
Krajský úrad Stredoceského kraje
Odbor fínancní kontroly
Zboroyská 11
15021 Praha 5

SpZn: SZ 82201/2008/KUSK
Cj.: 3971/2009/KUSK

St~jnopis c. Z.

Zpráva o výsledku prezl{oumáni hospodareni

v v

Obce PRODASICE, IC: 00509272
za rolí 2008

Prezkoumání se uskutecnilo ve dnech:
•• 27.5.2009
• 10.12.2008

na základe zákona c. 420/2004 Sb., o prezkoumáyání hospodarení Územních samosprávuS'ch
celkÚ a doblOyolnS'ch svazkÚ obcí.

Prezkoumání probehlo v sídle obce

Prezl •.oumání vykonali:

- kontrolor poverenS' rízením prezkoumání:
- kontrolorka:

Zástupci obce:

Prod ašice
Prodašice 28
294 04 Dolní Bousoy

Jaroslav Petrák
Simona Marková

Pavel Dedina - starosta
Lucie Karabinová - hla'mí Úcetní

Predmet prezkoumání je vymezen ustaI10venÍm § 2 zák. c. 420/2004 Sb., o prezkoumání
hospodarení Územních samosprámS'ch celkÚ a dobroyoln}'ch syazkÚ obcí.

Prezkoumání bylo vykonáno výberovj"m ZPIl sobem, prezkoumávané období 1'. 2008



A. Prezkoumané písemnosti
ROZI)octový v)'llled

" rozpoctov~' ,~'h1ed obce Prodašice na roky 2006 - 2008 schválen~: v zastupite1stnl obce
dne 14.6.2006

••Úpraya rozpoctového ,~'hledu ze dne 14.9.2007
Pravidla rozpoctového }H'ovizoria

•• schválena v ZO dne 14.12.2007 ve v}'ši 1/12 rozpoctu roku 2007
Záverecni' úcet

" schválen v ZO dne 20.6.2008 s v::iádrenim "bez '~'hrad", yyyešen od 1.6.2008 do
20.6.2008

Schváleni' rozpocet, návrh rozpoctu
" návrh rozpoctu dne 25.2.2008. rozpocet schválen dne 14.3.2008

Rozpoctová opatrení
" C. 1 ze dne 20.6.2008
II C. 2 ze dne 26.9.2008
" C. 3 ze dne 19.12.2008

Úcetní doklad
II od C. 1100053 - 1100142
II od C. 100316 ze dne 1.9.2008 - 100452 ze dne 30.11.2008

Hlavní kniha
••za období 1-12/2008

lnventul'IlÍ soupis majetku a závazki'1
II k 31.12.2008

"'~'pisy z KN ze dne 31.12.2008 (Území C. 733121 LV 10001, C. 670871 LV 460,
C. 679623 LV 358)

Evidence majetku
" k 31.12.2008 vedená \' knihách

Poldadní kniha (deník)
" za období kveten - ríjen, listopad, prosinec 2008 a ke dni dílcího pr-ezkoumáni
II stop stav pokladní hotovosti proveden}' ke dni 10.12.2008 ve ,~'ši Kc 2.761,- (se stavem

k 9.12.2008) - souhlasí se zustatkem v pokladní knize
Poldadní doklad

II odc. 11000S3doc. 1100142
II od. c.11O 146 ze dne 3.11.2008 do c.11 O181 ze dne 29.12.2008

Výkaz pro hodnocení plnení rozpoctu
" za období 1-12/2008

Mzdová agenda a odmeny cleni'l zastul)itelstva
••dohody o provedení práce ze dne 5.7.2008 - Josef Jonáš (20 hodin), Jaroslay Fotr (20

hodin), Martin Janda (20 hodin), Zdenek Pecek (20 hodin), Jaroslav Ulman (20 hodin),
iI dohoda o provedení práce ze dne 1.7.2008 - Jaroslav Rys (150 hodin)
" dohoda o proyedení práce ze dne 1.8.2008 - Lucie Kolakovská (150 hodin)
D dohody o provedení práce ze dne 1.10.2008 - Tomáš Košták (l0 hodin), Martin Fotr (15

hodin)
IJ dohoda o provedení práce ze dne 13.10.2008 - Mm1in Fotr (5 hodin)

Bankovní výpis
" k Úctu C. 33722181/0100 vedenému u KB a.s. od v~'pisu C. 35 ze dne 1.9.2008 do '~'pisu

C. 48 ze dne 1.12.2008
Rozvaha

•• sestavená ke dni 30.9.2008 a k 31.12.2008

2



Zápis z jednání rady a zastupitelstya
II ze dne 14.3.2008,20.6.2008,26.9.2008,19.12.2008

Smlouva o prevodu majetku
••kupní smlouva ze dne 10.12.2008 na porízení osobního vozidla Citroen C 25 SPZ MBI

35-13 za dohodnutou kupní cenu Kc 23.000,-. Sclwáleno v ZO dne 14.9.2007
Zápis z jednání výbodl financního a kontrolního

••kontrolní vý'bor - dne 19.7., 10.9., 13.11.2008
II financní v)'bor - dne 30.4., 30.11.2008

Tabulky financního vyporádání dotací
••ze dne 23.2.2009

V kontrolovaném obdobi obec, dle prohlášení starosty obce, nehospodarila s majetkem státu,
nerucila s,')'m majetkem za závazky t\'zick)'ch a právnick-ý'ch osob, nezastavila movitý' a
nemovitý' majetek, neuzavrela smennou, darovací, nájemní smlouvu a smlouvu o '')'plucce
t)'kající se nemovitého majetku, smlouvu o pr'ijetí nebo poskytnutí úveru nebo pÚjcky,
smlouvu o prijetí nebo poskytnutí dotace, smlouvu o prevzetí dluhu nebo rucitelského
závazku, smlouvu o pristoupení k závazku a smlouvu o sdružení, nekoupila ani neprodala
cenné papíry, obligace, neuskutecnila majetkové vklady, uskutecnila pouze ver'ejné zakázky
malého rozsahu (§ 12 odst. 6 zák. c. 13712006 Sb.).

B. Zjišteni z konecného prezkoumání
Pri prezkoumání hospodarení obce Prodašice
Nebyly zjišteny chyby a nedostatky.

C. Plnení opatrení k odstranení nedostatku zjištených:

a) I)ri dílcím nrezl\.Oumání
Nebyly zjišteny chyby a nedostatl{y.

b) I)ri nrezkoumání hosJ)odarenÍ za nredchozí rokv
Nebyly zjišteny chyby a nedostatky.

D) Záver
Pri prezkoumáni hospodarení obce Prodašice za rok 2008

Nebyly zjišteny chyby a nedostatky.
(§10 odst. 3 písmo a) zákona C. 420/2004 Sb.)

Upozomení na rizika dle § 10 odst. 4 písmo a) zákona c. 420/2004 Sb., v platném znení:
Neuvádí se.
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Podíly dle § 10 odst. 4 I)ísm. b) zákona c. 420/2004 Sb., v platném znení:

a) podíl pohledávek na rozpoctu Územního celku

b) podíl závazku na rozpoctu Územního celku

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku Územního celku

Obec Prodašice dne 27.5.2009

1,35 %

0,00 %

Podpísy kontrolorli:

Jaroslav Petrák

Simona Marková

Tato znráva o "Výsledku prezkoumání:

KRAJSKÝ ÚRAD ®
STREDOCESKÉHO KRAJE

Odbor financní kontroly
15021 Praha 5, Zborovská 11

~.~ .0.00'00'0 o" 0'0 0'0 0.0.

kontrolor poveren)' rízením prezkoumání

................. ~~.......................................................

kontrolorka

- je návrhem zprávy o '}'sledku prezkoumání hospodarení, pricemž konecn)'m znél1lm
zprá,y se stává okamžikem mamého uplynutí lhuty stanovené y § G odst. 3 písm. I)
zákona C. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi poverenému rízením
prezkoumání na adresu: Kraj sh.:'" Úrad Stredoceského kraje, Odbor financní kontroly,
Zborovská 1L 150 21 Praha 5.

- tento návrh zprávy o Y)'sledku pr-ezkoumání hospodar-ení obsahuje i ,}"sledky konecného
dílcího prezkoumání

- se vyhotoyuje ve dvou stejnopisech, pricemž se stejnopis c. 2 pr-edává statutárnímu zástupci
kontrolovaného subjektu a st~inopis c. 1 se zakládá do príslušného spisu Územního celku
vedeného Odborem financní kontroly Krajského Úradu Stredoceského kmje.

S obsahem zprávy o '~'sledku prezkoumání hospodarení obce Prodašice o poctu 5 stran byl
seznámen a st~jnopis C. 2 zprávy prevzal Pavel Dedina starosta obce Prodašice.
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Pavel Dedina
starosta obce Prodašice

...···&~};:Ú)(;9"·"·" .

Poznámlm:
Územní celek je ve smyslu ust. § 13 odst. 1 písm. b) zákona c. 420/2004 Sb., ponnen
prijmout opatrení k náprave chyb a nedostatkÚ uveden)'ch v této zpráve o ,')'sledku
prezkoumání hospodarení a podat o tom písemnou informaci phslušnému prezkoumávajícimu
orgánu - Kraj sk)' Úrad Stredoceského kraje. Odbor financní kontroly, Zborovská I L 15021
Praha 5, a to n~jpozd~ii do 15 dnÚ po projednání této zprávy spolu se záYerecn;"m Úctem
v orgánech Územního celku.

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona C. 420/2004 Sb., povinen
v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm, b) téhož zákona uvést IhÚtu, ve které podá
príslušnému prezkoumáHliícímu orgánu písemnou zprávu o plnení prijaí)'ch opaH'ení a v této
lhúte príslušnému prezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

Za nesplnení techto povinností lze uložít Územnímu celku dle ust. § 14 písm. f), g), h) zákona
c. 420/2004 Sb., poráclkové pokuty až clo v)'še 50.000,00 Kc y jednom pr-ípade.

Rozdelovník :

Steinopis
Pocet \'Ýtisli.ÍIPredánoI

PrevzalI

I Krqi sk;" Úrad

I

1

1 x
Stredoceského krqje

IJaroslav Petrák
iObec

i

I
2

1 xProdašice
I

Pavel Dedinai
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