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Zpíáva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

KAMENNÝ MOST
Ič:0066395ó
za íok20l9

Ťzkoumání ho§podaření obce Kamerurý Most za rok 2019 bylo zatíijeno &rc 07.01.2020

!ťŤ oanámoní o zahájerú přezkoumání hospodaření LsUneÉ--pre*oumavallcim
organem.

přezkoumíní se uskuteěnilo dlel. 0t.06.2020

T,,+lT_.á!Ť : ,a20l290j gb.: o prezkournávání hospodařeíť úzeínních samo§pávných
cerxu_ a dobTovolných svaz*ů obcí, ve aÉní pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
č. 255l20l2 sb., o kontrole (koneolní iád).

přezkoumívrné obdobi:

Př€zkouEálí proběhlo v sídle obce:

Přezkoumínl vykonaly:

- kontrolor pověřený řízením přez}oumání:
- kontroloři:

zártupci obcc:

01.01.2019 - 3l.r2.2019

Kamenný Mo§t
KameDný Most 80
273 26 Olovaice

Bc. MrřccIa B8žoutová, Dis.
M.rkétr Polánkoví

L.dillsv cílek - srarosta
Dapar Kubešovó - účetrri



Pověřeni k přezkounání podle § 5 odst. 1zíkonač.42012004Sb.,§4a§6ákona
ě.25512012 Sb., vše ve aĚní pozdějších přcdpisů, vydala vedoucí odboru intemiho auditu
a kontroly IGajského riřadu Středočeského kraje Mgr, Štěprinka Dvoř,áková Týcová
dne 19.7.20l9 pod čj, 09ó538/20l9IKUSK.

Př€9PltcE přezkoumání jsou dle ust. § 2 Zík. č. 42ot2oo4 sb, ve anění pozdějších
pŤedpist údaje o Ťočním hospodaŤení uzemního celhl tvořící §oučást ávěIďného účhr podle
zíkona č. 2502000 §b., ve anění pozdějších př€dpis! a to:

- plněDi příjmů a vý<lajů rozpočfu, včetně p€něžlich op€rací týkajících s€ rozpočtových
pro§tředkŮ,

_ finanční operace, týkající se tvoŤby a použiť peněáúch fondů,
- náklady a výnosy podnikalelské činnosti územnílo celkq
- peněžní operace, týkajicí se sdružených prosÉedků lTnaklliLdaných na základě smlouvy

meá dvěma nebo více územními cetky, anebo na žkladě srnlou\T s jinými
pnivnichými nebo ryzickými osobami,

- finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smy§lu pnívních předpisů o účetnictví,
- hospodaření a naklrádrání s prostředky poslqrtnubými z Národniho fondu a s dalšími

prostředky ze zalu-aničí poskytnutými na zálJadě meá&irodních §mluv,
- vyúčtování a vylniádání finančních vztahů ke sátírimu rozpočfu, k ro4očtům kEjů,

k rozpočtům obcí k jiným rozpočtům, ke stítním fondům a k dalším osobáín,
- nakládriní a hospodaření s majetkem ve vlastnictví úrzemnlho celkq
- nakládíní a hospodaiení § najetkem stáfi,L s nímž hospodaří územní celek,
- zadávánj a uskutďňování veřejných zakáae! s výjimkou úkonů a posfupů

přezkoumarrých orgánem dohledu podle zvlráštního prálrúho předpisq
- stav poh_ledávek a ávazkri a nakládiní s nimi,
- ruěeni Za ávazk! fyáckých a pnivnických osob,
- zastavování movitých a nemovitýab věcí ve píospěch tř€tích osob,
- zřizoÝání věcných břemen k majetku územniho celku,
- úč€tilictví vedené územním c€lkem,
- ověŤení poměru dluhu územrrlho c.elku k průměru jeho pfijmú za poslední 4 rozpočtové

roky podle právniho předpisu uprawjícího rozpočtovou odpovědnost.

Ťzk9yTŤí hospodaření bylo provedeno úběroyým 4fuobem s ohledem na \,ýzumnost
jednotlivýci skutečno§tí podle pHrněfu a obsahu přezkóumání. Při posuzování jánotlivých
pávních ťůoDů se vyc}r.ází ze aění pnávnich pŤedpisů platrrých ke dni u§kutďnění tohoto
úkonu.

Podle u§tanovenl § 2 od§t, 3 zÁkona ě. 42ol2oo4 sb. n€byly předmětem pŤezkounini údaje,
na tíeÉ §e vztahuje povinnost rr čenlivosti podle daňovéhó iáu.

Posledním kontrolním úLkonem ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 písm. g) kontrolního ňádu
ujiněnýrn_ <tne 08,06.2020 bylo shmutí konbo|ních zjištění, předáii přezkoumaných
dokumentů ástupcům riLzenrniho celku a prcl ášeni kontrolora poveÉneho iizenim
přezkoumá,ní, že kontrola Da mí§tě je ukončena



A, Přezkou m ané pí sem nosti
Střednědobý výh|ed rozpočtur na obdobi 20l8 - 2020, zýeíqŘl dne 25,7 .2017
Nóvrb rozpočtu
. na rok 20l9, zvďejněn od 22,1 l. do l1.12.20l8

Schvílený rozpočet
. zasfupitelstvem obce schvrá.len dne 11.12.2018, jako schodkový, schodek kr},t z rezerv

z minulých let, ávaané ukazaúele par€ťafové členěni, zveřejněn dne 9.1.2019
Rozpočaovd opaaření
. č. l, schváeno za§fupitelstvem obc€ dne 28.2.2019 (zveřejněn dne 15.3.2or9). č. 3, schváleno z2sfupitelstv€m obc€ dne 25.6.2019 (zveřejněn dne l9.7.2ol9)r č.4, schváleno zastupitelstvem obce dne 16.9.2019 (zveřejněn dne l5.10,2019). č. 5, schváleno zasfupitelstvem obce dne 9.12.2ol9 (zlleře|Ňn dne 9.t.2o2o)

Závěrečný účct
. za rok 2018, náiTh zveřejněn od 10.ó. do 25.6.2019, projedrrán spolu se Zprávou

o \.ý§ledku přezkoumání hospodaření za Tok 2018 a schválen zj§tupiúelstvem obce
dne 25.6.2019 s lyjádřením "bez výhrad., zveřejněn &É 4.7.2ol9

výk z pro hodnocení phčuí rozpočau. ke dni 3 1 .l ,, 28.2. ,30.6,30,9.,31.12.2019 (odesláno dne 29. 1 .2020)
Výkaz zisku a ztráty. ke dni 30,6.,31.12.2019 (ode§láno dne l2.2.202o)
Rozvrba
. ke dni 30.ó.,31.12.20l9 (ode§lóno dne 12.2.2020)

Pňloha rozvahy

.. ke dni 30.6., 31.12.2019 (odesláno dne 12.2.2020)
Učtový rozvrh
. platný pro rok 2019

Hbvni kniha. ke dni 31.12.2019
Knibr došlých f.ktur. ke díÁ 23.12.2019 dofač. 19149 - dle potřeby
Knihr ode§hných faktur. ke dni 2.12.20l9 do fa č. 1420l9 - dle poťeby
F8kturs
. lydané faknuy č. 12019 - é,l420l9 za oMobí od 28.1. do2.12.2ol9. pňjaté faktury č. 19050 - č. 19070 za období od 6.5. do 27.6 ,2019, č. 19126 - ě. |gl49

za období od 7. l 1 . do 23 .12,20|9
BrnkoYní lýpis. č. 0l3 - ě. 019 za oMobí od 7.5. do 9,'1.2019, ě- o32- ě. 036 za období od 14.11.

do 31.12.2019, k balkoÝTímu účfu č. 0388129379/0800 vedenému u ČS, a. s.- ákladni
Ežný účetr č. l - č.28 za období od l7,|. do 31,I2.2ol9, k balkovnímu účnr č.94-58lol4l/0710
vedeDému u ČNB - běžtÝ účď

účetni aoHad
. ě, 110013 - č. l10019, č. 110032 - č. l1003ó, k bankovnímu účfu č. O388I29379/O80O

vedenému u ČS, a_ s.- ákladní běžný účet. č. l2000l - č. 120028, k baDkovnímu účfu č. 94-58l0l4l/o710 vedenému u ČNB -
běhý účet. č.610008 ze dne 31.3.2019 (předPis za psy)



Pokladni krihr (dcnlk)
r červen, prosinec 2019

pok|adnl doklad
. č. 19000150 - č. l9000l7ó za oMobí od 3.6. do 2E.ó.2019, č. 19000290 _ č. l9ooo324

za období od 2.12. do 18.12.2019
Evidcnce popl8aků
. k 31.12.2019, v€dena ručně v knihách - poplatky za psy

Evidence majetku. k 3l .12.2019, vedena v programu TRIADA
IlventuřDí soupi§ rnajetku r zjvizků. složka inventaíizace majetku a ávazků obce k 31.12.2019 - Plán inventur ze dn€

16.9.2019, doklad o proškoleni zn úe 2.10.2019, včetně prezenční listiny,
inventarizační práva zB drc 31.1,2020, inventumi soupisy k 31.12.2019, výpiiy
z kata§tru nemovitostí - Lv l000l, LV 57, Lv l02, Lv 499, Lv 598, Lv 605, Lv 607,
Lv ó09 k. ú. IGmenný Most, Lv 338 k.ú. zvoleněve§ k 31.12,2ol9

Mzdová sgelda. l}iuÁové lísty 5,6D0l9, ke konholovaným dohodÁm o provedení práce a o činnošir mzdové lisg 1-1z2019, úč€tlí
Odměňovóní členů z:agtupitel§tv&. mzdové liďy 1-1212019, neuvolněný starosta, neuvolněný místostaro§ta, neuvo|nění
. zastupitelé
učetlictví o§trtni
. Protokol o schváleni účeni ávěrky obce za rok 2018 (odeslán dne 15.7.2019), úč€ttí

ávěrka schválena za§fupitelstvem obce dne 25.6.2019.
Smlouvy o dilo. Smlouva o dílo ze dne 17.4.2019, áotovitel AQUARIUS, spol. s r. o., Kyšice,

IČo 49550616, předínět díla ''Doplnění vodovoiní sitě v Óbci Kamermý Most
a lybudování 13 no\.ých vodovodních pňpojek'' cena dila 3 495 ?93,93 Kč
(vč. DPH 4 229 910,66 Kč), na profilu zadavatele uveřejněno dne 3 0.5,201 9.

§nlouvy o převodu nrjetku (koupě, prodcj, směnr, převod). Kupní smlouva ze rlne 11.12.2019, kdy obec prodala črist pozeínku p.č. 4t7 o vll..lěře
23 íía, 

"ahíada 
v k.ú. Kamenný Most, kupujíci ýzická osob4 schváleno

zastupitelstvem obce dne 16,9.20l9.
Darovaci smlouvy. Darovací srr ouva ze dne 2.1.2019, kdy obec poskytla peněári dar ve výši 5 000,00 Kč,

za účelem UspoŘlání o§lalY l20. ulroéí založeai sboru dobrovolných hasičů v obci
Bra-odý§ek, sH ČMs - Sbor dobrovo|aých hasičů Brandýsek (obdarov-aný).. Darovací s úouva ze dlle 27.6.2019, kdy obec posk}tla peněžní dar ve wýši
2 000,00 Kč, Linka bezpďí, z.s. (obdarovaný).

smloulY nájemni. Pachtovní sn ouva zÉ drc 4,3.2019, kdy obec (lropachtovatel) pronajah ryácké osobě
@achrýii) část pozemku p.č, 4ll o výméře 95 m2 a ěá§t p.ě. 4l'I o Ýměř' 2?,5 ín2
ft zemědělským účelům) v k.ú. Kamemý Mos! pachtowé ve \.ýši l3o,o0 Kč/rok,
na dobu určitou od 1.4.2019 do 31.3.2023, schváleno zastupitelstvem obce
dtre 28.2.2Ol9.. Pachtovní §mlouva zs dne 4,3,20l9,kdy ob€c (propachtovatel) pronajala $zické osobě
(pachtýň) črist pozemku p.č. 16/4 o výměŤe 3l7 ín2 (k zemědělslcým účelům) v k.ú.
Kamenný Most, pachtovné ve ťši 130,00 Kč/rok, na dobu určitou od 1.4.2019
do 31.3.2023, schváeno zasfupitelstvem obc€ dne 28-2.2019-



. Nájemní smlouva ze dne 10.4.2019, kdy obec pronajala do obča§ného jednodenního
užívání v prvnim poschodí domu č.p. 80 - místnost (9,60 rn2) - za účelem provozoválí
kosm€tických služeb k.ú. Kamenné Žehrovice, lzická osoba (nájemce) nájemné ve výši
100,00 Kč/den, nájem se rrzavírá na dobu neurčitou od 1.5.2019, zastupitelstvo obce
schválilo dne 1,4.20l9,

Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem
. zveřejněn od 29.1, do 28.2-20l9 - k Pachtovní smlouvě ze dne 4.3,20l9. zveřejněn od 29.1, do 28,2,20l9 - k Pachtovni smlouvě ze dne 4.3.2019. zveřejněn od 6.3. do 3 1.3,20l 9 - k Nájemní smlouvě ze dne 1 0.4,2019. zveřejněn od 2.7. do 2.8.2019 - ke Kupni smlouvě ze dne lI.12.2019

smlouvy o věcných břemenech
. Smlouva o zňzení věcného břemene - služebnosti IP-l2-60l0580 Kamenný Most, parc.

č. 226/16 - přípojka NN uzavierr,í dne 26.6.2019 - povinná obec lGmenný Most,
oprávněný ČEZ Distňbuce, a.s,, Děčín Iv - Podmokly, ďizeno úplatně - 500,00 Kč,
k této čá§tce bude připočit]ina daň z pňdané hodnoty, schváleno zastupitelsfuem obce
dne 25 .6.2019.

. smlouva o zňzení věcného biemene _ služebnosti IP-12-6009834 Kaínenný Most _ kNN
pro chaty k p.č. 3|213 lzaýřená dne 14.10.2019 _ povinná obec Kamenný Most,
oprávněný CEZ Distribuce, a.s., Děčín IV _ Podmokly, zřízeno úp|atně - l 000,00 Kč,
k této částce bude pňpočítína daň z pňdané hodnoty, schváleno zastupitelstvem obce
dne 16.9.20l9.

§mloulT a další mateňály k přijatým účeloúE dotacíE. veřejnoprávní smlouva o poslftnuti dotace podle Programu 2019 pro poskytování
dotaci z rozpočtu středočeského kraje ze Středoěeského Fondu životního prosťedí
a zemědělství v nárnci Tematického zadání Drobné vodohospodářské projekry Oblast
podpory Výstavba, rozšířeni, rekonstrukce vodovodních sítí a Oblast podpory Výstavba,
rozšířeni, rekonstn-rkce vodovodních siti a vod&enských objektů evid. č. smlou}y
Posk},tovatele č. s-24'l5loŽPl2o19 ze dr\e l2.8.2ol9, na zzjištění realizace Projekfu
Doplněni vodovodni sitě v obci Kamenný Most v max. výši 2 000 000,00 Kč, (UZ 9l)
inv. dotace, zastupitelstvo obce schválilo drc 25.6.2019 - nepřeakoumáváno, poĚilo
podpůrhě.

smloutT a dslši materiály k po§kTtnufým úč€|oYýE dotacím. veřejnoprávni smlouva o posk},tnuti neinvestični dotace č. 2l20l9 ze díe 8.3-2019,
kdy obec posLltla neinvestiční dotaci ve \.ýši l 000,00 Kě, na óástečné pokrJ,tí
finančních aktivit, Spolek zdravotně postižených ve Velvarech (příjemce), poskytnutí
schváleno z:.§tupitelstvem obce dne 28.2.2019, ádost ze dne 30.1.2019, lyúčtovrini
do 30. t l,2019 - již lyúčtováúo (29,1 l,20l9).. veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestični dotace č 3/2019 zE dne I5.4.20l9.
kdy obec posll.tla neinvestiční dotaci ve v,ýši 2 135,00 Kč, na čá§tečné pokrytí flnančni
spoluúčasti společnosti k financování aktivit Strategie CLLD 2014-2020 Obnova země
knížat a králů 2, Přemyslovské střední Čechy o.p.s. slaný (pňjemce), posk}.tnuti
schváleno zastupitelstvem obce dne 1.4.2019, ádost ze dne 11.3.2019, \Túčtováni
do 28.2.2020.

Dohody o přacovní činno§ti. ze dne 18.12.2018, údržba veřejných prostranstvi, péči o zeleň a obsluha sběmého dvora
(20 hod.hýden)

Dohody o provedelí pnóce. ze dne 13.5.2019, kompletace a vkládfuri hlasovacích lístků do obálek + distribuce
(6,54 Kč/volič)

. zE drle'1 .6.2019, oplava omitky na budově oÚ (5 hodin)



Prrcov!í smlouvJ. vč€tně pl&aových t ýměrrů. platoyý rriměr ze dnel7.12.2018 s účinnosti od 1.1.20l9, účetní
smlouvy ost8tní
. Přikazni smlouva z.e dne 14.1.2019 meá obcí IGrnenný Mo§t (pfikazce) a ARTENDR"

s.r.o. Kolín (příkaa,ft), pfudmět smlouly je za&zpeěeni přípra\T ádo§ti o dotaci
na akci "Výstavba vodovodu v obci Kamenný Most", \.ýHr firmy §chválen stiarostou
obce dne 30.1l,20lE.

DokuEent ce k veřcjným akázkím. Složka veiejné zakizky malého rozsáu - zakázka zadáBa extemi firmě ARTENDR
s.r.o., Velký osek, IČ 24190853 (zasúoupení PbDl. Bc. Markem semenádem,
jednalelem spolďno§ti),
Název akce: "Doplnění vodovodní sítě v obci KameDný Most a vybudování 13 no\.ých
vodovodních přípojek", wýzva zastarr,á 6 uchazečům, nabídLf 7 zÁjenc|ů, ZpÁva
o otevírání obáel posouzení a hodnocení nabídek ze díLe 26.3,2019, Roáodnutí
o \.ýběru nejvhodnější nabidky zE dI]€ lo.4.2ol9, rybnína firma AQUARIUS,
spol. s r. o,, Kyšice, IČo 49550616 s nejnižší cenovou nabídkou 3 4g5 7g3,g3 Kě
(vč. DPH 4 229 910,66 Kč), nabídková cena je shodlí 5 cenou v uzaviené smlouly
o dílo ze dne 17.4.2019, zasfupitelstvo obce schváilo výběr firmy dne 1.4.2019
(fa ě. l9o14 ze dle 9.7.2019 - |'Ill0 477,78 Kč, úůťdda drle 22.7.2019, wýpis č. 2l,
fa č. 19094 zs úe 26.8.2019 - 2 40'1 2'19,26 Kč, rjůrrada dne 20.9,2019, \r'ýpis č. 2l _
ČNB, fa č. l9095 ze dne 26.8.2019 - lo51u,30 Kč, úhrada <lne 20.9 .2ol9,wýp\s c.2t -
ČNg, ra c. 19096 ze dne 26.8,20|9 - 25 462,03 Kč, úů,rdda dne 20,9,2ol9, !"ýpis č. 26 -
čS, a.s.),

Zópisy z jedlíní zastupitel§avr včetLě usne§crí. z€ dne 11.12.2018 (schváený rozpočet na rck 2019),28.2,,1.4., 25.6. (úč€tní ávěrka
a Áltěreélý účet obce za rok 2018), 16.9.,9,12.20|9 - hepřezkoumávóno, použito
podpůmě

V kontrolovaném období ob€c Karrenný Most, dle prohlášeni starcsty obce, neuza\iela
srnlouvu směnnou, smlouw o wýpůjčce, výprose, o nab}.tí, převodu nebo o ďízení páva
stavby k pozemku ve svém vlastnictví, ani jinou smlouvu o nabytí a převodu majetkq
nehospodařila s majetkem sáfu, neručila svlm majelkem za zÁýazky ýáclcých a pnírnických
osob, a to ani v případech tax&tivně vyjmenovaných v § 38 odš. 3 zá&ona o obcíc\
nez€stavila movitý a nemoviti majetek, neuzalŤela smtouw o pfijetí a poskytnutí úvěru nebo
ápůjěky, smlouw o převzetí dluhu, převzáí ručitel§kého ávazkrr, o pňstoupení k ávazku
a §mlouvrr o sdnržní, smlouw o spolďnosti a poskltovánl majetkových hodnot podle
smlrcwy o sdružní, jehož je obec společnikem, nekoupila ani nepIodala c-enné papíry,
obligac.e, nevydala komunílní dluhopisy, nedídila ani n€aušila příspěvkovou organizaci
a organizačni složkrr, nezaložla ani neznršila pnívnickou osobq neuskutečnila majetkové
vklady do pávnických osob, neprovozovala hospodářskou (podnikateIskou) činnos|
uskutďnila pouze veř€jné zakIizky malého rozsahu.



B. Zjištění z přezkoumáni
Pň přezkoumrání hospodaření obce Kamenný Most:

Byly zjištěny následující cbyby a nedostatlv - porušeny níže uvedené předpisy:

.. 
. ČÚs t. zot _ rto (§ 36 odst. l zákoDa o účetnictví)

cus č. 701, Debot':
Územni celek nedodžel zísady účtování. PoíoYnánim skuteěných příjmů rlkázaných
ve \"ýk8zu FIN 2_12 M sestavenému k 31.122019 a tlýnosů ve Výkazu Zisku a žráty
sestavenému k 31.12.2019 bylo zjištěno, že v důsledku chybného účtování o \"ýnosech
nesouhlasí vazby mezi těmito položkami a účty: pol, llll, lll2, 1ll3 - účet 68l,
pol. l38l, 1382 _ účet 688, pol, l511_účetó86.

ČÚs t. zot bod 6.2. a 6-3., nebot:
Uzemní c€lek neúčtoval k okamžiku uskutečněni účetniho případu. Ve výkazu FIN 2-12
sestavenému k 31.12,2019 nesouhlasil zustatek účtu 231 na barrkovní wýpisy k 31.I2.20l9
(ČS, a,s,, ČNB). Rozdíl čini 455,00 Kč.

. vyhláškA č. 410/2009 sb., kterou §e provádějí oěkterá ustanovení zákona č. 563/1991
sb., o účetDictví, v€ znění pozdějších předpi§ů, pro některé }Ybrsré účetní jednotky,
ve znění pozdějších předpisů

§ 45, n€bot':
V Přiloze k 31.122019 v části "B,l," nejsou uvedeny doplňující informace, týkající
se převodu vlastnictví k nemovitým věcem, které pod|éhají ápisu do katastru nemovitosť
a jsou zaiazeny do uživán, týká se Kupní smloulry ze dne l 1,12,2019, kdy pnívni účinky
nastaly ke dni |2.12.20|9, ale ykJaÁ byl proveden dne 3,1 ,2020,

l Zákol ě. 134?016 Sb,, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
§ 219 od§t. l, nebot':

obec nezveřejnila na profilu zadavatele smlou!,! o dílo uzavřenou dne 17,4.2019,
se áotovitelem AQUARIUS, spol. s L o,, Kyšice, lČo 49550616, předmět díla ''Doplněni
vodovodní sítě v obci Kamenrjý Most a lybudovfuli 13 nolných vodovodních přípojek''
cena díla 3 495 793,93 Kč (vč. DPH 4 229 910,66 Kě), na profilu zadavatele uveřejněno
opožděně až dne 30_5.2019.

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných:

při nřezkoumání hospodaření za oředchozí rokv

Nebyly zjištěny chyby ! nedostatky.



D) Závěr
Při přez-korrmání hospodaření obc€ Kamenný Most za rok 2019 podle § 2 a § 3 zíkona
č- 420/2004 Sb., ve zr.tění pozdějších předpisů

Byly zjŇtěny cbyby r nedostrtky, kaeré ncmají zóvažnost nedostrtků uyedeDých
pod pfumencm c);

(§ l0 odst. 3 písm. b) zákona č. 42012004 Sb.)
V Příloze k 31.12.2019 v úá§ti "B.1." nejsou uvedeny doplňujicí informace, týkající
§e převodu vla§tnictví k nemovitýrn věcem, kieÉ podléhají ápisu do katastru nemovitostí
ajsou zaŤazeny do užvárr, týkí s€ Kupnl §nloul"y zr &rc 11.12.2119, kdy pnávni účinky
nastaly ke dni l2.12.2019, ale vktad byl provederr dne 3.1.2020.
PoroloráLrúm skutečných příjínů rTkázáných Ýe výkazu FIN 2-12 M sestavenému
k 31,12.2019 a,\ďno§ů ve výk zu zisku a ztníty sestavenému k 31.12.2019 bylo zjištěno,
ž v dusledku chybného úětování o výnosech nesouhlasí vazby mezi Émito položkami
a účty: pol. 11l l, l l 12, l1l3 _ učet 681, pol. 138l, 1382 - učet ó88, pol. l51l - účet 686.
Ve výkazu FIN 2-12 sestaÝenému k 31.12.2019 nesouhla§il zů§tatek,ičtu 23l na banko\Ťtí
výpisy k 31.12.20l9 (Čs, a.s., ČNl;. nozdil činí 455,00 Kč.
obec nezveřejnila na pTofilu zadavatele smlouvu o dílo uzavŤenou dne |7.4.2019,
se áotovitelem AQUARJUS, spol. s r. o., Kyšice, lČo 49550óló, předmět díta ''Doplnění
vodovodní sítě v obci Kameímý Most a lybudování 13 nových vodovodních pňpojek''
c€na díla 3 495 793,93 Kč (vč. DPH 4 229 910,66 Kě), na profilu zadavatcle uveřejněno
opožděně až dne 30.5.20l9,

Upozorněni na rizika dle § l0 odEt 4 pí!m. s) ákonr č. 4202004 §b., v platném znění:
Neuvódí ge

Podíly dle § l0 odst. 4 písn. b) ákona č. 42012004 Sb., y plrtném zněnt:

a) podíl pohle<Lávek na rozpočfu územního celku

b) podil ávazku na rc4)očtu úzelDniho celku

c) podil za§taveného maj€tku na celkovém majetku úeemního celku

Komenaóř:
Celkový objem dlouhodobých pohtedávek činí 0,00 Kč.
Celkový objem dlouhodobých Ávazkít Éni 241 775,0O Kč.

0,68 y"

|A2 %

o§o %

výrok dle § 10 od§L 4 pí§n. c) ?jkon8 č. 420l2fi)4 Sb., v platném znění:. Dluh úzeEnlho c€lku oepřekočil 60% pruměrujeho příjmů za po§lední 4 rozpočtové roky.



Kame nný Mosr 08.06.2020

Podpisy kontroloru:

Bc. Marcela Bažoutovii DiS.

Markéta PoláŇová

Ladislav cílek
starosta obce KameDný Most

kontrolor pJvěřený řizenim ptezkoumáni

fr'r,:y'=2
kontroIoIka

Tato zDráva o Yýsl€dku Dřezkoumóní:
- je náwhem zprály o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zrěnim zpály
se sává okamžikem mamého uplynuti lhůty stanovené v § 6 odst. 1 pism. d) zikoná
ě. 42012004 Sb., k pod,álí pisemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízenim
přezkoumiání

-k€ zjištěnim uvedeným v tomlo nál,rhu je možno podat písemné stanovisko ve lhůtě
do 15 ctnů ode dne pŤedini návrhu zpnily, a to kontrolorovi pověřenému řízenim
přezkoumáuí na adresu: Kmjský úřad Sťedočeského kaje, odbor intemího auditu a kontroly,
Zborovská l l, l50 2l Praha 5

-.se lyhotolrrje ve dvou stejnopisech, pňčemž se stejnopi§ č. 2 předává statut]irnimu zístupci
piezkoumávaného subjektu a stejnopis č. 1 se za}ládá do příslŇného spisu územního ceiku
vedeného odborern inlemiho audifu a kontroly Krajského úřadu Středočeikého kraje.

S obsahem zpály o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kamenný Most o počtu 10
stran byl seaÉínen a stejnopis č.2 přelzal, p. Ladislav cílek, §tarosta obce. Dále starosta
obce převzal v elektronické podobě nepodepsanou zprá\,rr o úsledku přezkoumIíni
hospodaření obce Kamenrrý Most ve strojově čitelném formátu PDF pro naplnění ustanovení
§ 4 zikona č. 99l20l9 sb,

:]!. ,] -l,_,rir l Mosi

dne 08.06.2020



Poučení:
Územní celek je ve smyslu ust. § 13 odst. 1 písm, b) zit<ona é. 420D004 Sb., povinen
přijmout opatení k nápl8vě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o \.ýsledku
přezkoumánl hospodaření a podat o tom písémnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu
orgánu - Krajslcý ťrřad Středočeského kíaje, Odbor intemího audifu a kontroly, Zborovská l 1,
l50 2l Praha 5, a to nejpozději do 15 dnů po Projednání této zpáýy spolu se ávěrďným
účtem v orgIínech územního celku.

Územní celek je dále ve smyslu ustanoveni § 13 orlst. 2 z*ona č. 420l20M Sb., povinen
v informacích podle ustanovení § 13 odst. l písm. b) téhož zákona uvé§t lhůfu, ve které podá
piíslušnému přezkoumávajícímu orgiánu písemnou zpIáW o plněni pfijatých opatření a v této
lbůtě pňslušnému pfuzkournivajícímu orgánu uvedenou zpálu zaslát.

Nesplněním těchto povirmostí se územni celek dopuslí přestupku podle ustanoveni
§ 14 odst. l písm. b) a c) zíkona č. 42012004 sb. a 2,a lo Ý lúoži územního celku 1ndle
ustanoveni § 14 odst. 2 zikona č. 42012004 Sb. pokuta do výše Kč 50,000,-.

Rozdělovnik:

steinoDis počct yýtirků Předáno Přeyr4l

I lx Krajshý úřad
Stedoč€ského kraje Bc, Marc€la Bažoutov4 Dis.

2 1x
Obec

Kamenný Most Ladislav cílek

Upozornění:. RozPoČTo\aÍ rrÍrrr,m - Důťazně upozorňujeme na znění § 2 od§t. l zíkona
ě. 25012000 Sb., ve anění pozdějších pŤedpisli v n&nž je §tanoveno, že: .Finanční
hospodaření úaemních sarrrospnávných celků a svazků obcí se řídí jejich ročním
roryčtem a rozpďto\.ým Yýhledem''; v § 4 od§. 3) téhož zákona je uvedeno,
ž€: "Při zpBcování ročního rozpočfu s€ vychází z rczpďtového výbledu''. Podotýkíme,
že v předložných dokumentech - ro4očtovém v,ýhledu a schváleném rczpočtu obc€
na rck 2019 jsou \.ýra2íIé rozdíly ve výdajích obce, není zde zabmut& investiční akce
ve výši 2 000 000,00 Kč na projekt Doplnění vodovodní sítě v obci.

l0


