PARDUBlcKÝ KRAJ
Krajský Úřad

odbor financní

ZP

RAVA

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021
obce Neratov
tC: 00580686
Přezkoumání se uskutečnllo ve dnech:
2. ěervna 2022 jakojednorázové přezkoumání
Přezkoumání hospodaření za rok ve smyslu ustanovení s 42' s 53 (týká se DSo) zákona
č,. 128ĺ2000 sb., o obcĺch, Ve znění pozdějších předpisů a V souladu se zákonem
č' 42012004 sb', o přezkoumávánĺ hospodaření územníchsamosprávných celků
a dobrovolných svazků obcĺ' ve zněnĺ pozdějších předpisů a bylo zahájeno dne 13'1.2022
KĘským úřadem Pardubického kľaje doručenímpísemného oznámení.
Přezkoumané období od

01

.01.2021 do 3í .12.2021

1. Jednorázové přezkoumání bylo vykonáno

na úřadu obce dne 02.06.2022

Přezkoumání vykonaly:

-

kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Eva Bat'ková
kontroloři:

-

Bc. lvana Horáková
Mgr' Jana Novotná

Pověřenĺ kpřezkoumánĺ ve smyslu s 5 č. 42012004 Sb. a S 4 a $ 5 zákona č.
vydal Krajský Úřad Pardubického kraje dne 20.7.2021.

25512012 Sb.

Přezkoumánĺ byIo vykonáno výběrovým způsobem.

přítomni: Jaľoslav Pulkrábek

Př! přezkoumání byli

_ starosta obce

Lenka KrĺŠtofĺková- úcetnÍ obce
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Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v s 2
odst. 1 a 2 zâkona ć,.42012004 sb. posouzené podle hledisek uvedených v Ş3 tohoto
zákona.
Při posuzování jednotlivých pľávnĺchúkonůse vychází ze zněni právních předpisů
platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.
Podle ustanovení Ş2 odst. 3 zákona č,' 42012004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání
údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlĺvosti podle daňového řádu.
Poslednĺ kontrolní úkon předcházĄicí vyhotovenĺ zprávy byl uskutečněn dne 2'6'2022

Výsledek dílčíchořezkoumání
A.l. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčíchpřezkoumání za r.2021
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
A.

A.ll.

ostatní chyby a nedostatky
Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

B.
B.l.

Plnění opatření k odstranění nedostatků ziištěnÝch v předchozích letech
Při přezkoumánĺ hospodaření územnĺhocelku v předchozích letech
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

G.

c.l.
ą

Závěrz přezkoumání hospodařeníza rok

2021

Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 podle S 2 a Ş3 zákona
420t2004 sb.

ö.

nebyly zjištěny chyby a nedostatky

c.il

Upozornění

na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb

a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodařenĺ Územního
celku v budoucnu:

Při přezkoumání hospodařenĺ nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít

negativní dopad na hospodaření územníhocelku v budoucnosti.

G.llI. Poměrové ukazateIe zjištěné při přezkoumání hospodaření:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územníhocelku ........
b) podíl závazkťt na rozpočtu územnĺhocelku ........
c) podĺlzastaveného majetku na celkovém majetku územníhocelku

0,01
2,39
... 0

0/o
0/o

o/o

c.lV. Dluhové pravidlo podle zâkona o rozpočtové odpovědnosti
Dluh obce Neratov nepřekrocil 60% průměru jeho příjmůza poslednĺ
roky podle právního předpisu upravujícĺhorozpočtovou odpovědnost.
obec nemá přijatý úvěr.
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D.

ostatnĺ sděIení pro přezkoumávaný územnícelek
Neratov dne 2' ćervna2022

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na jednorázovém přezkoumání hospodaření
- za Krajský úřad Pardubického kraje:

>,rzr-,'27

Eva Bat'ková

Ś_..--'---- ...

poJpi'' L"'ii"läi" pověřeného řÍzením
přezkoumání

kontrolor pověřený řĺzením přezkoumánĺ
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Bc' lvana Horáková
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kontrolor

Mgr. Jana Novotná

podpis kontrolora

kontrolor

-

_
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Tato zpráva o vÝsledku přezkoumání:
je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a je moŽno ke zjištěnív ní
uvedeném podat"píseńné stanovisko ve lhŮtě do 15 dnů ode dne předáni zprávy
kontrolorovi'pověřenému řĺzenĺmpřezkoumání. Koneöným zněním zprâvy se stává
tento návrh okamŽikem marného uplynutĺ lhůty stanovené v $ 6 odst. 1 písm. d) zákona
č' 42oĺ2oo4 sb. k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením
přezkoumánĺ. Kontrblor pověřený ŕÍzenim přezkoumání můŽe v odůvodněném případě
stanovit lhůtu delší,
se vyhotovuje u" duou stejnopisech, přičemŽ se jeden stejnopis předává statutárnĺmu
zástůpci końtrolovanerlo suojertu a druhý stejnopis se zakládá do příslušnéhospisu
Krajského úřadu Pardubického kraje,
nedílnou součástízprâvy je séznam dokumentů vyuŽitých při přezkoumání a
uvedených v přĺloze,
s obsańem zprâvy o výsledku přezkoumání hospodařenĺ obce Neratov o počtu 8 stran
byl seznámen a 1e.1ĺ stejnopis převzal starosta pan Jaroslav Pulkrábek

V kontrolovaném období Úsc, dle prohlášení zástupců ÚSC, nehospodařil s majetkem
a
státu, neruöil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavil movitý
se
týkajĺcĺ
nemovitý majeték, neuzavřel směnnou, najemni smlouvu a smlouvu o výpůjčce
o
nemovitého majetku, smlouvu o přijetí nebo poskytnutĺ úvěru nebo půjčky,smlouvu
poskytnutĺ dotace, smlouvu o pŕevzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o
pristóupenĺ kzâvazku a smlouvu o sdruŽenĺ, nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace,
'L1 l'ardubicĺ:, te i': ł'420 466 026 530
l(ĺlĺĺlcrlsl<elloniilrlĺ.\stĺ 125, 5:j2
ĺ: lrla l l' tva na' bed ĺla r i |<ova (rt) pa r d rl bicl<yl<raj.cz

3-

neuskutečnil majetkové vklady
rozsahu

Uzemní celek uskutecnil pouze veřejné zakâzky malého

Poučenĺ:
Územnĺ celek je ve smyslu ustanovení $ 13 odst. 1 pÍsm. b) zákona ć.
42oĺ2oo4 Sb.
povinen př1mout opatření k nápravě chyb a ňedostatků uvedenýcń
v této zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření a podat o tóm písemnou |nformaci-přezkoumáu.iĺ.ĺ'u
orgánu,
a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným
účtemv orgánech
územníhocelku.
Územn.í celek je dále ve smyslu ustanovení 13 odst. 2zákona ć,.42ol2oo4Sb.,
povinen
$
v informacích podle ustanovení Ş13 odst. 1 písň. b) téhoŽ zákona

.

uvésińĺiu,u" které podá
příslušnémupřezko.umávajícímu orgánu písemnoúzprávu o plnění přijatých
opatření, a
v této lhůtě příslušnémupřezkoumáva1ĺcĺmu orgánu uuädenou zprávuzäsŕat.'
Nesplněním těchto povinností se územnícelek do pustí přestupku podle
ustanovenĺ s14
odst. 1 pís m. b) a c) zákona č,. 420ĺ2004 Sb. a za to lze podle ustanovení
Ş14 odst. 2
zákona č}' 42012004 Sb. územnímuce ku uloŽit pokutu do výše 50.000 Kč.

Jaroslav Pulkrábek
starosta obce

podpis

obce

Lenka Krištofíková
účetníobce

podpĺs účetn obce

Převzal dne:
Neratov dne čtvrtek 2' června 2022
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Jaroslav Pulkrábek
starosta obce
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Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumáníhospodařeníza rok

2021

oznaöenívšech dokladů a iinÝch materiálů vvuŽitÝch při přezkoumání:
Po ts ísemnosti

Dľuh písemnosti
Návrh roz
Pravidla

zve něn od 11'2'2021
čtu na rok2021
návrh
zastupitelstvo obce dne 16.12.2 020 schvaluje rozpočtovéprovizoria
na rok2021
rozpočtoVého
schválená pravidla rozpočtovéhoprovizoria na rok 2021byla
provizoria
zve něna dne 16'12'2020
Rozpočtová opatřenĺ rozpočtovéopatření č. 1 schváleno na zo dne 28'4.202 1, zveřejněno
dne 28.4.2021
rozpočtovéopatření č. 2 schváleno na Zo dne 30'6'2021, zveřejněno
dne 30.6.2021
rozpočtovéopatření č. 3 schváleno na Zo dne 25.8.2021, zveřejněno
dne 25.8.2021
rozpočtovéopatřenĺ č' 4 schváleno na Zo dne 27 '1o.2o21,
zveřejněno dne 27 .10.2021
rozpočtovéopatření č. 5 schváleno na Zo dne 15.12.2021,
zveře něno dne 15'12.2021
Schválený rozpočet zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet na rok2021ze dne 3.3.2021
schválený rozpočet vyvěšeno den 4.3.2021 ověřeno na internetových

,

stránkách
zastupitelstvo obce ze dne 3.3.202 1 schvaluje střednědobý výhled
rozpočtu na roky 2021 -2023' Návrh střednědobého výhledu na roky
2022 - 2023 bvlzveřejněn od 1 1. 2' 2021
stránkách
ověřeno na intern
rok2020 byl spolu se zp rávou o výsledku
za
účtu
návrh závěrečného
Závěrečný účet
přezkoumání hospodařenĺ za rok2020 zveřejněn od 11'6.2021'
Zastupitelstvo obce ze dne 30'6'2021schvaluje závěrečný účetobce
za rok2020 spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření
za rok2O2O bez výhrad. Schválený zâvěrećný účetobce za rok2020
byl zveřejněn spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření
za rok2020 od 30.6.2021
vedený u NB , a.s. č.ú.94-6912561ĺ0710 ve výši zůstatku 749
Bankovnívýpis
354,89 Kč k 31 .12'2021
vedený u cs, a.s. č.ú.1205508339/0800 ve výši zůstatku 6 839
802,10 Kč k 31.12.2021
kontrola úötování za období 1-12ĺ2021v číselnéřadě 700001 7ooo28, kontrola účtováníza 1-12ĺ2021v čĺselnéřadě 600001 - 6
ověření zůstatku dle provedené inventarizace k31.12'2021 na účetní
7 589 156,99 Kč
rozvaha - účet231 v celkové
stav dle
na mĺstnípoplatek za odpady a ze psů vedena tabulkově v excelu dle
Evidence poplatků
notl
oplatníků
DF za období 1-12ĺ2021v čĺselné řadě F001 - 308 včetně předpisu
Faktura
závazku
plán inventurze dne 15.11'2022, proškoleníze dne 15.12'2021
lnventurní soupis
okamŽik zahâiení a ukončenívednech 20 .12.2022 - 31.1.2022
majetku a zâvazkü
inventariza ënízprâv a ze dne 31'1 .2022
k31.12.2021
inventurnĺ
faktur
za rok2021 v číselnéřadě 100001 - 103 08,
faktur
kniha
Kniha doš

Střednědobý výhled
rozpočtu
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Vedena v ťlčetním
ramu
kniha odeslaných faktur za rok 2021 v císelnéřadě 2021001 2021011, vedena v účetním
mu
počet obyvatel k 1'1.2018 - 164
počet zastupitelů 7
funkce zastupĺtelůneuvolněné, Zo schválilo pro neuvolněné funkce
zastupitelů odměny dne 31 '10.2018 , dne 13.2.2019
odměny vypláceny v souladu s právní předpisem, kontrola na
mzdové l
za rok2021
Pokladní doklad
pokladní doklady v příjmech v číselné řadě P/1 a Pl137 , výdajů v
číselnéřadě V/1 aVĺ136
účetnídoklad v číselnéřadě 40001 - 400137
Pokladní kniha
pokladna za období 1-1212021
(deník)
pokladní zůstatek ve výši 57 383,00 Kč , ověřeno na Účetnístav dle
u rozvaha - účet261 v rámci provedení inventarizace
Příloha rozvahy
k 31.12.2021
Rozvaha
k 31j22021
Učetnídoklad
č. 80 003 ze d ne 3 1 I 202 1 před pis p oh ed ávky n a m ístn poplatek za
odpady VE vysr 79 000 00 Kč c, ze psu VE výši 2 500 00 Kč účetní
m
zá
m 315/606
Učtový rozvrh
na rok 2021 v účetním
ramu Gordic
pro
Výkaz
hodnocení k 31.12.2021

Kniha odeslaných
faktur
odměňování členů
zastupitelstva

nenr

Výkaz zisku a
Darovací smlouvy

k31.12.2021
ze dne 21.12.2021 na př1etí fĺnanční
ho daru ve výši 80 000,00 Kč od
RRA PK na úhradu nákladů spojených s oblastĺ nakládání s odpady
Zo schválilo dne 15'12.2021
ze dne 26'8.2021na poskytnutífinančníhodaru ve výšĺ5 ooo,oo Kč
pro oblastní charitu Pardubice, Zo schválilo dne 25.8.2021
ze dne 26.8.2021 na poskytnutí finančníhodaru ve výši 1o ooo,oo Kc
na akci ''Přátelské setkání Neratov" dne 18.9.2O21 pro stáj T. Kocián
,

Dohody o provedení
práce

Neratov

DPP ze dne 31 .1.2021 - knĺhovnice , vyřizování Czech Point,
evidence obyvatel
DPP ze dne 31 .12.2021- správce budovy oU
DPP ze dne 31 .12'2021- administrativní práce , pokladník , asistent

starosty

Pracovnísmlouvy
včetně platových
výměrů
Smlouva o dílo

DPP ze dne 30.6.2021 - sekánítrávy, kácení, štěpkování
DPP ze dne 31 '7 '2021 - údržbazeleně
pracovní smlouva ze dne 1.6.2021- asistentka starosty
ze dne 30.8.2021 na zpracování projektové dokumentace akce
splaškovákanalizace a KČoV', za cenu dĺla ve výši
',Neratov -

998 250,00 Kě
zveřejnění na profilu zadavatele ze dne 7.9'2021, ověření profilu ve
věstnĺku ve
zakázek
Smlouvy a další
neinvestičníúčelová dotace ze státnĺho rozpočtu na zajištěnívýdajů
materiály k přl.;atým
spojených s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu CR
úěelovým dotacím
ve dnech 8. a 9. 1o.2o21 vz gaoĺl ve výši 31 ooo,oo Kč
příjem dotace zaúčtovánna poloŽce 4111 včetně úpravy rozpočtu
|(ĺlĺnĺ'llsi<ćhcln.jlllt_:s1.ĺ 1)\,5:]) ] 1 ĺ]alĺJubicĺ.l,tC|.: l4rO 466 026 5_]O,
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Smlouvy a dalšĺ
materiály k přijatým
účelovýmdotacĺm

výdaje účtovány na 6114 dle j ednotlivých výdajů na poloŽky
rozpoctové skladby
výdaje
kontrola čerpánía uznatelnost výdajů bez nedostatků, celkové
ve výši 13 626,30 Kč, vratka ve výši 1 7 373,70 Kc zaslána dne
26.1.2022 z účtuCNB, a.s.
ze d n e 23 6 20 2 1 o p os kytn utí dotace z Prog ramu o bnovy VE nkova c
oŻpzt2 1 t7 1 982 z rozpočtových prostřed kŮ P ardu bickéh o k raJe na
na
n vesti cn a kci ''Výstavba odpočinkových a spo rtovn ĺch m st
cyklo/turistické trase'' ve výši 80 000,00 Kč
dodatkem ć,. 1ze dne 17.12'2021prodlouŽenĺtermĺnu do 31 '12.2022
příjem dotace zaúčtovánna 4222 včetně úpravy rozpočtu

ze dne 4.1o.2021o poskytnutí dotace z Programu ''Podpora budování
infrastruktury cestovnĺho ruchu v Pardubickém kraji'' z rozpočtových
prostředků Pardubického kraje ve výši 80 oo0,00 Kč na investičnĺ
akci '' Modernizace naučnéstezky Pernštejnskými rybníky "
dodatkem ć. 1 ze dne 17.12'2021prodlouŽenĺtermĺnu do 3'1 .12.2022
přĺjem dotace zaúčtovánna 4222 vietně úpravy rozpočtu

Smlouvy o převodu
majetku (koupě,
prodej' směna,
převod)

ze dne 30'6'2021o poskytnutí individuální neinvestičnĺdotace v
oblasti cestovního ruchu ve výši 140 000,00 Kćzrozpočtových
prostředků Pardubického kraje na akci ''lnovace nauÖné stezky
Pernštejnskými rybníky''
termín pouŽití a vyúčtováni do30.5'2022
čtu
em dotace zaúčtován na4122 včetně
kupní cenu
za
477116
ć'
ze den 16.12.2021 na prodej pozemku Par
'ĺ00,00
Kč
1oo,oo Kćza 1 m2,tj. celkem 3
dne 15.12'2021, zâmër
Zo
schválilo
doloŽka dle zákona o obcĺch
prodeje zveřejněn ze dne 9.11.2021do 15'12'2021
právni účinkyvkladu vznikly dne 12.1.2022, účtováno v následujícím
účetnímobdobí

ze dne 16.12.2021na nákup spoluvlastnického podĺlu pozemku par.ě.
601 za kupnĺ cenu Ve výši 15 000,00 Kč
doloŽka dle zákona o obcích - Zo schválilo nákup dne 15'12.2021
právnĺ Úěinky vkladu vznikly dne 12'1.2022, účtováno v následujĺcím
Zápisy z jednánĺ
zastupitelstva věetně
usnesení

obecně závazné
vyhlášky

účetnĺmobdobí
zastupitelstvo obce ze dne 16.12.2020 ( rozpočet 2021, rozpočtové
provizorium na rok 2021)
zastupitelstvo obce ze dne 10'2'2021
zastupitelstvo obce ze dne 3.3.2021 (rozpočtu na rok 2021,rozpoćtový
výhled na rok 2022 - 2023 )
zâstupitelstvo obce ze dne 28.4'2021(rozpočtové opatřenĺ č. 1)
zastupitelstvo obce ze dne 30'6'2021(závěrečný lJ,ćetza rok2020'
účetnízâvërkazarok2o2o, rozpočtovéopatření č' 2)
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zastupĺtelstvo obce ze dne 30.6 2021 schvaluje účetnízávěrku obce
za rok2021
o schválenĺ účetnĺ
n
zápisy z finančníhovýboru ze dne 28.4.2021 , 20.6.202127 .1 0.2021 _
kontrola finančních
ků obce
záp ts v ze d n e 3 0. 6 202 2 7 1 0. 2021 kont ro la pl n en jed n otl ivých
bod u u s nese n ze zasedán
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