
Závěrečný účet obce Křížkový Újezdec 

za rok 2018 

 

 
Závěrečný účet obce podle § 17 zákona č 250/2000 Sb. zahrnuje údaje o hospodaření obce za období od 1. 1. 

2018 do 31. 12. 2018 podkladem k jeho zpracování, byly následující dokumenty: 

 

1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 ze dne 17. 5. 2019 

Přezkoumání bylo provedeno dne  17. 5. 2019  pracovnicemi odboru kontroly Krajského úřadu 

Středočeského kraje  

2. Roční přehled aktiv a pasiv obce k 31.12 2018. 

3. Příjmy a výdaje rozpočtu ke dni 31.12 2018. 
 

A) Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů 
 

1. Rozpočtované příjmy obce (vč. Přijatých dotací ve výši 3.536.800,- Kč), byly schválenou úpravou 

rozpočtovány na 3.976.000,- Kč.  

Celkové příjmy obce za rok 2018 činily 5.431.458,45 Kč (bez konsolidace) 

2. Rozpočtované výdaje obce ve výši 3 536 800,- Kč, byly schválenou úpravou rozpočtovány na 

5.057.596,50 Kč  

             

Celkové výdaje obce za rok 2018 činily 5 057 199,44 Kč (bez konsolidace). 

 
                                                      Plnění příjmů a výdajů za rok 2018 
( § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 

 

  

Schválený 

rozpočet 

 

Upravený 

rozpočet 

 

Plnění k 31. 12. 2018 

Třída 1 – daňové příjmy 3 121 000,-- 3 640 143,-- 3 640 148,75 

Třída 2 – nedaňové příjmy    338 000,--     278 032,--    278 066,70 

Třída 3 – Kapitálové příjmy    0        0     0 

Třída 4 – Přijaté dotace      77 800,-- 1 513  243,-- 1 513 243,-- 

Příjmy celkem 3  536 800,-- 5 431 418,-- 5 431 458,45 

Třída 5 – Běžné výdaje 3 336 800,-- 3 549 321,50 3 548 925,44 

Třída 6 – Kapitálové výdaje    200 000,-- 1 508 275,--  1 508 274,-- 

Výdaje celkem 3 536 800,-- 5 057 596,50 5 057 199,44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Saldo: Příjmy - Výdaje     373 821,50   374 259,01 

Třída 8 - financování    -373 821,50  -374 259,01 

Přijaté úvěry a půjčky    

Splátky úvěrů    

Fond rezerv    

Fond …..    

Prostředky minulých let    

Financování celkem    

Přebytek (-), ztráta (+)     -373 821,50 -374 259,01 

 
V roce 2018 byla zaznamenána převaha příjmů nad výdaji o 374.259,01 Kč. 

 

O částku 374.259,01 Kč se zvýšil konečný zůstatek na účtech banky. 

 

 

 



 

 

 

3. Stav účtů k 31.12 2018 v účetnictví 

      Na účtu  KB .                                   1 736 559,33 Kč 

      Na účtu  KB podúčet                            36 959,94 Kč 

      Na účtu ČNB                                   1 309 703,53 Kč 

      Celkem na účtech                             3 083 222,80 Kč 

 

 

4. Stav účtů k 31.12 2018 v bance 

      Na účtu  KB .                                  1 736 559,33 Kč 

      Na účtu  KB podúčet                           36 959,94 Kč 

      Na účtu ČNB                                  1 309 703,53 Kč 

      Celkem na účtech                           3 083 222,80 Kč 

 

Aktiva celkem            3 083 222,80 Kč 

 
Prostředky obce byly čerpány v souladu s plánem výdajů. Vlastní financování investic bylo 

použito z přebytků let minulých a příspěvků na tyto investiční akce. 

 

B) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům 

a jiným rozpočtům: 

 
1. Dotace na volby, místní správu a školení hasičů bylo čerpáno dle plánu a vyúčtováno 

           k 31. 12. 2018 

 

C) Přezkoumání hospodaření obce v souladu s § 42 zákona č. 

128/2000Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 147/2000 Sb. 

 
1. Přezkoumání hospodaření obce bylo provedeno na žádost obce v období 18. 12. 2018   

            a 17. 5. 2019 pracovníky odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje. 

 

2. Přezkoumání bylo provedeno podle § 2 zák. č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření 

ÚSC a DSO. 

 

 

3. Podle písemného vyjádření v závěru zprávy o výsledku hospodaření ze dne 17. 5. 2019 byly 

při dílčím přezkoumání 18. 12. 2018 zjištěny chyby a nedostatky, které byly do konečného 

přezkoumání napraveny a nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c): (§ 10 odst. 

3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.) 
Podle písemného vyjádření v závěru zprávy o výsledku hospodaření za rok 2018 podle §2 a §3 zákona 

č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů ze dne 17. 5. 2019  

 

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

 

 

 

 

 



 

 

D) Závěr 

 

Vzhledem k výše uvedeným údajům o hospodaření obce obsaženým v bodu A, závěrům 

kontroly hospodaření v bodě C a celkovému výsledku hospodaření za sledované období 

navrhuji zastupitelstvu obce odsouhlasení závěrečného účtu obce  „bez výhrad“. 

 

 

V Křížkovém Újezdci dne 23. 5. 2019 

 

 

      Vypracoval: Šilerová Věra, Účetní 

 

 

 

 

      Schválil: Ing. Světlík Marek, Místostarosta obce 

 

 

Zveřejnění vyvěšeno: 11. 6. 2019 
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SpZn: SZ 024534/2018/KUSK
Cj., 00I 246/20I 9/Kl lSK

Stejnopis d. 2

Zpriva o vfsledku pfezkoumrlni hospodaieni obce

KRIZKOVY UJEZDEC
Ii:00240397
za rok20l8

Piezkoumrini hospodaieni obce KiiZkovi Ujezdec za rok 2018 bylo zahajeno dne 01.08.2018
dorudenim ozn6meni o zdh6:eni piezkoruniini hospodaieni zaslandho piezkoumevajicim
orgdnem.

Piezkoumdni se uskutetnilo ve dnech:
. 18.12.2018
. 17.05.2019

na zdkladE ztkora d. 42012004 Sb., o piezkoumdvrini hospodaieni rizemnich samosprdvnlch
celkt a dobrovolnlich svazki obci, ve zndni pozdEjsich piedpist a v souladu se z6konem
d.25512012 Sb., o kontrole (kontrolni i6d).

Piezkoumivan6 obdobi: 01.01.2018 - 31.12.2018

Piezkoumini probdhlo v sidle obce: KiiZkoW iljezdec
KiiZkovf Uiezdec 37
251 68 Kamenice

Plezkoum6ni rykonali:
- kontolor povCfeni iizenim piezkoum6ni:
- kontuolofi:

.Iiiina iamanov:i
Irena Kov{iikovi (1'1 .05.2019)
Ing. Petr Matousek (18.12.2019)

Ing, Jan Krrl - starosta
Ing, Marek Svdtlik mistostarosta
VEra Silerov, - idetni

Zistupci obce:

Krajsky 0iad Stiedoiesk6ho kraje



Povdieni k plezkoumdni podle $ 5 odst. 1ziikonaa.42012004Sb.,S4ag6zrikona
t..25512012 Sb., vie ve zndni pozddj5ich piedpisri, vydala vedouci Odboru interniho auditu
a kontroly Krajskdho fiadu StiedoCeskdho kraje Mgr. Stepdnla Dvoiekova Ticov6
dne 15.8.2018 pod dj. 106450/2018/KUSK.

Piedmitem piezkoumdni jsou dle ust. g 2 zrik. d. 42012004 Sb., ve zndni pozddj5ich
piedpist, udaje o rodnim hospodaleni izemniho celku, tvoiici soudAst zevdredndho ri6tu podle
zrikona d. 250/2000 Sb., ve zndni pozd6jSich piedpisi, a to:

- plndni pfijmi a vidajt rozpodtu, vdetnd pendznich operaci tikajicich se rozpodtovich
prostiedkri,

- finandni operace, tikaj ici se tvorby a pouziti penCznich fondt,
- ruiklady a vjnosy podnikatelsk6 dinnosti tizemniho celku,
- penEzni operace, tikajici se sdruZenlich prostiedkt vynakl6danjch na zrikladE smlouvy

mezi dvEma nebo vice rizemnimi celky, anebo na z6klad6 smlouvy sjinlfmi
prdrnickjmi nebo fyzickjmi osobami.

- finandni operace, tikajici se cizich zdrojri ve smyslu prevnich pledpisli o idetnictvi,
- hospodaieni a nakl6ddni s prostiedky posk),tnutimi z NArodniho fondu a s dalsimi

prostiedky ze zahranidi posk,,tnutimi na zakladd mezindrodnich smluv,
- vyrldtovtui a vypoi6d6ni finandnich vztahi ke stetnimu rozpodtu, k rozpodttm kajt,

k rozpodtrim obci kjinim rozpodttm, ke statnim fondtm a k dalsim osob6m,
- nakldd6ni a hospodaieni s majetkem ve vlastnictvi fzemniho celku,
- nakl6d6ni a hospodaieni s majetkem st6tu, s nimz hospodaii fzemni celek,
- zadAvini a uskutediiov6ni veiejnl/ch zak6zek, s vlfjimkou ikont a postupri

piezkoumanlich org6nem dohledu podle zvlditniho pr6vniho piedpisu,
- stav pohlediivek a zavazkt a nakl6drini s nimi,
- ruteni za zivazky fyzickjch a pr6vnicklfch osob,
- zastavov6ni movitich a nemovitlich vEci ve prospdch tietich osob,
- ziizovrini vdcnjch biemen k majetku uzemniho celku,
- idetnictvi vedend tzemnim celkem,
- ovEieni pomEru dluhu tizemniho celku L primeru jeho piijmt za posledni 4 rozpodtovd

roky podle pr6vniho piedpisu upravujiciho rozpodtovou odpov6dnost.

Piezkoumrini hospodaieni bylo provedeno vjbdrovjm zprisobem s ohledem na viznamnost
jednotlivlfch skutednosti podle pledmEtu a obsahu piezkoumeni. Pii posuzoviini jednotlivlch
pr6vnich rikoni se vychiizi ze zndni priivnlch piedpisi platnich ke dni uskuteineni tohoto
fkonu.

Podle ustanoveni $ 2 odst. 3 z{kona t. 42012004 Sb. nebyly piedmdtem piezkounrini tdaje,
na kterd se vztahuje povinnost mldenlivosti podle daiiovdho f6du.

Poslednim kontrolnim ikonem ve smyslu ustanoveni S 12 odst. 1 pism. g) kontrolniho i6du
udinEnim dne 17.05.2019 bylo shmuti kontrolnich zjistdni, pfeddni piezkoumanich
dokumenti zdstupciim rizemniho celku a prohlaseni kontrolora povEien6ho iizenim
piezkoumdni. )e Lonrola na misleje ukonaena.
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A. Piezkouman6 pisemnosti
Stiednddobf vjhled rozpoitu
. na roky 2016 - 2018, schvelen zastupitelstvem obce dne 15.10.2015, zveiejndn

16.10.2015
Nrlvrh rozpoitu
. zveiejnEn ve dnech3.l2. - ),9.12.2017

Schvdleni rozpoiet
. v zastupitelstvu obce dne 19.12.2017 jako vyrovnani, zAvazne rkazatele v odvetvovdm

dlen€ni rozpodtovd skladby (paragrafy), zvetejnEn dne 20.12.2017
Rozpoitovli opatieni
. d. 1 - schvaleno zastupitelstvem obce dne 27.2.2018, zveiejnEno dne 14.3.2018
. a. 2 - schvAleno starostou obce dne 4.4.2018, zvefejnEno dne 11.4.2018
. d. 3 - schvdleno starostou obce dne 2.5.2018, zverejnEno dne 16.5.2018
. d. 4 - schviileno starostou obce dne 4.7.2018, zvefejndno dne 1l.7.2018
. d. 5 - schvdleno starostou obce dne 1.8.2018, zvefejnEno dne 15.8.2018
. d. 6 - schvaleno starostou obce dne 5.9.2018, zveiejndno dne 12.9.2018
. d. 7 - schv.ileno zastupitelstvem obce dne 3.10.2018, zvefejnEno dne 17.10.2018
. d. 8 - schvaleno zastupitelstvem obce dne 11.12.2018, zveiejnEno dne 22.1 1.2018

Zivdreini iiet
. za rok2017, schv6len v zastupitelstvu obce dne 12,6.2018, s vyjedfenim "bez vjhrad",

spolednd se Zpt|voo o vjsledku piezkoumrini hospodaieni obce, zvelejnCn dne
12.6.2018, rhvrh zveiejnEn ve dnech 23.5. - 12.6.2018

Vikaz pro hodnoceni plnlni rozpoltu
. 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

6.2.2019
Vikaz zisku a ztrity
. sestaven k 31.3., 30.6., 30.9., 31.12.2018 ze dne 10.2.2019

Rozvaha
. sestavena k 31.3.,30.6.,30.9.,31.12.2018 ze dne 10.2.2019

Piiloha rozvahy
. sestavena k 31.3., 30.6.,30.9.,31.12.2018 ze dne 10.2.2019

ftitovy rozvrh
. piedloZen platni pro rok 2018

Hlavni kniha
. piedloZenak 30.1 1.2018, k 31.12.2018

Ilietni denik
. piedloZen k 30.11.2018, k 31.12.2018

Kniha doslich faktur
. k 13.12.2018 do faktury 6. 2800000082, k 31.12.2018 do faktury 6. 2800000095

Kniha odeslanich faktur
. k 7.1 1.2018 do faktury d. 2800000007

Faktura
. dle knihy doslych faktur - d. 2800000015 ze dne 5.3.2018 - a. 2800000018 ze dne

2.4.2018, d. 2800000033 ze dne 1.6.2018 - 4. 2800000040 ze dne 18.6.2018,
d. 2800000080 ze dne 4.12.2018 - i. 2800000087 ze dne 13.12.2018

. dle knihy vydanlich faktur - d. 2800000001 ze dne 18.2.2018 - i. 2800000007 ze dne
'7.t1.2018



Bankovni vfpis
. k zrlkladnimu bdindmu tdtu t.. 1262920110100 veden6mu u KB a.s.- d.

od 1.3.2018 do 31.3.2018, d. 6 za obdobi od 1.6.2018 do 30.6.2018, d.

od 1.12.2018 do 31.12.2018
. k beZndmu iritu d. 43-3 526890267/0100 vedendmu u KB a.s. - a.

od 1.3.2018 do 31.3.2018, d. 6 za obdobi od 1.6.2018 do 30.6.2018, d.

od 1.12,2018 do 31.12.2018

3 za obdobi
12 za obdobi

3 za obdobi
12 za obdobi

. k bdindmu udtu 94 - 8611201/0710 veden6mu u iNg - o. 6 ze dne 12.3.2018 - d. 7
ze dne 29.3.2018, d. 12 ze dne 14.6.2018 - d. 13 ze dne 29.6.2018, t. 2'7 ze dne
17.12.2018 - i.28 ze dne 31.12.2018

0ietni doktad
. k z6kladnimu bEZndmu fdtu t. 12629201/0100 vedendmu u KB a.s. - d. 100033 -

d. 100042, d. 100063 - d. 100075, d. 100137 - d. 100149
. k bEindmu nEfi (..43-3526890267/0100 veden6mu u KB a.s. - 4. 170003, d. 170006,

d. 170012 - 6. 170015
. k bEzndmu iitu 94 - 8611201/0710 vedendmu u iNg - c. 120006 - d. 120007,

i. 120012 - 6. t200t3. d. 120027 - t.. 120028
. k pokladnE - d. 410137 - d. 410141, d. 410158 - d. 410170, d. 410207 - a.410222
. k doslim faktur.im - a. 710015 - d. 710018, d. 710033 - d. 710040, d. 710080 -

d.710087
. k vydanim faktu6m - i. 81 0001 -d.810007

Pokladni kniha (denik)
. za mCsic bfezen, oerven a prosinec 2018
. skonto pokladni hotovosti ke dni dildiho piezkoum6ni v 7.25 hod. dini Kd 15 127,00

a je shodn6 s vykAzanim ztstatkem v pokladni knize k pokladnimu dokladu d. 211
ze dne 14.12.2018

Pokladni doklad
. za mEsic biezen, ierven a prosinec 2018
. a.l34zedne7.3.2018-d. 141 2edne28.3.2018, d. 1592edne1.6.2018-d. l70zedne

18.6.2018, d. 207 ze drc 5.12.2018 - i.222 ze dne 31.12.2018
Evidence poplatki
. vedena v excelovskd tabulce

Evidence majetku
. vedena v programu MUNIS

Inventurni soupis majetku a zivazki
. sloZka inventarizace majetku a zivazkt za rck 2078: Pl6n inventur ze drrc 17.12.2018,

Proskoleni inventarizaani komise ze dne 17.12.2018, Inventurni soupisy fyzick6
a dokladov6 inventarizace k 31.12.2018, Vlfpisy z listu vlastnictvi pro obec Klizkovi
Ujezdec a katastr6lni uzemi aenCtice a KirZkovy tljezdec ke dni 16.I.2019, Prohlaseni
starosty ze dne 17.1.2019, ze kter6ho vypliv6, ze v obdobi od 1.1. do 16.1.2019 nedoilo
ke zmdniim na majetku podldhajicimu zapisu do katastru nemovitosti a Inventarizadni
zprina za rok 2018 ze dne 19.1.2019.

Mzdovi agenda
. vtplatnice 4.6/2018 - pracovnici na Dohody o provedeni priice

Odmdiov{ni ileni zastupitelstva
. viplatnice neuvolnEndho starosty, obou neuvolnEnllch mistostarostir a ostatnich

neuvolndnlfch dlent zastupitelstva za obdobi leden - derven 2018, mzdovd listy (obdobi

, listopad - prosinec 2018) neuvolnendho starosty a obou neuvolndnich mistostarostfi
Uietnictvi ostatni
. Protokol o schvrileni tdetni zdvdrky obce zarok2017 ze dre 12.6.2018
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Smlou\T o dilo
. Smlouva o dilo d. SP-25/2018 ze dne 7.11.2018. Obec KiiZkovf Ujezdec (objednatel),

Vodohospodriiskd inzenirskd sluZby, a.s. (zhotovitel), na akci ienEtice, p.6. 870, 871 -
roziiieni vodovodu a kanalizace, cena dila Kd 207 000,00 (bez DPH). Uzavieni
smlouvy schvdleno zastupitelstvem obce dne 27.3.2018.

Smlouvy o pievodu majetku (koupi, prodej, smina, pievod)
. Kupni smlouva ze dne I 1 .7.2018, kdy obec kupuje od spolednosti Auto Motol Beni, a.s.,

Praha 5 dopravni automobil Ford Transit Kombi jako v;isledek vibdrovdho iizeni
v riimci akce "Poiizeni dopravniho automobilu pro Jednotku poZrirni ochrany V-obec
KiiZkoql Ujezdec" za cenu Kd 750 645,00, zastupitelstvo obce odsouhlasilo
dne 12.6.2018.

Darovaci smlouvy
. Darovaci smlouva ze dne 25.6.2018. kdy obec Kii2kovj Ujezdec darovala obci Sulice

finandni hotovost ve vfSi Kd 25 000,00 na vybaveni Zikladni Skoly Sulice,
zastupitelstvo obce schvelilo dne 27.3.2018

Smlouvy o vdcnich biemenech. Smlouva o zfizeni vdcndho biemene a. Iy -12-6017354/1. Nebienice ze dne 21.3.2018-
povinnii obec Kiirko\i Ujezdec. opravneny CE,/ Disuibuce a.s. (,,asroupenj tlmoT
Czech, s.r.o., Popovice), ziizeno na dobu neurditou za jednor6zovou ndhradu ve v1/5i
Kd 16 000,00, zastupitelstvo obce schvalilo dne 27.3.2018.

Smlouvy a dalsi materi{ly k piijafim nielovim dotacim. Veiejnopr6vni smlouva o posk),tnuti dotace podle Programu 2018 pro poskltov6ni
dotaci z rozpodtu Stiedodeskdho kraje ze Stiedoaeskeho Fondu podpory dobrovolnlfch
hasidt a slozek IZS v rdmci Tematick6ho zad6ni Kofinancov6ni ridelovich investidnich
dotaci v rAmci programu Dotace pro jednotky SDH obci na rok 2018 - Pofizeni novdho
dopravniho automobilu, evid. d. smlouvy Poskltovatele d. S-3930/OBfu2018 ze dne
24.10.2018, v max. v;fSi Kd 300 000,00, zastupitelstvo obce schv6lilo dne 3.10.2018

Smlou\T a dalsi materiily k poskytnutim iielo\.im dotacim. Veiejnopr6vni smlouva o poskytnuti neinvestiani dotace ze dne 10.6.2018, kdy obec
poskyla ieskdmu svazu vdelaii, o.s. piispdvek ve visi Kd l0 000,00 na opravy,
udrZov6ni techniky a nrikup lddiv, zastupitelstvo obce schv6lilo drc 2'l.2.2018,
vyridtovdni dotace do 31.12.2018.

Dohody o provedeni price
. ze dne 4.1.2018 s pi M.L. na tiklid budovy obecniho iiadu v KiiZkovdm ,jezdci

(do 300 hodin)
. ze dne 5.3.2018 s pi T.M. na setiiddni archivadnich poloZek v mistnim archivu

(do 300 hodin)
Dokumentace k yeiejnym zakizkrm. Slozka veiejnd zakiizky maldho rozsahu na akci "Poiizeni dopravniho automobilu

pro Jednotku poz6rni ochrany V-obec Kiizkovi Ujezdec", vtzva a zadiryaci
dokumentace prostiednictvim pfikaznika, viber ze tii nabidek, Zprriva o hodnoceni
nabidek ze dne 21.5.2018, Rozhodnuti a Ozn6meni o vib6ru nejvhodnEjSi nabidky
ze dne 6.6.2018, vybr6na firma Auto Motol Beni a.s., Praha 5 za cenu ve vjii
Kd 750 645,00, nabidkov6 cena je totozn6 s uzavienou Kupni smlouvou ze dne
1 1.7.2018, zastupitelstvo odsouhlasilo vibEr dodavatele dne 12.6.2018.

Informace o piijatich opatienich (zrk 42ODO04 5b,,320D001 Sb., apod.). dopisem ze dne 26.6.2018
Zipisy z jedn6ni zastupitelsfva vietnE usneseni. ze dne 19.12.2017 (rozpodet),2'7 .2.,27.3., 24.4., 12.6. (zay&edni [det, udetni zavdrka),

3.10., 1.11. (ustavujici), 11.12. a 20.12.2018 - nepiezkoum6v6no, pouzito podptmE



V kontrolovan6m obdobi obec Kiiikovll Ujezdec, rlle prohl65eni starosty obce, neuzaviela
smlouvu smEmou, nijenni, pachtovni, smlouvu o vipijdce, viprose, nehospodaiila
s majetkem stAtu, nerudila svlim majetkem za zAvazky fyzlcklch a prAvnickich osob, a to ani
v piipadech taxativnE vyjmenovanich v S 38 odst. 3 ziikona o obcich, nezastavila moviti
a nemoviti majetek, neuzaviela smlouvu o piijeti a posk).tnuti uvEru nebo zdpijdky, smlouvu
o pfevzeti dluhu, o pievzeti ruditelskdho zayazkLt, o piistoupeni k z6vazku a smlouvu
o sdruZeni, smlouvu o spoleanosti a poskltov6ni majetkovych hodnot podle smlouvy
o sdruieni, jehoZ je obec spolednikem, nekoupila ani neprodala cennd papiry, obligace,
nevydala komunrilni dluhopisy, neziidila ani nezru3ila piispdvkovou organizaci a orgarizadni
sloZku, nezaloiila ani nezruiila priivnickou osobu, neuskutednila majetkovd vklady
do pr6vnickjch osob, neprovozovala hospoddiskor.r (podnikatelskou) dinnost, uskute6nila
pouze veiejn6 zak6zky maldho rozsahu.
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B. Zjiitdni z piezkoumdni
Pii piezkoumrini hospodaieni obce Kiizkovly' Ujezdec:

Nebyly zjist6ny chyby a nedostatky.

C. Plndni opatieni k odstran6ni nedostatkit zjiStEnfch:
a) pii dillim piezkoumini

Nebyly zjistdny chyby a nedostatky.

b) pIi piezkoum6ni hospodaieni za piedchozi roky

Byly zjistiny n{sledujici chyby a nedostatky - poruseny niie uveden6 piedpisy:

." 
. dUS t. ZOt - ZIO (g 36 odst. 1 z{kona o iietnictv0

CUS i.701, nebot':
Dle v;ikazu Fin 2 - 12 M k 31.12.201'7 nesouhlasi na g 6112 Zastupitelstva obci poloZka
5023 Odmdny dleni zastupitelstva obci a kajt a poloZka 5032 Pov. poj. na veiejn6
zdravotri pojistCni na rekapitulaci mezd za leden aZ prosinec 2017.

NAPRAVENO
Chyba se jiZ naddle neopakuje. Kontroloyd o r)le ti,kazu Fin 2 - 12 M k 28.2.2018
a na rekapitulaci mezd za leden - ifior 2018.

dus i. zot toa e.z. . 6.4., nebot':
Obec Kiizkovi Ujezdec nefdtovala ke dni konedndho piezkoum6ni o zaiazeni pozemkri
do vlastnictvi obce dle dvou uzavienjch kupnich smluv, a to ze dne 2.10.2077 a ze drte
13.7.2017,jak mdla udinit ke dni podAni navrhu na zepis prAva vlastnick6ho u piisluSndho
katastralniho iiadu.

NAPRAVENO
Obec piiala systdmori napravli opatieni spoiiyajici w dtoji kontrole provdddnlch
ietnich operuci, aby v;dy bylo tiitoydno ke dni vznikt iietniho piipadu. Kontrolu bwle

zaji|t'ovrt tetni obce a uieti zastupitel obce.

, Vyhl{tska t.27012010 Sb., o inventarizaci majetku a ziy^zkit, ye zndni pozdEjSich
ptedpisi

S 8, nebot'l
lnventumi soupisy k iatu 314 Kratkodobd poskyrnutd zltohy,337 Zdravotni pojistEni,
378 Ostatni k6tkodob6 zAvazky, 381 N6klady piistich obdobi, 383 Vidaje piistich obdobi
a 388 Dohadnd ridty aktivni obsahuji pouze d6stku, kter6 souhlasi s aestkami uvedenimi
v Rozvaze ke dni 31.12.2017, nejsou vsak dolozeny piislusnimi podklady.

NAPRAVENO
ln|enturki soupisy k liitu 311 Ktdtkodobi poslrytnuti zdlohy, 337 Zdtal,olt1i pojiitdni,
378 Ostatni kritkodobi zdvazlcy, 381 Niklady piiitich obdobi, 383 Vidaje piiitich obdobi
a 388 Dohadnd iity akti|ni obsahuji pouze idstku, kterd souhlasi s idstkami ut ederjmi
v Rozvaze ke dni 3l.12.2018 a jsolt doloZeny piisluinltmi podklady.
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D) Zdvdr
Pii piezkoumrini hospodaieni obce KiiZkovlf Ujezdec za rok 2018 podle $ 2 a $ 3 zdkona
d. 420/2004 Sb, ve zrrEni pozddj Sich piedpist

Nebyly zji5t6ny chyby a nedostat'ky.
({10 odst. I pism. a) zikona i.420/2004 Sb.)

UpozornEni na rizika dlc S l0 odst. :l pism, a) zAko,I,a i.4201200:1 Sb., v platndm znEni:
Neuv{di se.

Podily dle $ 10 odst. 4 pism. b) zrikona i. 42012004 Sb., v platn6m zndni:

a) podil pohledavek na rozpodtu uzemniho celku

b) podil z6vazki na rozpodtu fzemniho celku

c) podil zastaven6ho majetku na celkovdm majetku itzemniho celku

0,25 oA

3,83 vo

0,00 v.

tss.egsli{i,
Celkovj objem dlouhodobich pohleddvek aini 0,00 Kd.
Celkovli objem dlouhodoblich z6vazki iini 0,00 Kd.

Virok dle $ l0 odst. ,l pism. c) zdkona i. 420/200,1 Sb., v platn6m znini:. Dluh izcnniho celku ncpickrodil 60% priimdrujcho pii.jmfr za posledni 4 (ozpodtovd roky.



5-^rrKrr,jR--6
STREDO'ESKEHO KR^JF

Odbor intem{ho audiru a konuolv
150 2l Praha 5, Zborovskd ltKiiikovli Ujezdec 17.05.2019

Podpisy kontrolorri:

Jiiina SamanovI

,/
2))ao. *.,*/

l"r,-i", p""ei.r/ttr.ii^ rt"rt"r.ari

Irena Kov[iiko\,6

Tato zpriva o visledku piezkoumini:
- je n6vrhem zpr6vy o vjsledku piezkoumrini hospodaieni, piidemZ konednlfm zndnim zprdvy
se st6va okamiikem mamdho uplynuti lhrity stanovend v $ 6 odst. I pism. d) zakona
i,. 420/2004 Sb., k pod6ni pisemndho stanoviska kontrolorovi povEiendmu iizenim
piezkoum6ni

-ke zjistenim uvedenim vtomto n6vrhu je moZno podat pisemn6 stanovisko ve lhitd
do 15 dnri ode dne pieddni n6vrhu zprivy, a to kontrolorovi povdiendmu iizenim
plezkoumiini na adresu: K€jski riiad Stiedodeskdho kraje, Odbor interniho auditu a kontroly,
Zborovsk6 11, 150 2l Praha 5

- tento ndwh zpr6vy o vlisledku piezkoumeni hospodaieni obsahuje i v:/sledky konedndho
dildiho piezkoumdni

- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, piiaemz se stejnopis d.2 piedava statutiimimu zAstupci
plezkoum6vandho subjektu a stejnopis d. I se zakLid6 do piislusndho spisu izemniho celku
vedendho Odborem interniho auditu a kontroly Krajsk6ho iiadu Stfedoaeskdho kaje.

S obsahem zprdvy o v;fsledku piezkoumrini hospodaieni obce KiiZkovlf Ujezdec o podtu 10
stan byl seznemen a stej nopis d. 2 pievzal, Ing, Jan Kr61, starosta obce.

Ing. Jan Kr61
starosta obce Kiizkovi Ujezdec

17.05.2019
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Rozdikrvnik:

Steinopis Poiet Wtiskri Piedilno Pievzal

I 1x Kraj ski hiad
Stiedodesk6ho krcje

Jiiina Samanovl

2. 1x
Obec

KiiZkovj Ujezdec Ing. Jan Krrl
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