.'2 zákonač.42Ol20O4 Sb.
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Rozdělovník:

Převzal

Předáno

Poěet

Itajský úřad

Irena Kováříková

Obec

Karel Zeman

1

1x

Středoěeského kraje

z

1x

Herink

ul-[Tlj;le

zveřejnění do 23.3.2017) zákona č. 250/2000 Sb. (nedodržen termín
Sb', o rozpočtoqých pravidlech územních
Upozoňujeme na novelu zákonao. zjolzooo
byla p'ou"á""u zákonem Ó' z4lz0l7 Sb''
rozpočtů,, ,reňorti od Zl.z.zotl, která
s přijetím právní úpravy ě'
kteým se mění ustanovení někteých zákonů v.sóuvislosti
Dle uvedené novely byla obec
23lz1.; Sb., o pravidlech .o'poiroue odpovědrrosti'
desce schválený rozpočet na rok 2017'
povinna k datu žl3.zotl ,v"reinit na úrední
aóior'oto data, schvá1ený rozpočtoqý výhled'
schválená

."ňeá'a

opatření
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