č, i,, rK-ot06l1,9lýav

ZpRÁv,,q,
hospod{''ií
o vÝsledku pr"r'oumání

o;ilř;ň;{Čďome}Ag,zarok2Ot9

u u souladu se zákonem
Přezkoumáníhospodaření'obceRakousyzarok2019-vlsmysluustanovení§42zákona
pJ,;lýi
,l:api,ď
,ntni'
ve
samosprávných celků
é.I28l200o Sb., o obcích,
územních
i,á,poaár"ní,
é. 42012004 Sb,, o přezkoumávání
pi.jpir'i, tvr" zahájeno doruČením
,"cr]""iŠráJ3si"1
ve
ob.í,
a dobrovolných ,uuri.ů
ani ho sp o daře n i dne 22, LZ020,
o známenio ur,a.;
""ilr"r,o "á
"
Přezkoumané období od

1,1

1. Dílčípřezkoumání

2.

,2019 do 3LI2,2019,

hospodaření nebylo prováděno,

Jednorázové přezkoumání ir"rp"j"r.,ri

tvr"

vykonáno na obecním úřadu dne

I,7.2.2020.

Přezkoumání vykonala:
přezkoumání,
Ing. Soňa Vavrušková, kontrolor pověřený íizenim

Sb., ve znění pozdějších
Pověření kvýkonu přezkoumání podle § 5 zákona č.42012004
vYdal Mgr,
předpisů a § 4 zákon a č. 25512012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějŠÍchŇ{risŮ,
j.: LK_0166lI9lYav dne
René Havlík, ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje, pod č.
20.I.2020.
Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.
Poslední kontrolní úkon před vyhotovením zprávy byl proveden dne 1].2_2020.
Popis úkonu: seznámení starostky obce s výsledky kontroly.

Při přezkoumání byly přítomny: Marta Franzová- starostka,
Věra Bucharová - účetní.

předmět přezkoumání:
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst. 1 a 2
zákona ě, 42012004 Sb., posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.

oblasti, které byly předmětem přezkoumání hospodaření v členěnípodle § 2 odst.
uvedeného zákona,.

Kra,iský úřad Libereckého kraje

Ia2

]ezu 642l2.a. 461 80 Liberec 2 . tel_: + 420 485 226 606, fax: l-,120,185 226 362
e-mail;sona,vavruskova(ii]kai-lbc.cz , wu,w,kra.;-Ibc.cz , 1Č: ?089150E , DIČ:
L]

CZ70891 508
Datová schránka: c5kbvkv,

.ustanovení§2odst.lpísm.a)plněnípřl]TůavýdajůrozpočtuvčetněpeněŽních
peněžních
týkajícíse tvorby

_ liri:L'fl;ťťř;;',n'..iiÍ:líJffi:i.le.
"-"
fondů,

ustanovení § 2 odst,

-

,
^\ _
1 písm, c) náklady,a

výnosy

a

pt:dnikatelské

použití

činnosti územního

d) peněžní.oq.:u::,:ýIfl:",ú;:;*ilT:ri§5T..;:1:
_ i"J*";, s , "u,,. 1 pism.smlouvv
mezi dvěma a
ř;")artade
,

;r*ň;v,t,

,Á,tuac,*i";;: jilňfi;+.+5;;ru#::ťfifi?o,1?,.nzdrojůvesmyslu
pism, e) tt

-

,rrrunouení § 2 odst, 1

základé
*ffi;*Íiťi':i:.51til'i)h",p:j11:::^_:^::*^ni:p,oŤř:at1,11stvtnutýniz
,aoJniei Postvtn*ými na
,"
prástreoty
dalšími
s
a
Národního fondu

_

ke státnímu
mezinarodních smluv,
avypoíáďtiní finančníchvztahů
g)
vyúčtování
písm,
Í
áá;t,
ustanovení § i
I ji"ý* rozpočtům,ke státním
ržpáe,""r"áb,i,
rozpočtům.krajů,
k
rozpočtu,
fon-dům a k dalšímosobám,
majetkem ve vlastnictví
caření s maJcul9rrl
nakládání a hospodaŤeil
ustanov"ni sJ oost. 2 písm. a)
územního celku

-ustanovení§2odst.2písm.b)nakládaníahospodaÍení,smajetkemstátu,snímž

veřejných zakázek' s
n,rn,. c) zaďávíní a uskutečňování
orgánem dohledu podle zvláštního
výjimkou úkonůa postupů přázkoumaných

ff*"#ii1.1"i:ťo;
_
_
_
-

.
právního předpisu,
^_1_,i ^ nakládání
^^,láÁÁni cs tnimi,
azávazkia
pohledávek
stav
d)
písm,
2
odst.
2
ustanovení §
fyzických a právnických osob,
ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ruoení za závazky
nemovi§ch věcí ve prospěch
ustanovení § 2 odst. 2 písm, I zastavování movitých a
třetích osob,
územníhocelku,
ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizovaní věcných břemen k m_ajetku

-ustanoveni.§zodst.2písm.h)účetnictvívedenéúzemnímce1kem.

při posuzování jednotliv}ch právních úkonůse lrychátzí ze zněniprávních předPisŮ Platqilch
ke dni uskutečněnítohoto úkonu.

podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona ě. 420/2004 Sb, nebyly předmětem přezkoumání Údaje,
na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

A.
A.I.

VÝsledek dítčíchpřezkoumání

A.II.

Zjištěnéchyby a nedostatky z přezkoumání hospodařenízarok2019

Chyby a nedostatky napravené v průběhir dílčíchpřezkoumáníza rok 2019
přezkoumání
nebylo prováděno.
Dílčí
Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky

B.

plnění opatření k

B.I.

Při přezkoumání hospodaření územníhocelku v předchozích letech

v předchozích letech

odstranění nedostatků ziištěnÝch

.)

- L-

By§ zjištěny

a
násleilující chy-by

které byly napraveny:

1eal,tatXvo

"ícíiffirmacekpoložce,,A.II.3'Stavby,.rozyahy.
kpoložce
rrot,nri,'it,o,.'iYě,i",h],bl,.,.1;T:d]žT,#*,iící

ct

"A

informace

řopis zjištěnéchYby

a nedostathur

*"""-"'ň.b
nesPrávne uv'ul.
12l}0l8
přítoha
k
a pozemků obce.
iffiŇ*"
obec ve výkaz.,1Přítoha I l?1r,1,^:.,1TrJffiff:1:"ťí}::,.';jJ;Tffi§,ffl.;:::
O,'i":::,,"_:,:
Op*
i"J,e
nem ov itých u c",
::::::
", "
l"-- ;-- i.- 2 0 t 9.
u|rr,E
r

r",,

Jppispřijatého_opatření:

ň,"kya

stavby

-

analytických
s-ravne vedení

účetní

účtuk položCe

splněno,

a

Í;rrí ,rlek

G' a H' o

nevyvořil analytické

souladu s ČÚS l0l,
Popis zjištěnéchvby

nezajistil

účty,

l,
jiné členěnísynteticlqlch účtu

anedostatKu:

s
baŇovních účtech(účet231) _
0801
_ příimové trety, ooot,
Obec v roce 20i8 účt"*1""^ryhyb;"l_r::::,iil,i'n'*oo
_
/,3I
učtu
analytickÝch
ooužitím4
"?ť,u)r*;;;á r.1.201ó. žpůsobúčtování(na strany
3l;;xl,;"'"iňťři'i',1ůii:-:Ť'*{.:;i,J:ť",;n,j;li'ffi"ňlili;lf
fiáíň; t.ivi áer."ii',ryr9 Y1111T:] ,"rllq rrnr'vená ěeskÝmi účetními.tu,rjuiáy'- čus ú,
nS.,Jó:T/;á"jffi Hlii":iů:iiJi;oy:+:jďi;jí#}í:HH;.T#,J.#H*
e,"ia*"e se vede podle místa

i';ťii,i,

ffi &x]íry$,ffiťři:Ťř,:!1!!i{llt111#lťli.a
eonottiuých bankovních účtů,
#í rll,il, ;Í.;ť", i . ffi

tĚ

l

bez analytiky od 1.1.2020:
23 | q: t
Název opatření : Nepoužívat anall,ti c ké účtyk tňtu
;
:1 1r:'**:
_1Ti=""
] ;1. 3,0u1l od
bez analYtikY
stavech účtu
počálečních
u
řár"áiá

ffiÍř#ffi*"á"ř,,
1 .1

.2020 (dříve nelze)

-

"i".

"ap.u*

C.,

Závěr z přezkoumání hgspodařéní ž,a ro\ 2019

C.I.

při

přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 podle §

2a§ 3

zákona ě.

420/2004,Sb.

Nebyly zjištěny,chyby

a nedostatky.

C.n.

Upozornění na případná rwika, která lze dovodit ze zjištěných chyb

C.III.

Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územníhocelku
v budoucnu:
Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná ňzika, kleú by mohla mít
ne§ativní dopad na hospodaření územníhocelku v búdoucnosti.

celku
rozpočtu územníhocelku

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního

...... O %
......;................. 1,67 "Á
b) podíl závarkilna
c) podíl zastaveného majeiku na celkován majetku územníhocelku ........... 0 %
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C.IV.

,

rizllního celku kprůmié, 420t2004.:O::._^

Ověření poměru dluhl
(§ 10 odst,
4 rozpočtové roky

ilíň;'*i"

dn o sti,
-Dluhobcenepřekroěil60%pruměrujehopnjTliuposlední4rozpočtovérokyve
ar].,r,,Jzpo čtov é o dpově
i"*.,""
ir"r,
smy s lu r*"rťí".|]fi',i,

Liberec, dne202,2020
Jméno a

podpis kontrolora provádějícího
Ing. Soňa Vavrušková

"",:"",

přezko
kontrolor pověřený řízením

_

př,ry

hospodaření:

ffi

-un", hospodaření, ke kterému lze podatpísemné
je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání
urutEdo 15 dnů ode ar,.-ao*t"ní návrhu:::?::r:::.1
ve lhůtě
stanovlsko
stanovisko v§
T:í",Y,T
zprávy se stavá tento náwh
pověřenému řízením přezkoumiání, Kclnečným znénim
dle § 6 odst, 1 písm, d) zakona
okarnžikem marného uplynutí výše uved.ně hůty,
ě.42ol2oo4 Sb.
;;]ň;.;;"";" dvou stejnopisech, přičemž9e jeden stejnopis píedává stafutárnímu
ároný stejnopis se ,zakláóá do PřísluŠnéhosPisu
zástllpci kontrolovaného ,:"l:itt"
"
odboru kontroly krajského úřadu.
nedílnou součástízprávy je seznam přezkoumávaných písemností uvedených v Příloze.

V kontrolovaném období dle prohlášení obce:

- '---;r;

-

=
-

s ma;etkem státu,
".rro.poaurila
svým majetkem zazávazky §zických a pr{vnických osob,
neručila
nezastavila movitý a nemovitý majetek,
íl1.;Iz&yřela směnnou smlóuvu a smlouvu o výpůjčcetykající se nemovitého majetku,
smlouvu o pfijetí nebo poskýnutí úvěru nebo půjčky,,smlouvuo převzetí dluhu nebo
ručitelskéhozávazku, smlouvu o přistoupentkzávazkua smlouvu o sdružení,
nekoupila ani neprodala cenné papiry, obligace,
neuskutečnila majetkové vklady,
aneuskutečnila véřejnézaké.ulky malého rozsahu (§ 27 zák. ě.134/2016 Sb.).

Poučení:

Územnicelek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č,42012004 Sb., povinen
přijrnout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu,
ato nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtemv orgánech
úzernního celku.
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zťikona

yfiHffiff i:.1§;á:T#\ fil[i"ťri#;,1;Jr3,;,*,
r1_.il"á",ip,i"1,""ni"c"r

č,42§12004 Sb,, povinen

oáe

p",1"_

"
přijalých opa{ření a v teto

uvgst

1n1,*,

příslušnémun*""o",riiuiř.i*" "1*,r"" á"uvedenour-právvz1slaL

lhůtěpříslušnémupřezkoumávajícímufi

podle ustanovoní
ní celek dopustí přestupku

iT,:*:Tr"ŤTffi
§ 14 odst.

z

!]i:*j;

ť!liĚgŇ';-;'r;1;"oroirt.JiloíimucelkuPodleustanovení
Kč,

ztxoni"ŮZndOÓ[SU,

pokutu do rnýše 50,000

lspodaření obce
přezkoumaní

Starostkaobcebylaseznámenasnávrhenrzprávy.ovýsledkupřezkoumáníhc
i,r,. ,,r9
" .výsledku
Marta
Rakousy a terrto náwh "prául_,,1ni,
převzala', staro'stka obce
ur""rrárriáí
proj'"ai*^i
jejim
stran po

"^:_?ii;-

hospodaření o poětu 11

Franzová.

Marta Franzová
starostka

Razítko, podpis, dne

obie

_5-

v
obce,(dále jen Zo)
schválen
a
uvr
""ffi,ň:
n"'rp"*,
3"::"n]::':j:;i
byl sestaven
2019 bvl
r. ?019
pni"ln .dle noložek a oddílů,Úřední desce a
Návrh rozpočtu na
.1i.};HÍ1l'Jo""'tvem
na
i,y,J.:i,,ň,. "9ťď
Ňaurt' uvT"'"'r'iněný
10i2018 v členěn,
1 0# ir-r. i,al
uýši
,á
navržen jako vyrovn,uř

NávrhrozPočtu

;ilkr"i;

.

isil

obce od 31,10,2018,

na rok 20i9
provizoria,
dŮvodu schválení rozPoČtu
z
Pravidla rozpočtor,ého
uplatněna
nebyla
pravidla rozpočtovéto piouiroria

ve l2l20l8,

Rozpočtová opatření
eno Zocelkem 10 rozpočtových
do 31 .Iz.2'lgbylo schvál
oúáoti
V kontrolovaném
(RO) a to:
zveřejněno od20,2,20l9,
1. RO schváleno Z§ dne20,2,2019,usn,č,23,
zveřejněno od 15,5,2019,
dne 15.5.)óiq, rrrn.e. 3š),
2.,3. a4. Ro ,.rrrřr.* žo
*"^e. +o, zveřejněno od19,6,2019,

opatŤení

Ro schváleno ;ó-ir"l8.6.2019,
č,.44,_zieřejněno od 5,9,2019,
6. a7.Ro schválJn-o žó dn"5.9.201r,;;n.
od 31,10,2019,
31.10.2ÓlÓ;;rn. e. io, ruěŤ.jněrro
8. a 9. Ro schválá
"ážodne zo1% usn. č. 56, zveřejněno od27,I1,2019,
10. Ro ,"nuat.rro žďon e27.1r

5.

RO
000
000
o

Schválený
1 096
1 096

Rekapitulace
Příjmy
Výdaje
Financování

RO po zménách
1 862 338,60
3 Iz9 240,00
1 266 90I,40

Zmény rozpočtu byly ve správné výši promítnuté do

Zména
7,76 388,60
2 033 240,00
t 256 851,40

výkazuFlN 2_12

}y'rza I2l2019,

Schválený rozpočet
Rozpočetbyl projednán a schválen Zo ďne 11.12.2018 ve výši a struktuře podle zveřejněného
návrhu rozpočlu. Celkový vyrovnaný rozpočet byl globálně tvořen v objemech:
Příjmy
Výdaje

1 096 000
1

096 000

Kč
Kč

Schválený rozpočet byl řádně rozepsán podle požadavkůrozpočtovéskladby a uvedený
ve výkazu FIN 2-12 M. Dokument byl zveřejněn na stránkách obce a na úřední desce
od 12.I2.2018.
í záv azný ch u kazatelů zř ízený m o r ga n iza cím
Obec nebyla v roce 2019 zřizovatelem příspěvkové organizace.
S ta n

ov en

Střed nědobý rlÝhled rozpočtu
Střednědobý výhled rozpočtu byl schválen jednáni ZO dne 4.6.2016 a jako střednědobý
qihled dne 13.6.20I] na období do r. 2020. Platný výhled byl sestaven v následujících
souhrnnýoh objemech (v tis. Kč):
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20lg

,

oió

1

9:9

0

iŤí..*"u"uuilil
"nnlr*'o|,'l,.*.,"urn,,l
13,6,2017,
u

obce od 23'5'2Ol1
úřednídesce a stránkách

pru'"i, výhled od

schválen
výhled rozpočtu bYl
Aktualizovanlý střednědobý
(v tis, Kč):
Uvř,*á,á" u tě,hto o'bjemech

období do
naZo dne 15'5'2019 na

r.2022.Výhied
2019
2020

202I

1 096

2 950

I z50

i,r,n

1 096

2950

I250
t 250

r,*.o,r.o]o1u'n1
"nn,"urr'o?il.r.r.j,rc,rý
výhled od 2,5,2079,
platný
a

obce od 22'4'2019
na úřednídesce a stránkách

rozsahu a struktuře odPovídající
obce zarok 2018 byl sestaven, v
územních rozpočtů,v
požadavkůmzákata č.,250l200l.ro., " rozpoetových^pravidlech s ohledem na výsledky
ft,a,'zotg a schválen
platném ztténí(§ 1ň iu úprojednln Zo dnL
"s výhradou", s ohledem na zíištěné
přezkoumáni rrospoáarerri ,,,crtu zarok2018 se závérem
materiálu byla úplná zpráva o výsledku
nedostatky rýkajícíse účetnictvíSoučástí schváleného
účtu,vč, zprávy z
přezkoumání hospodaření města za rok 2018. Návrh závérečného
schválený Zú od
přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 byt zveřejněn od 3.6.20|9,
dne 19,6,2oI9,
19.6.2019. Oznámetúo zveřejněnízávérečnéhoúčtubylo provedeno

n:{;;:iíJji ,ru,

Bankovní ťpis
V roce 2019 měla obec zíizené2 běžnéúč§ u bank
prosfiedků k 31,12.2019:

v

následující struktuře se stavem

976 533,44 Kč (výpis č. 012)
2I5 613.54Kě (výpis č.25)
t 192146,98 Kč.

1263077389/0800 se stavem
účetč.

účetč. 94-5461345l/O7tO se stavgm

Celkem běžnéúčty(účet23t)

Kontrolou qýpisů z bankovních účtůbylo zjištěno, že stav prostředků souhlasil s údaji na účtu
231 - základru běžný účetve výkazl rom aha.

V roce 2019 obec účtovalao 2 účtechv bankách nu+ anatYických účtech231 -běžný účet.
Úaa;e v hlavní knize (předvaze) neposkýovaly jednoznačnéinformace o staw finančních
prostředků na jednotlivých bankovních účtechpodle qýpisů z banky. Podle platné metodiky
účetnictvítČÚS 701 - část 4.2.) se ana]vtická evidence vede podle mísJa umístněnímajetku.

ti. podle iednotlirných bankovních účtů(2 účtyv bance :2 ana|ytické účty).
Nedostatek byl napraven - počátečnístavy účtůna rok 2020 - 2 úěty : 2 analytiky.

a zívazkůt
K zajištění inventarizace majetku k 31.12.2019 bylo kontrole předloženo:
Inventurní soupis majetku
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_"ítry,,,,ť::^,;ji

iďfi;ťil,,i;".1BiTff#],"TJ
{?ITŠ1;..:,]];:?.,,^1JJ#LH:1
star
inventari zace stanoveno"
:;i;i;é
dokladová'i",il;áe
fyzickéa
píovedeil

- plun inventur pro,,?o í].,^,
^,;

termíny

komisí,

- orezenční listina
_

],1,:::

ze ďrp l5,t2,20l9.,
inventarizační komise
souPisů (sestavY Gordic)
o proškolení ělenů

Jn.
inventariz ue^rpriri".

121.?9;č:;;;.-yj1,^.Í;""i"h
áro i6íó Sb. a zahrnovala

ryprťují.í;ryiliuů'u.

obsahovala veskere*tiáó"
a učitním
účtvs údaji o sk-uteěném

stavu,

inventovane

,-^,,-aci a přehledy

:'jffiXfi

ťJ,}tr"';,,$H,xtťŤH;[ť.t,";,u:[i,!.Hitil*frffi

"ň;;;t''ý

ťť#řjťíru*"§IíŤtil,fr*;;r*5#í,í3;J;,inventumírozdílynebyly
zjištěné.

Fakturaněvknizefakturpřijejichdoručeníasúčtovánímpřes
-iJ*.,
i*lrr

;;

neby}l vhr azelé faktury
&žela 7 5'
n*i"Ll*,#.,?'T..:::" fi _ ,si."iaui"
" poar" kilhy faktur souhlasily se stavem na
Kč (č. ,,
i

;

b

v celkové výši 6 ó?ó;qs

kdY nebYl1
za měsíc lI a t21.201? (Č;-6.,1;]5)'
účtování
a
ťff3";#íi"rííí;u"nce u *9ru,no*irri rozPočtové skladbY.- PřiloŽené vnitřní ÚČefid
zjištěny nedostatky v úětwání
, ,noei"í přeákontaci sPlňoválY PoŽadavkY Podle Platrré
doklady k jednottiv;ým fakturám ,p"r"
ilfulty ieetnicwi.
byly zaplacené do splatnosti,
odběratelských faktur bylo vystaveno 15, všechny
Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky
Odměňování členůzastupitelstva
Dne31.10.zotsrro,re zoiozhodloponechatodměnyvpŮvodnívýŠisvýPlatouod1,11,2018,
a
Na zasedání zo in" 11.12.20L8 bylo schváleně zvýšeníměsíČníchodměn starostce
k 1.1.2018 bYl
místostarostovi o +2 500 Kč hrubého s platností od 1J.2a19. PoČet obyvatel
vykinán 92 obyvatele.
Kontrolou ročníchmzdorých listu všech členůZO neby|y zjiŠtěnénedostatkY.

pokladní doklad
V roce 2019 byio vystaveno celkem 137 pokladních dokladů. HoJorrost v pokladně Podle
ručně vedené pokladní knihy byla k 31.12.2019. nulová. Odvod hotovosti do banky se
uskutečnil ane Zl .tZ.2O79 ve ýši 23 550 Kč. Kontrolovány byly pokladní doklady za období
11 - I2/20t9 (č. I23 - 137), doklady měly požadované náležitosti a byly podepsány

příslušnými osobami. Pokladní příjmové doklady (stvrzenky) nebyly používány s předtiskem
pořadového číslaprokazující úplnost zaúčtovánívšech příjmů hotovosti.
Nebyly zjištěny věcné nědostatky ani ch}by v zailčtováni.

PříIoha rozvahy
Ke kontrole byl předloženvýkaz za 12l20I9, ktery byl sestaven podle požadavkůhlavy VI. a
VII. vyhlášky č. 41012009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o úěetnictví,
v platném znění, s výjimkou dále uvedenou. Obec nevlastnila lesy ani fondy, podrozvahová
eÝidelce byla vedena na účtech905 - vyřazené pohledávky 35 256Kč,902 - drobný majetek
34 t14,5aKě a992- věcné břemena 7 200Ké.
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Rozvaha

významné informace:

ledující
iř"ar"Í.", výkazkl2t2}1gwořilynás1--*,_-

ť.ffiffiffi-la

tis, Kě,,Po
v brutto ,yj"dř:T 3 755

_toúětovanékorekci 1 291 tis. Kě,
Pr
t"á*oue ""c

preváznoučástdloň;;]tir,"'i,.i.*xÍy:jm:"s,r*'x;3J,"Í-']_"
účtecl v bance
i,e,,"i"r,o na ÚČtech
tir. iě;';'ň;
0*
i';;i ,t- ťďtj, 100 % ,hodnoty
"ťí,Ť.:1:il'";6óž''š.
i-,,ó "yjádřj#;Ú;
Celková výse majeLu

obec

Kč,
vykazovala 7 |92tis,

k:
b) cizízdroj e - záv azky
Stav celkem
zíoho:.
- úvěry
- zavizXy k dodavatelům
- závazky k zaměstnancům
- pojistné
- daňové závazky
- přijaté zálohové dotace

I2l20t8 (v Kč)
1I9 302,95

- časovérozlišení

0

6 070,95
23 871,00
-3 080,00
3 901,00
33 000,00
27 580,00

rr u,eJr
c) dalšískuteěnostr. vztanuJtgr sg
ve
v(, vlastnictví státu,
- obec nehospodařila s maleutelll

vr4i

:'"ffiétk"-

neručílazazávazky třetích osob
páái"Uaari z účetnicwiobec svým majetkem

a neposkytla

žádné zástavy.

yazbyuvniť výkanla

nebYlY zjiŠtěnY,
s ostatním ivykazybyly dodrženy, nedostatkY

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
-12l20lg
skončilo hospodaření obce schgdkem ve výŠi
podle výkazu FrŇri'
Mk
rozpoČtu
schodkem 5az 902,_a2Kč, v tabulce je uvedena zákLadrlt stniktura konsolidovaného
a

jeho plnění k31.12.2O19:

rozpočet
Výdaje
SaldoPaV

1 096

0

000

úprava rozpočtu skuteěnost

podíl

449,24 87 %
-1266901,40 -502902,02 x
3129

240',00

2719

Úaa3" o rozpočtu a jeho změně uvedené ve výkazu odpovídaly schváleným mateňáltlmZO.

Ke kontrole byl předložen výkaz k 31.12.2019 s tím, že byl vykázán záporný výsledek
hospodaření (VH) v následující struktuře:

Náklady
Vlýnosy
VH po zdaněnt

4 095 775,86Kě
1 888 911,58 Kč
-2 206 864,28 Kč

Výsledek hospodařepí uvedený ve vý-kazu souhlasil s údajem y rozyaze. Hospodrářská činnost
nebyla provozována a ve výkazu nebyla uvedena.
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Darovací sml9uvy.

,uva ze dne

obcí (dárce) a
uýsi
auru
".
cyklobusův

|19 uzavřená mezi
20.z.2079,y::iTi"};"ř

r

3:"Jfij,irii'fli#1fi,Jfr$Íiť,Tji{ffi

tr#ř.'""J"::[
na pol(ytl íIaKfi"
;'ÓOdř8. Dar je poskvtován
2t,2'2019 '
dne ;ffiď,r.
penězifiňiljŇ'r-'*denv
ráji.
českém

,q:T:i
j"]j;ů}i"úsliřfr§ťT""íillfiIŤffi LiJÍ]ť"H,tr^ooore
ProstředkY
?ilil?:H#ů:i
u fiHři Ž;. ;.'ň;;i'-"'ffiiř-P'"czni
náklafr.
na krytí
|r".r"á".y

dne 21

clcým

""-,vu",o"r*i
3,2a19,

;e Zákoníkem práce §J, _?*:1I
..d.
"J5l*ř#i*;*;;nŤ*1;:fi';Hi,"rffť3|;.';áů";;,á*,odměnazapráci,

Dohody oprovedeníprále 1,1_.
N"Uvrv

z3

iStěny nedostatky

k přijafým účelovýmdotacím
Smlouvy a dalšímateriály

1

. dotace

že zákona,ť , na vý!91 :l"li,

poskýnuta

"" "ýSilo?poŮ*

65 400

správ1

Kč (pol,

]_

l,Pbi

souhrnného dotačnrho vztahu

byla obci

1112),

2.zikonrtézálohovédotacezeSR'navolby.doEvropskŤ::"*n*vevýši33000Kč
v;lůi ir gs3Kč (pol 6117), vyučtorrání
ootu..
por.Jirij_
.d;;y,,'úve
ýzost+a,
odeslána dne
v ,*|"Áátermínu,'watka PoskYtovateli bYla
dotací ze SR bylo provedené
6.2.2}tg ve výši 21 147 Kě,

3.účelovéneinvestičnídotaceodLKvcelkové\ryši346098,60Kč(pol.4,122)kfinancování
výstav& vodovodť',
místních,ut trz:J-]-oípue,a/201g ,,optaya áirt ri.t o-,rrriti.^.^^p.,
dotacé bYla vYČerPána,
smlouva ze dne 9Ja.20l9. Závěreénévyučtovaniodesláno 24.1-2020,

'

Nedostatky při kontrole písemnostía účtovánídotací nebyly zjištěny.

Smlouvy o dílo

'

objednatel a zhotovitelem
1. jizerskohorská stavební společnost, s.r.o. IČ4990488 4 na zhotovení díla ,,Obnova gowchu
místni komunikaceoo. Smlouva uzavíená dne 15.7.2019. Smlouva se wavřela v souvislosti s
Registrací, akce ,,Obnova povrchu místrúkomunikaceo'o íla kterou bude obci Rakousy
pos'kytnuta dotace od MMR v rámci Podpory obnovy venkova a souČasně byla uzavřena
Dohoda o společnémpostupu a spoleěném zadáni veřejné zaká"r'ky ze dne 25.1.2019
uzavřenou mózi VHS Turnov a obcí Rakousy. Cenazadílo 1 547 405,04 včetně DPH., termín
pro předání předávací dokumentace do 30.1I.2019. Fakfura ve výši 1 392 590 Kč uhtazena
ane ] o. t o.zot q.

V roce Žotl uytu uzavíena smlouva o dílo mezi obcí Rakousy

Smlouvy o přijetí úvěru
V roce 2019 neměla obec uzavřenou žádnou smlouvu o úvěru.
Dokumentace k veřejným zakízkám
Dle sdělení obce nebylarealizována obcí žádnáveřejná zakiuka.
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|/2001Sb,o apod,)

,,l1ř#,T"TŤffiT-l';1i*:",,.1",:-;Í:1?1:.iř|'|;.,.,Ň"}u;nlili:nn,ť",*:,i
skutečné
,í[i.,.,.irr ,c.

uc,",r,, které neodpovídaly
;;;;";íi,n
.r" .4;kur., Příloha
informace uvedla správně,
stavY
U:§lň;;;yd
struktuře staveb p""J*r,ř-;;" " ,ri, jur#'tr't' uYro ;;il"" 1.1-'2010' Poěáteční
k u*"

u.1:

.Nenorržívaturutyi.tJ úč§

;;ň;i; "nyb",analýiky, 1 __A_těchto
přijata on**"i k neopakování
Obec

dopisem dne
přezkoumávdi,i"", q;gáo"

nedosta tků, písemnou

formou sděleno

3,6,20 1 9,

Vnitřní předpis a směrnice
směrnic s PostuPně schvalovanými
uvedenou řadu vnitřních 'T-t"Áiouuné* období nedošlo
dále
obec měla "pru.ouu.ou
.,, eu.orre řadě vztahujícíse k hospodař*i,
dokumenty
k žádné změně,

předmětem kontroly
Výsledky externrch kontrol
YZP CR ze dne 8.1.2020.
rl"'."i" byl přediožen Protokol o kontro\e
výŠePojistného'
.turro.r"rri vYměřovacích základŮ a
bylo dodržování o"rr*o.ru"i povinnos^ti,
ro.t 1.20t9.Kontrolou nebYlY zjiŠtěnY

dodržovánítermínu splatnosti "u ouaJ?'oJ-Í.a.zotsnedostatky

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
by1y zápísy
Zo tvořilo 7 členů,stÁstka nebyla uvolriěná pro výkon funkce, Kontrolovány
z It.I2.20tt 1rozpáčet 2019) u rě g schůzí, ,ofu, 2019 (20.2., 15.5., 19.6: 26,] ,,5,9,, 31,10,
a obsahovalY
a 27.1I.,I7.72.). Ďokumentý uvry vedeny přehledně, měly veškerénáIežitosti
(rozpoČet,
závěreČný
jejich
v
ZO
projednaní
usnesení ve všech případech, Řdy bylo nutné
účet,rozpočtovézměny, nak\áďání s nemovit}m majetkem). Zápisy a usnesení ze schizí ZO
byly k dispozici na internetových stránkách obce.
Žtkon ě. 12812000 Sb. o obcích, v platném znění, byl v části o činnosti zastupitelstva (§ 92 95) plněn.

Peněžnífondy územníhocelku - pravidla tvorby a použití
Obec v roce 2019 netvořila žádnépeněžní fondy.

Kontrolní a finančnívýbor
Kontrole byly předloženy zápísy z Finančníhoa Kontrolního výboru:
Finančnívýbor - se zabýval kontrolou účetnízávěrky obce a výsledkem Zptávy o výsledku
přezkoumání hospodaře ní za r ok 20 l 8, kontrolou návrhu rozpočtu.
Kontrolní výbor - kontrolována pokladna obce. proplácení cestovních náhrad.
Nebyly zjištěny nedostatky.
Schválení ročníúčetnízávěrky
obce za rok 2018 schválilo ZO na svém zasedání dne 19.6.2019 podle
r,l,hlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetníchzávěrek některých
vybraných účetníchjednotek, v platném zněn| Protokol o schválení měl požadované
náležitosti a byl k dispozici na obecním úřadu.

Ú;iliá";;il
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