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Zpráva o výsledkupřezkoumáníhospodařeníobce

STRANKA
Ičz 00662216

za rok 2010
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

.
.

23.3.2011
15.9.2010

hospodařeníúzemnlch
420/2004Sb., o přezkoumávrání
samosprávných
nazák7adézékonač,,
celkůa dobrovolnýchsvazkůobcí.
Přezkoumání proběh|ov sídleobce:

Přezkoumání vykonaly:
. kontrolor pověřený Íizentmpřezkoumání:
. kontroloři:
Zásfupci obce:

Strránka70
277 35 Mšenou Mělníka

Alena Zemanová
Bc.Zvzma Svobodová(dne15.9. 2010)
ŠtefanDvorščft- starosta
Hana Bendová - hlavníúčetní

Předmět přezkoumáníje vymezen ustanovením$ 2 zék. č. 42012004sb., o přezkoumríní
samosprávnýchcelkůa dobrovolnýchsvazkůobcí.
hospodďeníúzemních
Přezkoumáníbylo vykonáno výběrovymzpůsobem,přezkoumávanéobdobír.2010.

A, Přezkoumané písemnosti
Závěrečný úč,et
. zarok 2009 schvalenýzastupitelstvemobce dne 28. 4. zoto s vy.jáďením''s qihradou'',
zveřejněnýna uřďní descei elektronickéúřednídesce dne27. 3. . 28. 4.2010
Rozpočtovývyhled
r na rok 2009- 2010
provizoria
Pravidla rozpočtového
r na rok 2010 schviáÍená
roku
obce dne 1l. 1|. 2009ve výši |ll2 rozpočtu
zastupitelstvem
2009
Návrh rozpočtu
t na rok 2010zveřejněnýna ďední descei na elektronické
uřednídescedne 15.2. - 3.3.
2010,byl schválenýv tříděnínaparagrafy
Schválený rozpočet
. na rok 2010 schviílenýzastupitelstvem
obce dne 3. 3. 2010jako vyrovnaný
Rozpočtováopatření
. č.l schválenázastupitelstvem
obcedne 1l. 8. 2010
. é.2schválenázastupitelstvem
obcedne 15. 12.2ot0
plnění
rozpočtu
Yýkaz pro hodnocení
. k 3 1 . 8 .2 0 1 0 ,3 1 . 1 2 . 2 0 1 0
Yý|<azzisku aztríty
. k 3 0 .6 . 2 01 0 , 3 18. . 2 0 1 0 , 3 1 . 1 2 . 2 010
Rozvaha
. k 31. 12.2009,30.
6. 2A10,31.12.2010
Pří|oha rowahy
. k 3 0 .6 . 2 01 0 , 3 11. 2 . 2 0 1 0( A. 1- A. 10,BoC, D , E, G, H )
Hlavní kniha
. zarok 2010(dlepotřeby)
Úč"toídeník
. zarok 2010(dlepotřeby)
Kniha odeslanýchfakfur
r zarok2010
Kniha došlýchfaktur
. zarok 2010
Bankovní'.ypis
. bankovní
1/0100vedenýu KB a. s. č.25, 55,6|, 63,65,70,72,75- 77,
ě. 19923]17
účet
l2l, lz2, r24, 126- 129
rl9,
79 - 84,101,ll3, tl6 Inventurnísoupis majetku a záx azkťl
. svědčící
o provedenífyzickéa dokladovéinventurymajetkua závazkttk 3|, |2.2010
včetněTiskovéhov'ýstupuinformativníhocharakteruVlastnictví s číslyparcel zkatastru
pro obecStránkak3I. |2.20|0
nemovitostí
Evidence majetku
' vedenavinventarníchknihách
zastupitelstva
odměňováníčlenů
.
za měsícčerven- slpen 2010:p. M. H., členzastupitelstvaa p. J. K.,
listina
'ryplatrrí
ělen zastupitelstva
Úttovy rozvrh
. rTarok2010
Pokladní kniha (denft)
. pokladníkniha za měsícúnor,březen,červenec's{pen'říjen- prosinec2010

provedenoskontopokladníhotovosti- zůstatekk 15.9. 2010 činilKč 8.093,-Pokladní doklad
. č.0300042- 030lI7,030200- 030233'270- 357
Evidence poplatků
. vedenav knihách (psi) a jmennéseznamy(odpady)
Mzdová agenda
. rekapitulacemezd za měsícěervena prosinec20l0
Účetni dok|ad
. k bankovnímu
u KB č.t0l25 -l0/ 27, t0l49.10/ 51,
účtu
č. 1'99z3l7ll0t00vedenému
1016l,10163- 10179,l0ll02 - l0/l3r
10154- 10159,
. vnitřnídokladě. L0/7I - I0l73, 10/181,I0l204 - I0l2Il, I0l2I9 - l0l222' 101226.
101229,10t240- t01252,101342- 101353,101357- 10361,101371,101374,10137710/383
. opravnýdoklad
ě.346
Smlouvy o dílo
. Smlouva o dílo ze dne 26. 2. 2010 vzavtenas akademickýmsochďem P. Dufkem na
práce - sochasv. Václava ve Striínce
restaurátorské
dotacím
Smlouvy a dalšímateriály k přijaým účelovým
. RozhodnutíMinisterstvakultury ze dne 5. 8. 2010 o poskytnutíúčelového
Íinančního
pffspěvku ve vyši Kě 102.000,--na obnovu nemovitékulturní památky . socha
sv. Václava ve Stráncevčebrěvýčtovánídotace
Darovacísmlouvy
l Darovacísmlouva ze dne 20.3' 2010 . obec poskytla MateřskéškoleMšenoťrnanční
Kč 3.000,--na školuv přírodě,kulturnía sportovníakcepro děti
dar ve ''nýši
Zveřejněnézáméryo nak|ádánís majetkem
. pronájemnebyových prostor v nemovitosti obce ě. p. 89 ve Strarrce- zÍmĚtzvďejněn
d n e1 8 . 2 . -7 . 3 . 2 0 1 9
Dohody o provedenípn{ce
. Ze dne 19.5. 2010 uzavtenas p.M.K. zadistribucivolebníchlistků
Smlouvy nájenní
. Smlouvao rrríjmu
nebýových prostorze dne l0. 3. 2010 o pronájmunebytouýchprostor
činnostia kulturních
v nemovitostiobce č.p. 89 ve Striáncek provozovánípohostinské
akcí
Zápísyz jednání zastupitelstvavčetněusnesení
. zedne 11. 11. 2009,3. 3. 2010,28. 4. 2010,9. 6. 2010,11.8. 2010,10. 11.2010pouŽitopodpůmě)
ustavující,| 5. t2. 20l 0 (NEPŘpzroultÁvÁNo,
(zín42012004sb.' 320/2001Sb.' apod.)
lnformace o přijatých opatřeních
. zedne2.6.2010)
Zpráxy o plněnípřijafých opatření(zá;r. 42012004sb.' 32012001Sb.'apod.)
I ze dne2. 6.2010
Vnitřní předpis a směrnice
. Směnriceo cestovníchnáhradách
. Vnitřní předpis pro zpracovaníúčetnictvia vnitřní kontrolu
dokladů
' oběh účetních

obdobíobec, dle prohlášenístarostyobce,nehospodďila s majetkemstátu,
V kontrolovaném
neručilasvým majetkem za závazky fuzických a právnických osob, nezastavila movitý
týkajícíse
a nemovity majetek,neuzavřelakupní,směnnousmlouvu a smlouvu o výpůjčce

nemovitéhomajetku, smlouvu o přijetí nebo poskytnutíúvěru nebo půjčky'smlouvu
o pos$rtnutí dotace' smlouvu o pÍevzeti dluhu nebo ručitelskéhozávazku, smlouvu
o přistoupeník závazku a smlouvu o sdružení,nekoupila ail neprodala cenné papiry,
pouzeveřejnézakévlqmďéhorozsahu
majetkovévklady, uskutečnila
obligace'neuskutečnila
($ 12odst.3 zák. č.l371200óSb.).

B. zjištěníz přezkoumání
hospodďeníobce Stranka
Při přezkoumríní
Byty zjištěnynásledujícíchyby a nedostatky- porušenynížeuvedenépředpisy:
. čÚs 701 ($ 36 odst. 1zákona o účetnictvQ
Bod 5.3,nebot':
případv den, ve kterémdošloke vzniku pohledávek,
Územn celek neuskutečnilúčetrrí
jsou
předmětem úěetnictvía které v úěetníjednotce nastaly. obec nevykazuje
které
pohledrívkyna účfu315 za odpady a nájmy,i kdyžtýo poplatky nebyly k 3I. |2. 2010
uhrazeny.
.

předpisů
ve zněnípozdějších
Zákoně.563l|991Sb., o účetnictví,
$ 30 odst.2,nebot':
na účtech022,028 územníhocelku sestavené
Inventurnísoupisy majetku sledovaného
podle odstavce1 tak, aby bylo mofuo zjištěný
k3I. 12.2010 neobsahovalyskutečnosti
určit'např.inventarníčíslo,výrobníčísloapod.
majetekjednoznačně

C, PInění opatřenÍk odstranění nedostatkťtzjištěných:
a) při dilčímpřezkoumání

Nebyly zjištěny chyby a nedostatlcy.

b) při přezkoumání hospodaření za předchozí rokv

Byly zjištěnynásledujícíchyby a nedostatky. porušenynížeuvedenépředpisy:
. Zátkon č. 25012000sb., o rozpočtovýchpravidlech územníchrozpočtů,ve znění
předpisů
pozdějších
$ 16 odst.2,nebot':
opatřeníč.1 a 2.Zýkazupro hodnocení
Zastupitelswemobcebyla schválenarozpočtová
žedošlok překročení
ke dni 31. |2.2009 je všakpatrrré,
plněnírozpočfuzpracovaného
prostředkůna paragrafu3399, 36|2-36|3,372|-3723,6|12 bez
rozpočtových
čerpríní
schválenítěchto zménzastupitelstvemobce.
NAPRAVENO
opatřeníč.] schválenó zastupitelstvemobce dne
Přijato systémověopatření- rozpočtové
1L 8. 2010
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.

Vyhláška č.505/2002sb.' kterou se provádějí některá ustanovenizákona č'.5631199l
jednotlry' kteréjsou rÍzemnímisamosprávnými celky'
pro účetní
Sb., o účetnictví,
příspěvkoými organizacemi, státními fondy a organizačnímisložkami státu, ve
znénípozdějšíchpřed pisů
$ 16 odst.1, nebot':
Územní celek chybně účtovalo majetkoqýchfondech.Nesouhlasíokruh tř. 0 proti fondu
90I,rozdí|činíKč l0.000'--.
NAPRAVENO
Rozvahak31.8. 2010

D) Závěr
Při přezkoumání hospodďení obce Stranka za rck 2010 podle $ 2 a $ 3 zákona č'.42012004
Sb., ve zněnípozdějšíchpředpisů
Byly zjištěny chyby a nedostatlry, které nemají závaŽnost nedostatků uvedených pod
písmenemc):
($ 10 odst. 3 písm.b) zákonaě.42012004 sb.)
r Inventurní soupisy majetku na účtech022, 028 neobsahovaly skutečnostitak, aby bylo
moŽno zjištěnýmajetekjednoznačněurčit.
. obec nevykazuje pohledávky na úětu3|5 za odpady a nájmy, ikdyž týo poplatky nebyly
k31.12.2010 uhrazenv.

Upozorněnína rizika dle $ 10 odst. 4 písm.a) zákona č.42012004Sb., v platnémzněníz
Neuvádí se.

Podíty dle $ 10 odst.4 písm. b) zákona č.42012004Sb., v platném znění:
a) podíl pohledávek na rozpočtuúzemníhocelku

1,14 oÁ

b) podíl zavazktt na rozpočfu irzemrttho celku

|,46 oÁ

c) podíl zastavenéhomajetku na celkovém majetku územníhocelku

0'00 7o

Komentář:
Celkovy objemdloúodobýchpohledávekčiní0,00Kč.
činí0'00 Kč.
Celkový objemdlouhodobýchzávazk.ů

Strrínka
23.3.2011

Podpisykontrolorů:

KRAJSKÝ ÚŘan
@
srŘEooČesKÉI{o
KRAJE
finanční
kontroly

.999:
l' 50
2 l Praha5, Zborovskát t

Alena Zemanová

kontrolor pověřený řízerumpřezkoumríní

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:
- je náwhem zprávy o ýsledku přezkoumrání
hospodďení, přič,emžkonečným
1711ěrum
zprávy
se stavá okamžikemmarnéhouplynutí lhůty stanovenév 6 odst. 3 pi'.. 1)
ze,kóna8.
$
42012004Sb., k podrínípísemného
stanoviskakontrolorovi pověřenémunzenimpřezkoumríní
na adresu:Krajsky uřad Středočeského
kraje,odbor finanční
kontroly,Zborovská 11, 150 21
Praha5.
-' =tentonávrh zptétwo qýsledku přezkoumáníhospodďení obsahujei výsledky konečrrého
dílčího
přezkoumiání
- se vyhotovujeve dvou stejnopisech,přičemŽse stejnopisč.2 předává statutarnímu
zrísfupci
kontrolovanéhosubjekťua stejnopisč. 1 se zaaaaa do příslutnéhospisu uzemního
celku
vďeného odborem finančníkontroly Krajskéhouřadu Sfie.dočeskeho
kráje.
S obsahem zprávy o výsledku přezkpumríníhospodďení obce Stránka o počtu7
stran byl
sezniímena stejnopisč.2 převzal.p. Štefan
Dvorščík'
starostaobce.

ŠtefanDvorščík
starosta obce Strránka

Poznámka:
Územnt celek je ve smyslu ust. $ 13 odst.
přijmout opatření k nápravě chyb a nedos
přezkoumáníhospodďenía podato tom písem
orgiánu- Krajský uřad Středočeského
kraje, odbor
Praha 5, a to nejpozdějido 15 dnůpo projednánítétozprávy spolu se závěreč,ným
účtem
v orgiínechúzemníhocelku.

Úz.,n,n cel* je drile ve smyslu ustanovení$ 13 odst. 2 zákonač.420/2004Sb., povinen
l'infuacích podle ustanovení$ 13 odst. 1 písm.b) téhoŽzákonauvéstlhůtu,ve kterépodá
ptl***mu přezkourruívajícírrrrr
orgánu písemnouzptávlt o plněnípřijadch opatřenía v této
přezkoumávajícímu
pffslušnému
orgiánuuvedenourytáxu zas|at,
|hfoě
Za nesplněrrítěchtopovinnostílze uložitúzemnímucelku dle ust. $ 14 písm.Í),g), h) zákona
č'.420/2004Sb.,pořádkovépokutyaždo výše50.000'00Kč v jednompffpadě.
RozdělovnÍk:

Steinopis Početvýtisků
I

1x

2

lx

Předáno

Převzal

Ifuajskýďad
kraje
Středočeského
Obec
Strránka

7

Alena Zemanová

Štefan
Dvorščík

