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Stejnopisě. 2

Zpráva o výsledku přezkoumáníhospodařeníobce

STRANKA
IČz00662216

za rok zatl
Přezkoumání se uskutečnilodne:
. 4.4.2012

hospodďeníúzemních
samosprávných
nazáHadě zákonaě. 420Da04Sb.' o přezkoumávríní
celkůa dobrovolnýchsvazkůobcí.
Přezkoumání proběhlo v síd|eobce:

Stránka70
277 35 Mšenou Mělníka

Přezkoumání vykolaly:
- kontrolorpověřenýťuenímpřezkoumrání:

AlenaZemanovát
Bc. Zuzana Svobodová

Zástupci obce:

štefanDvorščík. starosta
Ing. Kateřina Čandová . hlavníúčetní
Hana Bendová. účetní

- kontroloři:

Předmět přezkoumáníje vymezen ustanovením$ 2 zák. č,.4202a04 Sb., o přezkoumání
hospodďeniínemnichsamosprávnýchcelkůa dobrovolnýchsvazkůobcí.
Přezkoumáníbylo vykonáno vyběrovýmzpůsobem,přezkoumávanéobdobír.2011.

A, Přezkoumanépísemnosti
Závěrečnýúčet
) zarok 2010 schválenýzastupitelstvemobce dne27, 4.2011 s vyjádřením''s výhradou'',
zveřejněnýna úřednídesce obecníhouřadu dne 5. 4, - 25. 4. 20|1 a v elektronické
podoběumožňující
dálkoý přístupod 5' 4.2011
Rozpočtovývýhled
r naobdobí
t.20|| -20|4
provizoria
Pravidla rozpočtového
. narok 201l schválenázastupitelstvem
obcedne 15. |2.2010
Návrh rozpočtu
r na rok 2011 zveřejněnýtta úřednídesce obecníhoúřadudne 1. 2. . 15. 2. 20tI
podoběumožňující
dálkoý přístupod 1.2.20tI
a v elektronické
Schválený rozpoěet
l na rok 2011 schválenýzastupitelstvemobce dne 16. 2.2011 jako vyrovnanýv členění
skladby
na paragrafydle rozpočtové
opatření
Rozpočtová
. č.1 a 2 schválenázastupitelstvem
obcedne 19. 10.2011
t č.3 a 4 schválenázastllpitelstvem
obce dne 7. |2.20It
Úetovy rozvrh
r narok2011
Hlavní kniha
. k 3 1. 1 2 . 2 0 1 1
Evidence poplatků
. vedenana jmennýchseznamech
Evidence majetku
. vedenav počítači
- inventárníkartymajetku
Výkaz pro hodnoceníplnění rozpočtu
. k 3 1 .1 2 . 2 0 1 1
Yýkazzisku aztráty
. k 31. 12.2011
Rozvaha
. k 3 1 .1 2 . 2 0 1 0 "3 1 . 1 2 . 2 0 1 1
Pří|oharozvahy
. k 3 1 .1 2 . 2 0 ll
PokladnÍkniha (deník)
) zaměsícbÍezen,dubena listopad2011
Pokladní dok|ad
. č.030082- 030|44.030299.030321
Bankovní vypis
. Bankovníúčet
vedenýu KB č.50, 60,62,63, 118, |23, 126'|28
č.|9923|7110100
Účetni doklad
. k bankovnímu
u KB č.50 . 54,59 - 66, I42 - |45,
účtuě. t9923|7tl0100vedenému
1 4 7- 1 5 0 , 1 5 2 , 1 5 6
. vnitřnídokladč,|tl168,1|/176
Mzdová agenda
. Rekapitulacemezdza měsícprosinec201l

odměňování členůzastupitelstva
. Výplatní listina za měsíclistopad a prosinec 201-I- neuvolněnámístostarostka
obce
a předsedkyněkulturníkomise
Dohody o provedenípníce
a ze dne 30. 5.201I uzavÍena
na ostrém(rozsah20 hodin)
s pí E. o. za čištěníná&že
f ze dne 29. 6. 20L1 uzavřena s p. M.V. za provedeníomítky kolem oken, ztrotovení
(rozsah90 hodin)
parapetů
. ze ďne2. |. 20l| uzavřenas píA. Y. za úklidchodníků
a čekárny(rozsah60 hodin)
I ze dne 18. 4.2011uzavŤenas pí A. Y. za výsadbukvětin, sečení
trávy (rozsah150
hodin)
. ze dne|7.7,20|I uzavřenas pí A. V. za střihráníživého
plotu a keřů(rozsah150hodin)
. Ze dne 1. 9, 2011 vzavtenas píA. Y . za úklidhřiště,hrabání,nakládánílistí(rozsah150
hodin)
Inventurnísoupis majetku a závazkfrl
r svědčící
o provedenífyzickéa dokladovéinventurymajetkua závazktlk 3|. 12. 20l|
výstupu informativníhocharakteruVlastnictví s číslyparcel pro obec
Tiskového
včetně
k3|.12.20|I
Striínka
. Plán inventurna rok 2011
. Inventarizaěnizprávak 31. 12.201|
Kniha došlýchfaktur
. zarok 2011
Kniha odeslanýchfaktur
. zarok 201t
Smlouvy o půjčce
r Smlouvao půjčce
se společností
KokořínskýSoK s. r. o. ze dne30. 6. 20|l uzavŤena
jako
věřitel poskytl půjěkuve výši Kč 50.000,--[& zajištěnípÍovozu osobní
obec
autobusové
dopravy,zastupitelstvoobce schválilo dne22. 6.20|1
Smloury o dílo
. Smlouva o dílo ze dne 25. 7. 20|| vzavtenase zhotovitelemP. D., Lobečza vyzdéni
kanálovéstoky
Smlouvy o převodu majetku (koupě' prodej' směna,převod)
. Kupní smlouva ze dne |. 4. 20|1 o prodeji pozemkůp. č. 1685 a stp. č. I50l2
obceschválilodne28. 4. 20t0 a l0. 1I.2010
k. ú.Stranka,zastupitelstvo
r Smlouva o bezúplatném
převodu movitéhomajetkuze dne 2I, |2.2011 uzavŤenase
a multifunkčníhozařízenído
SdruŽenímobcí Kokořínsko o převodu stolníhopočítače
majetkuobce
r Srrúouvao bezúplatném
převodu moviteho majetku ze dne 2I. 12.20t1 uzavřena se
monitoru,tiskrírnya stolu do majetku
SdruŽenímobcí Kokoffnsko o převodu počítače,
obce
Zveřejněnézáměry o nakládání s majetkem
. prodejpozemkůp. č.1685a stp.č.|5012k. ú.Stránka. zátměrzveřejněndne30.4. - 30.
5.2010
dotacím
Sm|ouvy a dalšímateriály k přijatym účelovým
r Smlouvao posk1tnutíúčelové
Středočeského
rozpočtu
kraje Ze Středočeského
dotacez
zadaníVelké projekty ze dne 18. 8.
fondu rozvoje obcí a měst v riímci Tématického
výši
Kč 800.000,-.Í&projektCelková
v
maximální
dotace
investiční
201t o poskytrrutí
rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici ke Mšenu (Nepřezkoumáváno,použito
podpůrně. kontrolu provedl Středočeskýkraj Krajský uřad, odbor Kancelář ředitele,
titulů)
odděleníkontroly dotačních

r

příspěvku
RozhodnutíMinisterstvakultury ze dne 22. 8.20II o poskytnutíúčelového
památky
kulturní
ve vyši Kě 70.000,--f,& obnovu nemovité
- socha sv. Václava ve
Striínce
. Smlouvao poskytnutíúčelové
dotacez rozpočtuStředočeského
kraje ze Středočeského
Fondu Životního prostředí a zemědělství v riímci Tematickéhozadání Zkva|itnění
Životníhoprostředíze ďne29.8.20II o poskytnutíneinvestiční
dotacev maximálnívyši
kamenemve druhéčástiobce Stránka
Kě 500.000,.-fr&projekt Zpevněnístěn vodotečí
včetněúčtovaní
Dokumentace k veřejným zakázkám
. Spis veřejnézakazkymaléhorozsahuna akci Zhotovenívodotečív obci Stránka
Záryisyz jednání zastupitelstvavčetněusnesení
' ze dne 15. 12. 2At0, 19. 1. 2011, 16.2. zAIt, 27. 4. 2077,22. 6. 2A11,20. 7. 2011,
19.10.20|I,7. 12,20!I,20. |2.2011(NEPŘpzrouvtÁvÁNo' pouŽitopodpůrně)
Vnitřní předpis a směrnice
r Směrnice o oběhu účetníchdokladů' Směrnice o úěetnictví,Směrnice o evidenci
majetku, Směrnice o podrozvaze, Směrnice o časovémrozlišení, Směrnice
o inventarizaci,odpisoý plrán
Informace o přijafých opatřeních(zár. 42012004sb.' 32012001Sb.'apod.)
. z e d n e 2 7. 4 . 2 0 1 I
V kontrolovanémobdobí obec Stránka, dle prohlášenístarosty obce, nehospodařila
s majetkem státu, neručila svým majetkem za závaztq fuzických a právnických osob,
nezastavi|amovitý a nemovitý majetek, neuzavřela směnnou, darovací,nájemní smlouw
a smlouw o výpůjčcetýkajíci se nemovitéhomajetku, smlouvu o přijetí úvěru,půjčky'
smlouvu o poskýnutí úvěru, smlouvu o poskytnutí veřejné podpory (dotace), smlouw
o převzetí dluhu nebo ručitelskéhozávazku, smlouvu o přistoupeník závazka a smlouvu
nekoupilaani neprodalacennépapíry,obligace,neuskutečnila
o sdružení,
majetkovévklady,
neprovozovala hospodrářskou(podnikatelskou)činnost,uskutečnilapouze veřejnézakávky
sb.).
maléhorozsahu($ 12 odst.3 zík. č.13712006

B. zjištěníz přezkoumání
Při přezkoumríní
hospodďeníobce Strrffia
Byly zjištěnynásledujícíchyby a nedostatlry- porušenynížeuvedenépředpisy:
l Zákon š,.26212006
Sb., zákonik práce, ve zněnípozdějšíchpředpisů
$ 75, neboto:
Dohoda o provedeníptáce zaměstnancembyla uzavřenav rozsahuvětšímneŽ 150 hodin
roce. V roce 2011 obec uzavřeIas pí A. V. dohodyo provedenípráce dne
v kalendrářním
2. 1,.2011(rozsah60 hodin),18-4.20tt (rozsah150),17.7-2011(rozsah150)a 1. 9.
2011 (rozsah150hodin).

C. Plnění opatření k odstranění nedostatkůzjištěných:
a) při díIčím
nře?koumání
Dílěípřezkoumání nebylo vykonáno.

4

b) při přezkoumání hospodaření za předchozí rokv
Byly.zjištěnynásledujícíchyby a nedostatky. porušenynížeuvedenépředpisy:
. CUs 701_ 708 (s 36 odst. ! zákona o účetnictví)

čÚs zor,nebot':

Uzemní celek neuskutečnilúčetní
pfuad v denove kterémdošloke vzniku pohledávek,
jsou
předmětem úěetnictvía kterév úěetníjednotce nastaly. obec nevykazuje
které
pohled"ívkyna účfu3|5 za odpadya nájmy, ikdyž tyto poplatky nebyly k 3|. |2. 20|0
uhrazeny.
NAPRAYENO
obec vykazujepohledávky na účtu3] 5 za odpady a nájmy k 3]. 12. 20] 1.
.

Zákon č.56311991Sb.,o účetnictví,
ve zněnípozdějšíchpředpisů
30
odst.2,
nebot':
$
lnventumí soupisy majetku sledovanéhona účtech022, 028 tnemníhocelku sestavené
k 3t. 12.2010 neobsahovalyskutečnosti
podle odstavcel tak, aby bylo možnozjištěný
majetekjednoznaěněurčit,např.inventiírní
číslo,vyrobníěísloapod.
NAPRAVENO
Inventurnísoupisy účtu022 a 028 ka 31. ]2. 2011 obsahujískutečnosti
tak, aby bylo
j
možnozjištěnýmajetek ednoznačněurčit.

D) Závěr
Při přezkoumríní
hospodďeníobce Strrínkazarok 2011 podle $ 2 a $ 3 zěů<onaě.42012004
předpisů
Sb.,ve zněnípozdějších
Byly zjištěnychyby a nedostatky,kterénemají záxaLnostnedostatkůuvedenýchpod
písmenemc):
($ 10odst.3 písm.b) zékonač).42012004
sb.)
r

ý roce20|1 obec vzavře|adohody o provedeníprácezaměstnancemv rozsahuvětšímneŽ
150hodin v kalendrÍřním
roce.

Upozorněnína rizika dle $ 10 odst. 4 písm.a) zátkonač.420na04Sb., v platnémznění:
Neuvádí se.

Podílydle $ 10 odst.4 písm.b) zákona č'.420/2a04
Sb.,v platnémznění:
a) podílpohledávekna rozpočfuuzemníhocelku

10,30oÁ

b) podíl závazkůnarozpočtuúzemníhocelku

1,08Vo

c) podíl zastaveného
majetkuna celkovémmajetkuúzemníhocelku

0ra0oh

Komentář:
Celkoý objemdlouhodobýchpohledávekčiní0,00 Kč.
Celkovy objemdlouhodobýchzávazk.ů
činí0,00 Kč.
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Tato zpráva o.vÝple4kunřezkoumání:
. je návrhemzprávy o lýsledku přezkoumáníhospodďení,přičemžkonečnýmzněnímzpráw
se stavá okamŽikem marnéhouplynutí lhůty stanovenév $ 6 odst. 3 písm. l) zákona
č. 420/2004 Sb., k podání písemnéhostanoviska kontrolorovi pověřenému Ťizerum.
přezkoumání na adresu: IQajský ďad Středočeskéhokraje, odbor finančníkontroly,
Zborovská11' 1502IPraha5.
. se vyhotovujeve dvou stejnopisech,přičernŽse stejnopisč.2 předává statutamímuzástupci
kontrolovanéhosubjektua stejnopisč. 1 se zaWádá do příslušného
spisu územníhocelku
vedeného
odboremfinanční
kontrolyKrajskéhoúřaduStředočeského
kraje.
S obsahem zprávy o výsledku přezkoumríníhospodďení obce Strrínkao počfu7 stran byl
seznámena stejnopisč.2 převzalp. Štefan
starostaobce.
Dvorščík,

Štefan
Dvorščík
starostaobce Striánka

Uzemní celek je ve smyslu ust. $ 13 odst. l písm. b) zríkonač. 42012004Sb., povinen
Éijmout opatření k nápravě chyb a nedostatkůuvedených v této zprávě o ýsledku
přeztoumtíníhospodďenía podato tom písemnouinformaci příslušnému
přezkoumávajícímu
orgiírru_ Ikajský úřadSfiedočeského
kraje, odbor finančníkontroly,Zborovská II, I50 2I
Praha 5, a to nejpozdějido 15 dnůpo projednrání
tétozptávy spolu se závěrečnýmúčtem
v orgrínechúzemníhocelku.
Územní celek je dále ve smyslu ustanovení$ 13 odst. 2 zikata č. 42olza04 Sb., povinen
v iďormacích podle ustanovení$ 13 odst. 1 písm.b) téhožzilkona uvéstlhůtu,ve kterépodá
příslušnému
přezkoumávajícímuorgánu písemnouzprávu o plněnípřijatych opatřenía v této
lhůtěpříslušnánupřezkoumávajícímuorgánuuvedenouzprávu zaslat.
Za nesplněnítěchtopovinnostílze uložituzemnímucelku dle ust. $ 14 písm.0, g), lt) zákona
ě. 42al2004Sb.,pořádkovépokutyaŽ do vyše50.000,00Kč v jednompřípadě.
Rozdělovník:
Steinoois

Početwtisků
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Předáno

Krajský uřad
Středoěeského
kraje
Obec
Stranka

Převzal

Alena Zemanová
ŠtefanDvorščík

