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Obec Srbeč 
 

 

Závěrečný účet za rok 2019 
sestavený ke dni 31.12.2019 

 

 

Údaje o organizaci 

  Název Obec Srbeč 

  Adresa Srbeč 

    27065  Srbeč 

  IČ 00244449 

  Právní forma Obec 

 

 

Kontaktní údaje 

  Starosta: Tomáš Cimrman (do 16.7.2019), Vít Řebík (od 28.7.2019) 

  Telefon 313 562 333 

 E-mail Info@srbec.cz 

 

 

Obsah závěrečného účtu 

  I.   Rozpočtové hospodaření - detailně 

       Příjmy a výdaje dle účelových znaků 

  II.  Porovnání nákladových a výnosových účtů 

       
Porovnání závazků a pohledávek 

Porovnání  příjmů a výdajů 

  III. Majetek 

  IV. Zpráva z výsledku přezkoumání za rok 2019 - informace 

 

 
V.         Přílohy ZÚ 

I.  Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně 

P Ř Í J M Y 

 

  Položka   Skutečnost 
Rozpočet 

schválený 
% 

Rozpočet 

upravený 
% Rozdíl 

Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 

  1111 
Daň z příjmů fyzických osob placená 

plátci                                                           
1019676.06 756000.00 134.88 1019775.00 99.99 98.94 

  1112 
Daň z příjmů fyzických osob placená 

poplatníky                                                       
27765.40 25000.00 111.06 27800.00 99.88 34.60 

  1113 
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná 

srážkou                                                         
93682.38 80000.00 117.10 93700.00 99.98 17.62 

  1121 Daň z příjmů právnických osob                                                                        872419.38 800000.00 109.05 872500.00 99.99 80.62 

  1122 Daň z příjmů právnických osob za obce                                                                155800.00 190000.00 82.00 155800.00 100.00 0.00 

  1211 Daň z přidané hodnoty                                                                                1963454.90 1700000.00 115.50 1963500.00 100.00 45.10 

  1341 Poplatek ze psů                                                                                      5350.00 5000.00 107.00 5350.00 100.00 0.00 
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  1361 Správní poplatky                                                                                     500.00 1000.00 50.00 1000.00 50.00 500.00 

  1381 
Daň z hazardních her s výjimkou dílčí 

daně z technic.her                                             
23419.83 20000.00 117.10 23450.00 99.87 30.17 

  1382 
Zrušený odvod z loterií a pod.her 

kr.výher.hrac.přístrojů                                            
117.81 0.00 0.00 150.00 78.54 32.19 

  1511 Daň z nemovitých věcí                                                                                330770.90 300000.00 110.26 330800.00 99.99 29.10 

Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 4492956.66 3877000.00 115.89 4493825.00 99.98 868.34 

Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 

  2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků                                                                813356.00 631500.00 128.80 813500.00 99.98 144.00 

  2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti                                                                    16700.00 0.00 0.00 16700.00 100.00 0.00 

  2131 Příjmy z pronájmu pozemků                                                                            5130.00 0.00 0.00 5200.00 98.65 70.00 

  2132 
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých 

věcí a jejich částí                                           
151226.00 155000.00 97.57 159500.00 94.81 8274.00 

  2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                                                             27749.00 25000.00 111.00 27800.00 99.82 51.00 

  2329 
Ostatní nedaňové příjmy jinde 

nezařazené                                                             
139883.48 145000.00 96.47 145000.00 96.47 5116.52 

Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1154044.48 956500.00 120.65 1167700.00 98.83 13655.52 

Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 

  4111 
Neinvest.přij.transfery z 

všeob.pokl.správy stát.rozpočtu                                            
13976.00 30000.00 46.59 13976.00 100.00 0.00 

  4112 
Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 

souhrn.dotač.vzta                                            
65400.00 63000.00 103.81 65400.00 100.00 0.00 

  4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí                                                               30000.00 30000.00 100.00 30000.00 100.00 0.00 

Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 109376.00 123000.00 88.92 109376.00 100.00 0.00 

    PŘÍJMY CELKEM 5756377.14 4956500.00 116.14 5770901.00 99.75 14523.86 

 

V Ý D A J E 

 

  Položka   Skutečnost 
Rozpočet 

schválený 
% 

Rozpočet 

upravený 
% Rozdíl 

Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 

  5011 
Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma 

zaměst.na služ.místech                                           
683570.00 571000.00 119.71 685200.00 99.76 1630.00 

  5021 Ostatní osobní výdaje                                                                                129770.00 93180.00 139.27 130730.00 99.27 960.00 

  5023 
Odměny členů zastupitelstev obcí a 

krajů                                                             
769062.00 641000.00 119.98 773000.00 99.49 3938.00 

  5029 
Ostatní platby za provedenou práci jinde 

nezařazené                                                  
824.00 0.00 0.00 824.00 100.00 0.00 

  5031 
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 

na st.politiku zamě                                            
173996.00 151750.00 114.66 175150.00 99.34 1154.00 

  5032 
Povinné pojistné na veřejné zdravotní 

pojištění                                                      
123223.00 112450.00 109.58 125450.00 98.22 2227.00 

  5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění                                                                2780.00 4000.00 69.50 4000.00 69.50 1220.00 

  5039 
Ostatní povinné pojistné placené 

zaměstnavatelem                                                     
281.00 0.00 0.00 281.00 100.00 0.00 

  5136 Knihy, učební pomůcky a tisk                                                                         7226.00 9000.00 80.29 8900.00 81.19 1674.00 

  5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek                                                                     141042.00 72000.00 195.89 166800.00 84.56 25758.00 

  5139 Nákup materiálu jinde nezařazený                                                                     176434.15 145000.00 121.68 208701.00 84.54 32266.85 

  5154 Elektrická energie                                                                                   272872.06 328000.00 83.19 293700.00 92.91 20827.94 

  5155 Pevná paliva                                                                                         100042.10 64000.00 156.32 100100.00 99.94 57.90 

  5156 Pohonné hmoty a maziva                                                                               35819.00 19500.00 183.69 48000.00 74.62 12181.00 

  5161 Poštovní služby                                                                                      3323.00 4000.00 83.08 4200.00 79.12 877.00 

  5162 Služby elektronických komunikací                                                                     37533.61 36500.00 102.83 37700.00 99.56 166.39 

  5163 Služby peněžních ústavů                                                                              56517.40 60000.00 94.20 60000.00 94.20 3482.60 

  5164 Nájemné                                                                                              396.00 400.00 99.00 400.00 99.00 4.00 

  5166 Konzultační, poradenské a právní služby                                                              71995.00 30000.00 239.98 75000.00 95.99 3005.00 

  5167 Služby školení a vzdělávání                                                                          45640.90 18500.00 246.71 46300.00 98.58 659.10 

  5168 
Zprac.dat a služby souvis.s inform.a 

komunik.technologiemi                                           
61827.00 35000.00 176.65 61900.00 99.88 73.00 

  5169 Nákup ostatních služeb                                                                               566566.70 583000.00 97.18 653720.00 86.67 87153.30 

  5171 Opravy a udržování                                                                                   75058.00 1266320.00 5.93 1113120.00 6.74 1038062.00 

  5172 Programové vybavení                                                                                  0.00 20000.00 0.00 5300.00 0.00 5300.00 

  5175 Pohoštění                                                                                            13413.00 15000.00 89.42 16820.00 79.74 3407.00 
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  5221 
Neinv.transfery fundacím,ústavům a 

obec.prosp.společnostem                                           
8970.00 9000.00 99.67 9000.00 99.67 30.00 

  5223 
Neinvestiční transfery církvím a 

náboženským společnostem                                            
0.00 50000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  5229 
Ost.neinvestiční transfery neziskovým a 

podob. organizací                                            
100000.00 50000.00 200.00 100000.00 100.00 0.00 

  5329 
Ost.neinvest.transfery veřejným 

rozpočtům územní úrovně                                              
188405.00 190000.00 99.16 197475.00 95.41 9070.00 

  5362 
Platby daní a poplatků státnímu 

rozpočtu                                                             
11254.00 43000.00 26.17 39000.00 28.86 27746.00 

  5365 
Platby daní a poplatků krajům,obcím a 

státním fondům                                                 
155800.00 190000.00 82.00 155800.00 100.00 0.00 

  5901 Nespecifikované rezervy                                                                              0.00 144900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  5903 Rezerva na krizová opatření                                                                          0.00 0.00 0.00 10000.00 0.00 10000.00 

Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 4013640.92 4956500.00 80.98 5306571.00 75.64 1292930.08 

Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 

  6121 Budovy, haly a stavby                                                                                124078.00 0.00 0.00 124100.00 99.98 22.00 

  6122 Stroje, přístroje a zařízení                                                                         56749.00 0.00 0.00 57000.00 99.56 251.00 

  6123 Dopravní prostředky                                                                                  601250.00 0.00 0.00 601300.00 99.99 50.00 

Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 782077.00 0.00 0.00 782400.00 99.96 323.00 

    VÝDAJE CELKEM 4795717.92 4956500.00 96.76 6088971.00 78.76 1293253.08 

 

FINANCOVÁNÍ 

 

Název položky Položka Skutečnost 
Rozpočet 

schválený 
% 

Rozpočet 

upravený 
% 

Krátkodobé financování z tuzemska             

Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 -960659.22 0.00 0.00 318070.00 -302.03 

Opravné položky k peněžním operacím             

CELKEM FINANCOVÁNÍ 8000 -960659.22 0.00 0.00 318070.00 -302.03 

 

Příjmy a výdaje dle účelových znaků 

Učelový znak Skutečnost 
Rozpočet 

schválený 
% 

Rozpočet 

upravený 
% Rozdíl 

UZ 000 0 98348  -  Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p                                         

  Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 

  4111 
Neinvest.přij.transfery z 

všeob.pokl.správy stát.rozpočtu                                            
13976.00 0.00 0.00 13976.00 100.00 0.00 

  Příjmy: 13976.00 0.00 0.00 13976.00 100.00 0.00 

  5021 Ostatní osobní výdaje                                                                                11450.00 0.00 0.00 11450.00 100.00 0.00 

  5029 
Ostatní platby za provedenou práci 

jinde nezařazené                                                  
824.00 0.00 0.00 824.00 100.00 0.00 

  5039 
Ostatní povinné pojistné placené 

zaměstnavatelem                                                     
281.00 0.00 0.00 281.00 100.00 0.00 

  5139 Nákup materiálu jinde nezařazený                                                                     601.00 0.00 0.00 601.00 100.00 0.00 

  5175 Pohoštění                                                                                            820.00 0.00 0.00 820.00 100.00 0.00 

  Výdaje: 13976.00 0.00 0.00 13976.00 100.00 0.00 

  

II.  Porovnání nákladových a výnosových účtů 

Nákladové účty 

 

  2017 2018 2019 

501 Spotřeba materiálu 316294.57 272292.84 319521.25 

502 Spotřeba energie 226348.00 269407.00 276142.06 

504 Prodané zboží 4840.00 0.00 0.00 

511 Opravy a udržování 576168.00 23445.11 75058.00 

513 Náklady na reprezentaci 11602.00 16599.00 13413.00 
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518 Ostatní služby 804182.63 780746.61 782641.26 

521 Mzdové náklady 1113711.00 1021736.00 1587837.00 

524 Zákonné sociální pojištění 269306.00 230791.00 300798.00 

525 Jiné sociální pojištění 10563.00 3208.00 2980.00 

538 Jiné daně a poplatky 0.00 83224.00 11254.00 

542 Jiné pokuty a penále 0.00 2000.00 0.00 

549 Ostatní náklady z činnosti 48363.00 48443.00 50357.00 

551 Odpisy dlouhodobého majetku 292630.50 652144.00 716406.00 

554 Prodané pozemky 0.00 0.00 4047.25 

556 Tvorba a zúčtování opravných položek -2760.00 1390.00 -1305.00 

557 Náklady z vyřazených pohledávek 4525.00 0.00 0.00 

558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 231709.08 114837.40 141042.00 

572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery 249780.00 253355.00 297375.00 

591 Daň z příjmů 189810.00 155800.00 218880.00 

 

Výnosové účty 

 

  2017 2018 2019 

602 Výnosy z prodeje služeb 805778.29 862468.25 951339.48 

603 Výnosy z pronájmu 148896.00 153315.00 156738.00 

604 Výnosy z prodaného zboží 2610.00 0.00 0.00 

605 Výnosy ze správních poplatků 450.00 550.00 500.00 

606 Výnosy ze místních poplatků 5740.00 4650.00 5350.00 

647 Výnosy z prodeje pozemků 0.00 4484.70 0.00 

649 Ostatní výnosy z činnosti 42425.50 27080.00 44449.00 

672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 162470.46 279450.80 167745.50 

681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob 933630.26 1000450.28 1141123.84 

682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob 987422.56 944321.26 1028219.38 

684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 1659710.96 1862353.53 1963454.90 

686 Výnosy ze sdílených majetkových daní 313754.08 296942.38 330770.90 

688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků 20598.49 21625.52 23537.64 

 

Porovnání závazků a pohledávek 

Závazky 

 

  2017 2018 2019 

321 Dodavatelé 103637.95 49515.19 41983.84 

331 Zaměstnanci 75497.00 88917.00 92792.00 

336 Sociální zabezpečení 16517.00 14168.00 17527.00 

337 Zdravotní pojištění 9787.00 14391.00 14819.00 

342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 10808.00 13247.00 13994.00 



Obec Srbeč  Závěrečný účet za rok 2019 

KEO-W 1.11.348  Strana 5/7 

374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 368821.80 0.00 0.00 

378 Ostatní krátkodobé závazky 18514.00 1118.00 818.00 

 

Pohledávky 

 

  2017 2018 2019 

311 Odběratelé 18675.00 9000.00 7482.00 

314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 87380.00 97580.00 53250.00 

373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer 0.00 50000.00 100000.00 

377 Ostatní krátkodobé pohledávky 0.00 0.00 0.00 

471 Dlouhodobé poskyt.zálohy na transfery 50000.00 0.00 0.00 

 

Porovnání příjmů a výdajů 

  2017 2018 2019 

P Ř Í J M Y 5041996.30 5409288.22 5756377.14 

V Ý D A J E 4669359.74 3424319.72 4795717.92 

 

 

III. Majetek 

 

 

Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Změna stavu Konečný stav k 31.12 

Dlouhodobý nehmotný majetek 

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 12269.00 0.00 12269.00 

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 413000.00 0.00 413000.00 

    

Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 

Stavby 19133212.00 449398.00 19582610.00 

Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 1265367.00 657999.00 1923366.00 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1533343.79 -31881.00 1501462.79 

    

Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 

Pozemky 6564796.81 437.45 6565234.26 

    

Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 4484.70 24555.30 29040.00 

    

Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 

Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku -12269.00 0.00 -12269.00 

Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku -251972.00 -12396.00 -264368.00 

    

Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 

Oprávky ke stavbám -5225314.00 -635628.00 -5860942.00 

Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí -711434.00 -68382.00 -779816.00 

Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku -1533343.79 31881.00 -1501462.79 
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Účet 021 - Stavby 

• navýšení o 354.360,-Kč - zařazení do majetku hasičské zbrojnice dle darovací smlouvy 

• navýšení o propojení vodovodu ve výši  95.038,- Kč. 

Účet 022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 

• zařazení hasičského auta CAS 32 - T815 za 601.250,- Kč 

• zařazení kontejneru Avia za 56.749,- Kč 

Účet 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek 

• navýšení stavu o nákup drobného hmotného majetku ve výši 141.042,- Kč (repasový notebook, PC Dell, malá 

lednice, tiskárna, mikrovlnná trouba, tablet, majetek pro hasiče 

• snížení stavu o vyřazený drobný majetek ve výši 173.923,- Kč (např. starý počítač, tiskárna, vybavení pro hasiče) 

Účet 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 

• posílení zdrojů pitné vody ve výši 29.040,- Kč 

Účet 031 - Pozemky 

• zařazení směněného pozemku ve výši 4.484,70 Kč 

• vyřazení směněného pozemku ve výši 4.047,25 Kč 

 

 

IV.  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 

 

Přezkoumání hospodaření obce Srbeč za rok 2019 proběhlo ve dnech 9. 10. 2019 a 20. 5. 2020, přezkoumávané 

období 1. 1. 2019 až 31. 12. 2019. 

Přezkoumání proběhlo v sídle obce Srbeč, Srbeč 16, 270 65  Srbeč,  přezkoumání vykonaly:  

Bc. Anežka Hvížďalová a Markéta Vejražková, odbor kontroly Středočeského kraje 

 

zástupci obce: Vít Řebík - starosta 

               Hana Kalinová - účetní 

   

Závěr zprávy:  

Při přezkoumání hospodaření obce Srbeč za rok 2019 podle § 2 a § 3 zákona č. 424/2004 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů: 

 

Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c):  
(§ 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.)  
 
Zastupitelstvo obce dne 21.3.2019 uzavřelo kupní smlouvu na pořízení hasičského auta, cena auta činí         600 
000,00 Kč, ke dni konečného přezkoumání tuto smlouvu neuveřejnili na profilu zadavatele.  
 

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 je nedílnou součástí  závěrečného 

účtu. 

Finanční výkaz FIN 2-12 a účetní výkazy rozvaha, výkaz zisků a ztráty a příloha k 31. 12. 2019 jsou dálkově 

přístupné na stránkách Ministerstva financí, https://monitor.statnipokladna.cz/ucetni-jednotka/00244449 

 (MONITOR je informační portál Ministerstva financí, který umožňuje volný přístup k rozpočtovým a účetním 

informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy). 
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V. Přílohy ZÚ  

A.  Zpráva z výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 s podpisy 

B.  Zpráva z výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 ve strojově čitelném formátu 

C.  Tabulka finančního  vypořádání za rok 2019 

 

Osoba odpovědná za správnost údajů 

Hana Kalinová - účetní 

 

Statutární zástupce 

Vít Řebík - starosta 

 

Závěrečný účet schválen dne: 30. 6 .2020 

Zveřejněn na internetových stránkách obce dne: 15. 7. 2020 

Sejmut bude dne: 30. 6. 2021  

 

V Srbči dne 9. 7. 2020 

 





















 

Zborovská 11 

150 21  Praha 5 

 

SpZn:  SZ_067341/2019/KUSK Stejnopis č.1 

Čj.: 010285/2020/KUSK 

 

 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 

 SRBEČ 
IČ: 00244449  

 za rok 2019 
 

Přezkoumání hospodaření obce Srbeč za rok 2019 bylo zahájeno dne 13.08.2019 doručením 

oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem. 

 

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 

 20.05.2020 

 09.10.2019 

na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných 

celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem  

č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). 

 

Přezkoumávané období: 01.01.2019 - 31.12.2019 

 

 

Přezkoumání proběhlo v sídle obce:  Srbeč 

 Srbeč 16 

 270 65  Srbeč 

 

Přezkoumání vykonaly: 

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:  Bc. Anežka Hvížďalová 

- kontroloři: Markéta Vejražková 

 

Zástupci obce:  Vít Řebík - starosta 

   Hana Kandlerová - účetní 
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Pověření k přezkoumání podle § 5 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., § 4 a § 6 zákona  

č. 255/2012 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů, vydala vedoucí Odboru interního auditu  

a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr. Štěpánka Dvořáková Týcová  

dne 19.7.2019 pod č.j. 096538/2019/KUSK. 

 

Předmětem přezkoumání jsou dle ust. § 2 zák. č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, údaje o ročním hospodaření územního celku, tvořící součást závěrečného účtu podle 

zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to: 

- plnění příjmů a výdajů rozpočtu, včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových 

prostředků, 

-  finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů, 

-  náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku, 

-  peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy 

mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými 

právnickými nebo fyzickými osobami, 

-  finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví, 

- hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími 

prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv, 

- vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, 

k rozpočtům obcí 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 nímž hospodaří územní celek, 

-  zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů 

přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu, 

- stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi, 

- ručení za závazky fyzických a právnických osob, 

- zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, 

-  zřizování věcných břemen k majetku územního celku, 

- účetnictví vedené územním celkem, 

- ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové 

roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost. 

 

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost 

jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých 

právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto 

úkonu. 

 

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje, 

na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu. 

 

Posledním kontrolním úkonem ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 písm. g) kontrolního řádu 

učiněným dne 20.05.2020 bylo shrnutí kontrolních zjištění, předání přezkoumaných 

dokumentů zástupcům územního celku a prohlášení kontrolora pověřeného řízením 

přezkoumání, že kontrola na místě je ukončena. 
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A. Přezkoumané písemnosti 

Střednědobý výhled rozpočtu 

 platný pro rok 2019, vyvěšen dne 5.4.2017 

Návrh rozpočtu 

 vyvěšen v době od 28.11.2018 do 13.12.2018 

Schválený rozpočet 

 schválen zastupitelstvem obce dne 13.12.2018 jako vyrovnaný, závazné ukazatele                   

dle odvětvového členění - paragrafy, schválený rozpočet vyvěšen dne 10.1.2019 

Rozpočtová opatření 

 č. 1 schválené zastupitelstvem obce dne 31.1.2019, vyvěšeno dne 26.2.2019, 

 č. 2 - č. 6 schválené starostou obce v rámci jeho kompetence, vše vyvěšeno v souladu       

se zákonem, 

 č. 7 - č. 9 schválené starostou obce v rámci jeho kompetence, vše zveřejněno v souladu 

se zákonem, 

Závěrečný účet 

 za rok 2018 projednán a schválen zastupitelstvem obce dne 18.4.2019 s vyjádřením             

,, s výhradami", návrh závěrečného účtu vyvěšen od 1.4.2019 do 18.4.2019, schválený 

závěrečný účet vyvěšen dne 13.5.2019 

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 

 k 30.9.2019 ( ze dne 8.10.2019), k 31.12.2019 ( ze dne 21.1.2020) 

Výkaz zisku a ztráty 

 k 30.9.2019 ( ze dne 8.10.2019), k 31.12.2019 ( ze dne 30.1.2020) 

Rozvaha 

 k 30.9.2019 ( ze dne 8.10.2019), k 31.12.2019 ( ze dne 30.1.2020) 

Příloha rozvahy 

 k 30.9.2019 ( ze dne 8.10.2019), k 31.12.2019 ( ze dne 30.1.2020) 

Účtový rozvrh 

 platný pro rok 2019 

Hlavní kniha 

 za září a prosinec 2019, dle potřeby 

Účetní deník 

 za září 2019 

Kniha došlých faktur 

 k 30.9.2019, k 31.12.2019 

Kniha odeslaných faktur 

 k 30.9.2019, k 31.12.2019 

Faktura 

 došlá č. 137 z 9.9.2019 - č. 149 z 24.9.2019, č. 195 z 28.11.2019 - č. 219 z 27.12.2019 

Bankovní výpis 

 č. 9 za září 2019, č. 184 z 1.12.2019 - č. 202 z 31.12.2019 k běžnému účtu                                 

č. 1924221/0100 - Komerční banka a.s., 

 č. 17 z 30.8.2019, č. 25 z 31.12.2019 k účtu č. 94-2716221/0710 - Česká národní banka 

Účetní doklad 

 č, 19-801-00657 z 1.9.2019 - č. 19-801-00721 z 30.9.2019, č. 19-801-00927 z 1.12.2019 

- č. 19-801-01018 z 31.12.2019 k běžnému účtu, 

 č. 19-802-00017 k 30.8.2019, č. 19-802-00025 z 31.12.2019 k účtu ČNB 

Pokladní kniha (deník) 

 za září a říjen, skonto pokladní hotovosti ve výši 39 367,00 Kč v 9:00 hod., souhlasí                  

se stavem v pokladní knize k 30.9.2019, doklad č. 349 
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Pokladní doklad 

 č. 326 z 1.9.2019 - č. 349 z 30.9.2019, č. 452 z 1.12.2019 - č. 475 z 30.12.2019 

Evidence poplatků 

 vedena v elektronické podobě v excelových tabulkách 

Evidence majetku 

 vedena v elektronické podobě v modulu KEO 

Inventurní soupis majetku a závazků 

 svědčící o provedení inventarizace majetku a závazků k 31.12.2019, zejména Plán 

inventur ze dne 30.12.2019, Proškolení inventarizační komise ze dne 30.12.2019, výpisů 

z listů vlastnictví k 31.12.2019, inventurních soupisů k 31.12.2019 a Závěrečné 

inventarizační zprávy ze dne 10.2.2020 

Odměňování členů zastupitelstva 

 neuvolněného starosty a neuvolněného místostarosty, dle mzdových listů za rok 2019 

Účetnictví ostatní 

 Protokol o schválení účetní závěrky obce ze dne 18.4.2019. 

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

 Kupní smlouva ze dne 21.3.2019, obec koupila motorové vozidlo CAS 32 - T 815                    

od Městyse Drnholec, kupní cena 600 000,00 Kč, koupě schválena zastupitelstvem obce 

dne 31.1.2019. 

Darovací smlouvy 

 ze dne 13.11.2019, obec obdržela darem budovu nacházející se na pozemku parcelní             

č. 58/2 v katastrálním území Srbeč od Zemědělského družstva Srbeč, dar schválen 

zastupitelstvem obce dne 18.11.2019 

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím 

 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ze dne 24.8.2019, obec poskytla dotaci               

TJ Sokolu Srbeč, z.s. ve výši 50 000,00 Kč na ,, rekonstrukci sociálního zařízení 

sokolovny    Srbeč", dotace schválena zastupitelstvem obce dne 28.7.2019, smlouva 

uveřejněna na webových stránkách obce dne 6.9.2019. 

 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ze dne 13.3.2019, obec poskytla dotaci               

TJ Sokolu Srbeč, z.s. ve výši 50 000,00 Kč na ,,činnost TJ Sokolu Srbeč v roce 2019", 

dotace schválena zastupitelstvem obce dne 13.12.2018, smlouva uveřejněna                          

na webových stránkách obce v souladu se zákonem. 

Dohody o provedení práce 

 ze dne 1.11.2019, uzavřená s J.V. na ,, obsluha automatického kotle" - max. 300 hodin 

za rok, 

 ze dne 1.9.2019, uzavřená s S.K. na ,, pošta Partner" - max. 300 hodin za rok, 

 ze dne 1.6.2019, uzavřená s B.D. na ,, úpravna vody" - max. 300 hodin za rok, 

Informace o přijatých opatřeních (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.) 

 dopisem ze dne 2.5.2019 

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení 

 ze dne 13.12.2018 (schválený rozpočet), ze dne 31.1.2019, ze dne 18.4.2019 ( schválen 

závěrečný účet a účetní závěrka obce za rok 2018), ze dne 16.7.2019, ze dne 28.7.2019, 

ze dne 24.9.2019, ze dne 18.11.2019, ze dne 30.12.2019, nepřezkoumáno, použito 

podpůrně 
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V kontrolovaném období obec Srbeč, dle prohlášení starosty obce, neuzavřela smlouvu, 

směnnou,  nájemní, pachtovní, smlouvu o výpůjčce, výprose, o nabytí, převodu nebo o zřízení 

práva stavby k pozemku ve svém vlastnictví, ani jinou smlouvu o nabytí a převodu majetku 

včetně smlouvy o nakládání s věcnými právy, nehospodařila s majetkem státu, neručila svým 

majetkem za závazky fyzických a právnických osob, a to ani v případech taxativně 

vyjmenovaných v § 38 odst. 3 zákona o obcích, nezastavila movitý a nemovitý majetek, 

neuzavřela smlouvu o přijetí a poskytnutí úvěru nebo zápůjčky,  smlouvu o převzetí dluhu,    

převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku 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 příspěvkovou organizaci a organizační složku, nezaložila ani nezrušila 

právnickou osobu, neuskutečnila majetkové vklady do právnických osob, neprovozovala 

hospodářskou (podnikatelskou) činnost, uskutečnila pouze veřejné zakázky malého rozsahu. 
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B. Zjištění z přezkoumání 

Při přezkoumání hospodaření obce Srbeč: 

 

 

Byly zjištěny následující chyby a nedostatky – porušeny níže uvedené předpisy: 

 

 Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

§ 219 odst. 1, neboť: 
Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku 

včetně všech jejích změn a dodatků v souladu se zákonem. Zastupitelstvo obce dne 

21.3.2019 uzavřelo kupní smlouvu na pořízení hasičského auta, cena auta činí 600 000,00 

Kč, ke dni konečného přezkoumání tuto smlouvu neuveřejnili na profilu zadavatele. 

 

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných: 

a) při dílčím přezkoumání 
 

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.  

 

 

 

b) při přezkoumání hospodaření za předchozí roky 
 

Byly zjištěny následující chyby a nedostatky - porušeny níže uvedené předpisy: 

 

 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů 

§ 16 odst. 4, neboť: 

Rozpočtové opatření,  s výjimkou zákonem vymezených opatření, nebylo provedeno před 

provedením rozpočtově nezajištěného výdaje.   Kontrolou výkazu Fin 2-12 M k 

31.12.2018obec překročila závazné ukazatele ve výdajích u paragrafů 3113 o 15 275,00 

Kč a paragrafu 6112 o 21 379,00 Kč. 

NAPRAVENO 
Kontrolou výkazu Fin 2-12 M k 30.9.2019, obec již nepřekračuje ve výdajích závazné 

ukazatele. 
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D) Závěr 

Při přezkoumání hospodaření obce Srbeč za rok 2019 podle § 2 a § 3 zákona  

č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

 

 

 

Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených  

pod písmenem c): 

(§ 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.) 

 

 Zastupitelstvo obce dne 21.3.2019 uzavřelo kupní smlouvu na pořízení hasičského auta, 

cena auta činí 600 000,00 Kč, ke dni konečného přezkoumání tuto smlouvu neuveřejnili 

na profilu zadavatele. 

 

 

 

 

Upozornění na rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění: 

Neuvádí se. 

 

Podíly dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění: 

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,13 % 

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 3,16 % 

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 3,76 %  

 

Komentář: 

Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 0,00 Kč. 

Celkový objem dlouhodobých závazků činí 0,00 Kč. 

 

 

 

Výrok dle § 10 odst. 4 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění: 

 Dluh územního celku nepřekročil 60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. 
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 Srbeč  20.05.2020 

 

Podpisy kontrolorů: 

 

 

 

Bc. Anežka Hvížďalová 

 

  

 

 

…………………………………………….... 

kontrolor pověřený řízením přezkoumání 

 

Markéta Vejražková ........................................................................ 

kontrolorka 

 

 

 

Tato zpráva o výsledku přezkoumání: 

-  je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním zprávy 

se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona  

č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením 

přezkoumání 

  

- ke zjištěním uvedeným v tomto návrhu je možno podat písemné stanovisko ve lhůtě  

do 15 dnů ode dne předání návrhu zprávy, a to kontrolorovi pověřenému řízením 

přezkoumání na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor interního auditu a kontroly, 

Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

 

- tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného 

dílčího přezkoumání 

 

- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se stejnopis č. 2 předává statutárnímu zástupci 

přezkoumávaného subjektu a stejnopis č. 1 se zakládá do příslušného spisu územního celku 

vedeného Odborem interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje. 

 

S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Srbeč o počtu 9 stran  

byl seznámen a stejnopis č. 2 převzal,  Vít Řebík, starosta obce. 

 

 

 

Vít Řebík 

starosta obce Srbeč 

 

 

 

 

……….………………………………… 

 dne 20.05.2020 
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Poučení:  

Územní celek je ve smyslu ust. § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., povinen 

přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku 

přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu 

orgánu – Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor interního auditu a kontroly, Zborovská 11, 

150 21 Praha 5, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným 

účtem v orgánech územního celku. 

 

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen 

v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá 

příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této 

lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat. 

 

Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí přestupku podle ustanovení  

§ 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a za to se uloží územního celku podle 

ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokuta do výše Kč 50.000,-. 

 

Rozdělovník: 

Stejnopis Počet výtisků Předáno Převzal 

1 1 x 
Krajský úřad 

Středočeského kraje 
Bc. Anežka Hvížďalová 

2 1 x 
Obec 

Srbeč Vít Řebík  

 

Upozornění: 

 Uzavírání darovacích smluv - Upozorňujeme  na uzavírání darovacích smluv                         

po schválení zastupitelstvem obce - viz. darovací smlouva ze dne 13.11.2019. Účinnost 

smlouvy nabývá až schválením zastupitelstva tedy dnem 18.11.2019. 

 




