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Zápis z dílčíhopřezkoumání hospodaření
obce vRAŇaNY
tČoozslsoz

za rok20t7
Přezkoumání hospodaření obce Vraňany za rok 2017 by|o zahi$eno dne 24.07.2017
doruěením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím
orgánem.

DiIčípřezkoumání se uskutečnilo dne 10,11.2017
na základě zákona č,. 42012004 Sb., o přezkoumávání hospodďení územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí, ve zněni pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
ě.25512012 Sb', o kontrole (kontrolní řád).

Dílčípřezkoumání proběhlo v sídle obce:

Vraňany
Vraňany 37
277 07 Vraňany

DíIčípřezkoumání vykonaly:
_ kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
_ kontroloři:
Obec zastupovali:

Bc.Zuzana Svobodová
Alena 7*manová

Martin Chmelík - starosta
ŠarraPletichová - úředník ÚSC

Předmětem přezkoumání jsou dle ust. $ 2 zák. č,' 42012004 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, údaje o ročnímhospodaření územníhocelku' fuořícísoučást závěrečného účtupodle
zákona ě. 250/2000 Sb., ve zněni pozdějších předpisů, a to: i
- plnění příjmů a výdajů rozpočtu, včetně peněžníchoperací týkajícíchse rozpoětoých
prostředků,
_ finančníoperace' tykajici se tvorby a polůitípeněžních ťondů,
_ naklady a výnosy podnikatelské činnosti územníhocelku,
- peněžní operace' týkajícíse sdružených prostředku vynakládaných

rc zilkladě smlouvy
mezi dvěma nebo více územnímicelky, anebo na základě srnlouvy sjinými
právnickými nebo fuzickými osobami,

-

_
_

-

_
_

-

-

_

-

finančníopeÍace' ýkajícíse cizích zórojů ve smyslu právních předpisů o účetnicwí,
hospodďení a nakládání s prostředky poskytnutými z Narodního fondu a s dalšími
prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
vyučtovánía vypořádaní finaněních váahů ke státnímu rozpoětu, k rozpočtůmkrajů,
k rozpočtůmobcí k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám,
nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímžhospodaři územni celek,
zadáváni a uskuteěňování veřejných zakinek, s qýjimkou úkonůa postupů
přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštnítro právního předpisu,
stav pohledávek azápazkŮ a nakládání s nimi'
ručeníza závazky fyzických a právnických osob,
zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
zřizováni věcných břemen k majetku územního celku,
účetnictvívedené územnímcelkem,
ověřeni poměru dluhu územníhocelku k pniměru jeho příjmůza poslední 4 rozpočtovď
roky podle právního předpisu uprawjícího rozpočtovou odpovědnost.

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na rryznamnost
jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých
právních úkonůse vychází ze zněni právních předpisů platných ke dni uskutečněnítohoto
úkonu.

A. Přezkoumané písemnosti
Rozpočtový výhled
. na rok 2017
Návrh rozpočtu
. na rok20l7 zveřejněný dne23. l l. _ 14. Iz.2016
Schválený rozpočet
o zastupitelstvem obce dne 14. 1?. 2016 jako vyrovnaný - závazné ukazatele
dle přiloženého schváleného náwhu rozpočtu ve qýdajích na jednotlivé paragras
rozpočtovéskladby, zveřejněný dne 2. l.2017
Stanove n í záv azný ch u kazatelů zříz ený m o rgan izac ím
. dopisy ze dne 2. I. 2017 přispěvkoým organizacim Základní škola Vraňany a Mateřská
škola Vraňany
Rozpočtová opatření
o č. l - schváleno zastupitelstvem obce dne l5. 2.2017, zveřejněno dne 18. 4.20I'|
. č.2 k 3l. 3. 2017 provedeno starostou obce na základě pověření zastupitelstva obce
ze dne 14. 12. 2016, zveÍ$něno dne 18. 4. 2017
o č. 3 k 30. 4. 2017 provedeno starostou obce na ziil<ladě pověření zastupitelstva obce
ze dne 14' 12.2016, neřejněno dne 5. 6. z0I7
C ě.4 - schváleno zastupitelstvem obce dne 17. 5.2017, zveřejněno dne2l.6'2017
o č. 5 k 30. 6. 2017 provedeno starostou obce na záil<ladě pověření zastupitelstva obce
ze dne 14. 12. 2016, nteíejněno dne 31. 7. 2017
C č. 6 k 3l. 7. 2017 provedeno starostou obce na základě pověření zastupitelstva obce
ze dne |4. 12.2016, neÍejněno dne 28.8.2017
o č.7 k 31. 8. 2017 provedeno starostou obce na základě pověření zastupitelstva obce
ze dne 14. 12.2016, meÍejněno dne 15.9.2017
o č.8 - schváleno zastupitelstvem obce dne 13. 9.2017, zveřejněno dne 12. Io.2oL7

Závěrečný účet
. za rok 201ó, projednán a schválen dne 5. 4. 2017 spolu se Zprávou o výsledku
přezkoumání hospodaření s vyjádřením ''bez výhrad''' návrh zveřejněn od 28. 2. - 17.3.
20l7, schválený závěrečný účetzveřejněn dne l0. ll. 2017
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
. k 3 I. 1.2017 bez uvedeni data, k 30. 9. 2017 ze dne 12. lO. ZO\T
Výkaz zisku a ztráty
r k 30. 9.2017 (okamžik sestavení ke dni 16. 10. 2017)
Rozvaha
o k 30. 6.201,7 (okamžik sestavení ke dni l8.7.2017), k 30. 9.20]17 (okamžik sestavení
ke dni ló. 10. 2017)
Příloha rozvahy
.. k 30. 9. 2017 (okamžik sestavení ke dni 16. 10' 2017')
Učtový rozvrh
t
. sestavený pro účetníobdobi 20l7
Hlavní kniha

.

za měsíc leden - zétŤi2017 (dle potřeby)

Účemí deník

o Zd měsíc leden - záÍí2017 (dle potřeby)
Kniha došlých faktur
.

zarok20l7

Bankovní výpis
o [. 201713, 201717, 2017/17, 2017121, 20171154, 2017/157, }Anlrcl, 20171163
2017/165 k bankovnímu účtuč. l53810549/0600 vedenému u GE Money Bank
Učetnídoklad

o č. l70l-000382 -

o
o

l701-000388,1709-00000l

-

1709-000005, l709_000013

-

_

1709-000027 k bankovnímu účtuč. l53810549/0600 vedenému u GE Money Bank
č,. 17-810-00001' 17-810-00002, |7-810-00018 - 17-810_00020 k bankovnímu účtu
ě.94-2ol3t7llo7l} vedenému u Čt'{B
vnitřní doklad č. l 704-000 |62 ze dne 5. 4. 2017 (převod hospodářského výsledku)

Pokladní kniha (deník)

.
o

za měsíc září201.7

Skonto pokladní hotovosti - zůstatek k 10. l l. 2017 ěinil Kč 4 37l,oo (k pokladnímu
dokladu č. 17-70l-0065?), hotovost souhlasí se zůstatkem v pokladní knize
Pokladní doklad
o ě. 17-70l-0057l - 17-70I-00599
Mzdová agenda
o Rekapitulace mezd za měsíc záÍi2017
odměňování členůzastupitelstva
. Výplatní listiny za měsíc záŤi ařijen2}L7 - uvolněný starosta obce, předseda finančního
rnýboru, předsedkyně kontrolního výboru, p. J. D. člen koítrolního výboru
'Učetnictví
ostatní
o Protokol o schválení účetnízávěrky obce za rok 201ó (schvátena zastupitelstvem obce
dne 5. 4.2017) odeslán do centrálního systému účetníchinformací dne 3. 5.2Ol7)
Smlouvy o díIo
o Smlouva o dílo č,. 03/2017 ze dne 27. 3. 2Ot7 uzavřena se zhotovitelem Šnajdrstavby
Mělník s. r. o. na akci obnova stávajicí komunikace na p' ě. 610, k. ú. Vraňaný,
v celkové \.ýši Kč l 044 793,00 bez DPH (cena souhlasí s cenou uvedenou v nabidce)

o

Dodatek č. I ze dne 13. 7. 201.7 ke Smlouvě o dílo č,. 03/2017 uzavřené se zhotovitelem
Šnajdrstavby Mělník s. r' o. (narnýšení ceny o vícepráce na Kč I 243 852,oo)
Smlouvy o převodu majetku (koupě' prodej, směna, převod)
o Kupní smlouva ze dne 8. 8 2017 uzavřena s kupujícímAFK Vraňany o prodeji
pozemku p. č. 79la4 díl b a 79144 dil a k. ú. Vraňany, zastupitelstvo obce schválilo dne

o
o

5. 4.20t7
Kupní smlouva ze dne 9.3.2017 o koupi pozemku p.

č'

757 k. ú. Vraňany,
zastupitelstvo obce schválilo dne 15. 2. 2017
Směnná smlouva ze dne 13. 6.2017 - obec nabyla pozemek p. č,. 443/18 k. ú. Vraňany
a pozbyla pozemek p. č,.242 k. ú. Vraňany, zastupitelstvo obce schválilo dne 17. 5.201'7

Darovací smlouly
o Smlouva darovací ze dne 30. 6. 2017 uzavtena s dáncem Areál Vraňany' s. r. o.
o poskýnutí finančníhodaru ve Úši Kč 20 000,00 na financování kulturního programu
během posvíceníkonaného vobci Vraňany dne}.9.2017
t
. Smlouva darovací ze dne 18. 8. 2017 uzavřena s dárcem STEELTRADE s. r. o. Praha 1
o poslqrtnutí finančníhodaru ve Úši Kč 20 000,00 na ťtnancování kulturního programu
během posvíceni konaného v obci Vraňany dne2.9.2017
Zv eíejněnézáměry o nakládání s maj etkem
o Prodej pozemku p. č,. 79144 díl b a 79/44 díl a k. ú. Vraňany - záměr zveřejněn dne
19. 9. - 4. r0. 2016
o Směna pozemku p. ě.242 k. ú. Vraňany - záměr zveřejněn dne 12. 4. - 27 . 4. 2017
Smlouvy a dalšímateriály k přijadm účelovýmdotacím
o Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 29.6.2aI7 vydané poskytovatelem Ministersfuo
Ťvotniho prostředí Praha 10 o poskytnutí dotace ve qýši Kč 15 98l 123'08 na akci
CoV a splašková kanalizace Mlčechvosty (nepřezkoumáváno, pouáto podpůrně)
Smlouvy a dalšímateriály k poskytnutým účelovýmdotacím
o Veřejnoprávní smlouva o poskytnuti neinvestiění dotace š,. l/2017 ze dne 28.2' 20l,7
uzavřena s příjemcem AFK Vraňany o poskýnutí dotace ve ýši Kč 70 0oo'0o
na sportovní vybavení a provoz, zastupitelstvo obce schválilo dne 15. 2.2017, včetně
žádosti o dotaci ze dne 26 l. 2017, zveřejněna dne 1. 3. 2017
o Veřejnoprávní smlouva o poskynutí neinvestiční dotace č).2l2o|7 ze dne 6. 3. 2017
uzavřena s příjemcem Myslivecký spolek Vraňany, z. s. o poskýnutí dotace ve výši
Kč 20 000,00 na rozvoj myslivosti a mysliveoké ekologie, zasfupitelstvo obce schválilo

o

o

dne 15. 2. 2017, věetně žádosti o dotaci ze dne

7.2.2ol7

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č,.3/20|7 ze dne 28. 6' 2017
uzavřena s příjemcem Tělovychovná jednota Sokol Vraňany o poskytnutí dotace ve ýši
Kč 70 000,00 na úhradu elektrické energie, otopu a rekonstrukce stropu na sále
sokolovny, zastupitelstvo obce schválilo dne 15. 2.2077, včetně žádosti o dotaci ze dne
13.2. 2017, doloženo doložkou o zveřejnění ze dne 30. 6.2aI7
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestičnídotace č. 4l20l7 ze dne 31. 5. 2oI7
uzavřena s příjemcem Spolek Mošna Vraňany o poskytnutí dotace ve qýši Kč 20 000,oo
na nákup kostýmů, rekvizit, larlis apod., zastupitelstvo obce schválilo dne 17' 5' 2017,
včetně žádosti o dotaci ze dne 27. 4. ?0l7

Dohody o provedení práce
o ze dne 28. 3.2017 uzavřena s pí M. H. za odpis a kontrolu vodoměru v obci Vraňany nádraži (rozsah 7 hodin)
. ze dne 1. |.201,7 uzavřena s'p V.U. za vedení obecní kroniky a zpravodaje (rozsah
80 hodin)
. ze dne 2. 9. 2oI7 uzavřena s pí M. Š.za malování na obličej při posvícení(rozsah
5 hodin)

Dokumentace k veřej ným zakázkám

.

SloŽka veřejné zakáuky malého rozsahu na akci ''obnova stávající komunikace
na p. č. 610 k. ú. Vraňany", zejména: zadiwaci podmínky, Rozhodnutí zadavatele
o ustanovení členůhodnotící komise, písemná výrva pěti uchazečům,nabídky
5 zájemců, Zpráva z otevíránía hodnocení nabídek, jako nejvhodnější byla vybráná
nabídka firmy ŠNaroRstavby Mělník, s. r. o. Měíník ve výši ťt t bq+ igg'oo
bez DPH _ zaképkabyla zadána v souladu s pravidly stanovenými vnitřním předpisem
obce č. l/20l6kzadáváni veřejných zakázek malého rozsahu
Ynitřuí předpis a směrnice

o Soubor vnitřních směrnic platných pro rok 20t 7 (nepřezkoumáváno, pouŽito podpůrně)
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
. ze dne 14. |2.2016, |5.2.2017,5.4.2017 (schválení účetnízávěrky zarok2016
příspěvkoých organizaci Základni škola Vraňany, Mateřská škola Vraňany),
17. 5' 2017, 12. 7. 2077, 13 9. 2017 (nepřezkoumáváno, použito

podpůrně)

Výsledt<y kontrol zřízený ch organizací
Protokol ze dne |0. 4.2017 z kontroly příspěvkové organizace Mateřská škola Vraňany
(kontrolované obdobi zitři20l6 _ březen 2017)

o
o

o
o

Protokol ze dne 20. 9' 2017 z kontroly příspěvkové organizace Mateřská škola Vraňany
(kontrolované období duben 2017 - srpen 2017)
Protokol ze dne l0. 4. 2017 z kontroly příspěvkové organizace Zik|adni škola Vraňany
(kontrolované období zi+ři2016 - březen 2017)
Protokol ze dne ?0.9.2017 z kontroly.příspěvkové organizace Zi./riladni škola Vraňany
(kontrolované období duben 2017 - srpen 20l7)

V kontrolovaném období obec Vraňany, dle prohlášení starosty obce, neuzavřela smlouw
pachtovní, smlouvu o ýpůjčce,výprose, o nabytí, převodu, nebo o zfizení práva stavby
k pozemku ve svém vlastnictví' ani jinou smlouvu o nabytí a převodu majetku včetn-ě
smlouvy o nakládání s věcnými právy, nehospodařila s majetkem státu, neručila sqým
majetkem za závazky fyzických a právnických osob, a to ani v případech taxativně
vyjmenovaných v $ 38 odst. 3 zdkona o obcích, nezastavila movitý a nemovitý majetek,
neuzavřela smlouw o přijetí a poskytnutí úvěru nebo ápůjčky,smlouvu o převzetí dluhu,
o převzetí ručitelskéhozávazku, o přistoupeni kzávazf<v a smlouvu o sdružení, smlouvu
o společnosti a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy o sdružení,jehož je obec
společníkem, nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace, nevydala komunální dluhopisy,

nezřídila ani nezrušila peněžní fond, nezřídila ani nezrušila příspěvkovou organizati
a organzaění složku, nezaložila ani nezrušila právnickou osobu, neuskutečnila majetkové
vklady do právnických osob, neprovozovala hospodářskou (podnikatelskou) činnost,

uskutečnila pouze veřejné zakžlzky malého rozsahu.

l

B. Výsledek dílčíhopřezkoumání obce
Při dílčímpřezkoumání hospodaření obce Vraňany byly zjištěny následující chyby
a nedostatky

-

-

porušeny dále uvedené předpisy:

Zákon č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázelq

l, nebot':
Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku
včetně všech jejích změn a dodatků v souladu se zákonem. Jedná se o Smlouvu o dílo
ě. o3l2ol7 ze dne 27.3.2Ol7 uzaÝÍenou se zhotovitelem šNeron stavby Mělník s' r. o.
na akci obnova stávající komunikace na p. č. 610, k. ú. Vraňany, v celkové výši
Kě 1 044 '193,00 bez DPH a Dodatek ě. I ze dne 13. 7 ' 20L7 ke Smlouvě o dílo č. 03120]'7
uzavřené se zhotovitelem šNAJDR stavby Mělník s. r. o.
t

$ 219 odst

c. Plnění opatřenÍ k odstranění nedostatků zjištěných
a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky:

Nebyly zjištěny chyby a nedostatlqy.
b) při předchozím dílčímpřezkoumání
Předchozí dílčípřezkoumání nebylo vykonáno.

KRAJsKÝ

Dne 10. 11.2017

ÚŘeo

sTREDoČEsKÉHorReie

@

Odbor kontrolv
l50 2l Praha 5, Zboróvská
ll

Podpisy kontrolorů:

Alena Zemanová

Bc. Zuzana Svobodová
kontrolor pověřený řízením přezkoumání
S obsahem zápisu z dílčíhopřezkoumání hospodaření obce Vraňany
seznámen a jeho stejnopis ěíslo 2 obdržel p.

naffidilil.iir

I Une' 10. 11.2017
:i

o počtu 7 stran byl

Poučení:

Územnícelek je ve smyslu $ 13 odst. l písm. a) z{kona č.42ol2oo4 Sb., povinen přijmout
opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v tomto zápisu, a to bezodkladně poté,
co byl s nimi seznámen a podat o tom informaci, včetně informace o jejich splnění,
přezkoumávaj ícímuorgánu při konečnóm přezkoumání.
Rozdělovník:
Steinopis Počet yýtisků

Předáno

Převzal

I

1x

Krajský úřad
Středočeského kraje

Bc. Zuzana Svobodová

2

lx

obec Vraňany

Martin Chmelík

Upozornění:
o K novele zákona č.25012000 sb. (zveřejňování po schválení orgánem obce) _
Upozorňujeme na novelu zákona ě. 25012000 Sb', o rozpočtoých pravidlech územních
rozpočtů,s účinnostíod2l.2.2017, která byla provedena zákonem č,' z4l2OI7 sb'
kteým se mění ustanovení někteýh zákonů v souvislosti s přijetím právní úpravy
č. Blzafl Sb. o pravidlech rozpočtovéodpovědnosti. Dle uvedené novely obec byla
povinna zveřejnit na úřednídesce schválený závěrečný účetza rok 2016 do 30 dnů
od jeho schválení v zastupitelstvu obce (schválený závěreěný účetbyl zveřejněn dne
l0. l l. 2017, schvéllen dne 5. 4' 2017), schválená rozpočtová opatření. Porušenítěchto
nových povinností je definováno jako správní delikt, po datu 13. 7. 2ol7
jsou definovány jako přestupek, zakteý lzeuložit pokutu do 1.000.000,- Kč.

