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Zpráva o výsledku přezkoumání ho podaření obce

TUCHLOVICE
IČ: 00235041

za rok 2017
Přezkoumám ho p daření obce '1u hlo 1 za rok 2017 bylo zahaj no dne 18.07.2017
doručením oznámení o zahájení přezkournaní ho podaření zaslaného přezkourna ajícím
orgánem.

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
• 18.02.2018
• 13.11.201

na základě zákona č. 420/20 b .. o přezkoumávání ho podaření územních sam
celku a dobrovolných ' azku Obci. v zn ní pozcl j í h předpi ů a v uladu
Č. 255/2012 b .. o kontrol (kontrolní řád).

prá n "ch
zákonem

Přezkoumávané období: 01.01.2017 - 31.12.2017

Přezkoumáni proběhlo v ídle obce: Tuchlovice
U staré školy 83
273 02 Tuchlovice

Přezkoumání vykonali:

- controlor pověřený řízením přezkoumání:
- ontroloři:

Bc. Marcela Bažoutová. Di '.
Ing. Petr Matoušek

Zástupci obce: Mgr. Jaroslav Pošta - starosta
lva Pencová - místo taro tka
Zdeňka Pilná - referentka - mzd vá účetní
Helena okolová - referentka - účetní



Pověření k přezkoumání podle § 5 odst. I zákona č. 420/2004 b., § 4 a § 6 zákona
Č. 25512012 Sb.. v e ve znění pozděj ích předpisů. vydala vedoucí Odboru kontroly
Krajského úřadu Středočeskéh kraje Mgr. t pánka Dvořákové Tý ová dne 7.8.2017.
pod č.j. 09R231/2017/KUSK.

Předmětem přezkoumání .i ou dle ust. § 2 zák. Č. 420/2004 'b .. v zn ní pozdějších
předpisů. údaje o ročním hospodaření územního celku. tvořící součást závěrečného účtu podle
zákona Č. 250/2000 Sb .. ve znění pozděj ích předpisů, a to:

- plnění příjmu a výdajů rozpočtu. včetně peněžních operací týkajících se rozpočto 'ch
prostředku.
finanční operace, týkajíci se tvorby a použití peněžních fondu.
náklady a výnosy podnikatel iké činnosti územního celku,
peněžní operac . týkající e sdružených prostředků nakládaných na základě mlouvy
mezi dvěma nebo vice územními celky, anebo na základě smlouvy jinými
právnickými nebo fyzickými osobami.
finanční operace. týkající se cizích zdrojů ve srny lu právních předpi ů o účetnictví.
hospodaření a nakládání s prostředky po kytnutýrni z Národního fondu a dalšími
prostředky ze zahraničí po kymutými na základě mezinárodních smluv .
vyúčtování a vypořádání finančních vztahů k tátnímu rozpočtu, k rozpočtům rajů,
k rozpočtum obcí k jiným rozpočtům, k státním fondům a k dalším o obám,
nakládáni a ho podaření s majetkem v vlastnict í územního clu.
nakládáni a ho 'podařeni s majetkem státu. nimž ho podatí územní cele .
zadávání a u kutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů
přezkournaný ch orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu.
stav pohledávek a závazku a nakládání s nimi.
ručení za závazky fyzických a právnických osob,
zastavováni movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob.
zřizování věcných břemen k majetku územního celku.
účetnictví vedené územním celkem.
ověřeni poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za po lední 4 rozpo tové
roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědno t.

Přezkoumání hospodařeni bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významno t
jednotlivých skutečností podle předmětu a ob ahu přez oumání. Při po uzování jednot li ' h
právních úkonů s ychází z znění prá ních pf dpi u platných ke dni uskute n ní tohoto
úkonu.

Podle u tanovení * 2 odst. 3 zákona . 420/2004 b. nebyly předmětem přezkoumání údaje.
na které se vztahuje povinno t mlčenlivo ti p dle daňového řádu.

Poslední kontrolní úkon byl učiněn dnem předáni zprávy o výsledku přezkoumání:
28.02.2018.



A. Přezkoumané písemnosti
Rozpočtový výhled

• na období r. 2016 - 2018. ch álen zastupiteí em obce dne 2. L.20 15
Pravidla rozpočtového provizoria

• schválena zastupitel rvem obce dne 19.6.2017, zveřejněna dne 30.6.2017
ávrh rozpočtu
• na rok 2017, zveřejn n od ~.12. do 19.12.2016

. chválený rozpočet
• v zastupitelstvu obce chválen dn )9.12.2016 jako v rovnaný, zá azn ukazatel

paragrafo é člen ní dle rozpočtově ikladby, celko é příjmy a ýdaj v vý i
38713 100.00 Kč,zveřejn ndn 23.12.2016

itanoveni závazných ukazatelů zříz ným organizaeím
• Základní kole dopis m z dne 11.1.2017, pří P k v . ši 1 460 000,00 K . dodatkem

Č. 1 bylo navýšeno 36 300,00 Kč (nákup lužeb), dodatk m .:2 bylo n Ý eno
0224 652,00 Kč (nábytek a zařízeni).

• Mateřské škole dopisem ze dne 10.11.2017. příspěvek e výši I 100 000.00 Kč.
dodatkem . 1 bylo navý eno o 67 000.00 Kč a dodat em č, 2 do 10 k přev du
na investice (pol. 6351 ) ve vý i 48 037.00 Kč (inv tiční pří pě ek na vláček)

Rozpočtová opatřeni
• Č. I, chváleno zasrupitelsrvcm obec dne 30.1.2017 (zveřejněno dne 6.2.2017)
• Č. 2, schváleno radou obce dne 27.2.2017 (zveřejněno dne 3.3.2017)
• Č. 3. schvál no radou obce dne 27.3.2017 (zveřejněno dne 31. .2017)
• Č. 4. schváleno radou obce dne 15.5.2017 (zveřejněno dne 25.5.2017)
• Č. 5, schváleno radou obce dn 29.5.2017 (z eřejn no dne 2.6.2017)
• č.6. chváleno zastupitel rv mob dn 19.6.2017( eřej no dne 21.6.2017)
• Č. 7. schváleno radou bce dm: 29.6.2017 (zveř~jn no dne 30.6.2017)
• č.8, hváleno radou o edne28.8.2017(z řejn nodn 12.9.2017)
• Č. 9.. chváleno zastupitelsrvem obce dne 11.9. 017 (z eřejněno dne 12.9.2017)
• č.l0.sch áleno zastupitelstv mob dn 11.9.2017 (zv řejn nodn 12.9.2017)
• Č. II. chváleno radou obce dne 23.10.2017 (zv řejn no dn 2.11.2017)
• Č. 12.. chváleno radou obce dne 20.11.2017 (z eřejněno dne 27.11.2017)
• Č. 13. schváleno zasrupitelsrvern obce dne 4.12.20 I (zveř jněno dn 8. 12.2017)
• Č. 14, schváleno radou obce dne 18.12.2017 (zveř jněno dn 4.1.2018)

Závěrečný účet
• za ro 2016. návrh zveřejněn od "'l.5. do 16.6.2017, projednán a schválen

zastupitel lvem obce dn 19.6.2017 vyjádřením "bez výhrad". závěr čný Ú et vyvěšen
dne 21.6.2017

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
• ke dni 31.1., 28.2 .• "'1.3.• 31.5 .. 30.6 .• 30.9.2017 (od slán dne 11.10.2017)
• ke dni 30.11.. 31.12.2017 (ode lán dne 16.1.2018)

výkaz zi ku a ztráty
• kedni30.6.,30.9.2017(od lán dn 17.10.2017)
• ke dni 31.12.2017 (ode lán dne 6.2.201 )

Rozvaha
• ke dni 30.6 .. 30.9.2017 ( de lán dne 17.10.2017)
• ke dni 31.12.2017 (ode lán dne 6.2._018)

Příloha rozvahy
• ke dni 30.6 .. 30.9.2017 (ode lán dne 17.10.2017)
• ke dni 31.12.2017 (od lán dne 6.2.2018)
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Účtový rozvrh
• platný pro rok 201 7

Hlavní kniha
• k 30.9., 31.12.2017, dle potřeby

Kniha došlých faktur
• ke dni 27.10.2017 do fa č.17-001-00501. ke dni 28.12.2017 do fa Č. 17-001-00595

- dle potřeby
Kniha odeslaných faktur

• ke dni 31.l 0.2017 do fa Č. 17-002-001 I -dle potřeby
Faktura

• přijaté faktury Č. 17-001-00215 - Č. 17-001-00273 za období od 1.6. do 30.6.2017.
Č. 17-001-00215 - Č. 17-001-00273 za období od 1.12. do 27.12.2017

• vydané faktury Č. 17-002-00037-č. 17-002-00069 za období od 12.5. do 31.5.2017
Bankovní výpis

• Č. 096 - Č. III za období od 9.6. do 4.7.2017. Č. 163 ze dne 30.9.2017, Č. 203 - Č. 215
za období od 8.12. do 31.12.2017, k bankovnímu účtu č. 388153379/0800 vedenému
u ČS, a. s. - základní běžný účet

• Č. 1 - Č. 23 za období od 18.1. do 29.9.2017, Č. 24 - Č. 33 za období od 12.10.
do 29.12.2017. k bankovnímu účtu Č. 94-2222141/0710 vedenému u ČNB - běžný účet

• Č. 001 ze dne 9.5.2016, Č. 001 ze dne 13.12.2017. k bankovnímu účtu
Č. 0403526349/0800 vedenému u ČS.,a. s. - běžný účet k DPH

• Č. 10 ze dne 29.9.2017. Č. 13 ze dne 29.12.2017, k bankovnímu účtu
Č. 2006-222214 IlO 71Ovedenému u ČNB· běžný účet

• Č. 9 ze dne 29.9.2017. Č. 12 ze dne 29.12.2017, k bankovnímu účtu
Č. 3009-22221411071 Ovedenému u C B - běžný účet

Účetní doklad
• Č. 17-801-00718 - Č. 17-801-00847. Č. 17-801-01249. Č. 17-801-01557 - Č. 17-801-

01644. k základnímu běžnému účtu Č. 388153379/0800 vedenému e cs. a. s.
• č.17-811-00001-č.17-S11-00023.č.17-SlI-00024 -č.17-811.00033.kbankovnímu

účtu č, 94-2222141/0710 vedenému u ČNB - běžný účet
• Č. 17-808-00001. k bankovnímu účtu Č. 0403526349/0800 vedenému u ČS ..a. s. - běžný

účet k DPH
• Č. 17-806-00009. Č. 17-806-00012, k bankovnímu účtu Č. 3009-22221411071O

vedenému u ČNB - běžný účet
• Č. 17-809-00013. Č. 17-809-00016, k bankovnímu účtu Č. 2006-2222141/0710

vedenému u ČNB - běžný účet
Pokladní kniha (deník)

• květen, prosinec 2017
• zůstatek pokladní hotovostí ke dní 13.11.2017 ve výši 108 854.00 Kč v 8,00 hod.

(k d.č, 17-701-01425 ze dne 10.1 1.2017) souhlasil se záznamem v pokladní knize
Pokladní doklad

• Č. 17-701-00598 - Č. 17-701-00738 za období od 2.5. do 31.5.2017. Č. 17-701-01507-
Č. 17-701-01592 za období od 1.12. do 28.12.2017

Evidence poplatků
• k 31.12.2017. vedena PC - vlastni evidence (odpady, ubytovací kapacita, veřejné

prostranství), modul KEO (psi)
Evidence majetku

• k 31 .12.2017. vedena v programu KEO
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Inventurní soupis majetku a závazku
• složka inventarizace majetku a závazků obce k 31.12.2017 - Plán inventur ze dne

4.5.2017, doklad o pro kolení inventarizační komise ze dne 14.12.2017. inventurní
soupisy majetku a závazků obce k 31.12.2017. Inventarizační zpráva ze dne 12.1.2018,
výpisy z katastru nemovitostí z LV pro obec Tuchlovice a příslušná katastrální území
ke dni 31.12.2017

Mzdová agenda
• mzdové listy 1-12/2017. p. J.L .. p. P.P., pí Z.V. (DPP), p. Z.F.(DPČ). pí H.S .• účetní,

pí Z.P .. mzdová účetní
Odměňování členů zastupitelstva

• mzdové listy 1-1212017. Mgr. J. Pošta. uvolněný starosta. pí I. Pencová. uvolněná
místostarostka, Ing. M. Křižan, člen rady a člen finančního výboru. Mgr. J. Bejček, člen
rady

Účetnictví ostatní
• Protokol o chválení účetní závěrky obce za rok 2016. zastupitelstvo obce schválilo

dne 27.3.2017 - odeslán dne 30.3.2017.
• Protokol O schváleni účetní závěrky Základní koly a Mateřsk koly za r k 2016. rada

obce schválila dne 13.2.2017.
• Schválení rozdělení hospodářského výsledku za rok 2016 příspěvková organizace

Základní škola (zisk ve výši 150452.09 Kč) a Mat řská škola (zisk ve výši 319 977.20
Kč). rada obce schválila dne 13.2.2017.

Výkaz zisku a ztráty zfízenýcb příspěvkovýeh organizací
• Základní škola - 3,6.9.1 2/2017, dle potřeby
• Mateřská škola - 3,6,9.12/2017, dle potřeby

Rozvaha zřizenýcb příspěvkovýeh organizaci
• Základní škola - 3, 6, 9,12/2017. dle potřeby
• Mateřská škola - 3. 6. 9.12/2017. dle potřeby

Smlouvy o dílo
• Smlouva o dílo ze dne 7.6.2017, zhotovitel Froněk, spol. S.f.O., Rakovník, předmět

smlouvy: "Oprava části ulice Tuchlovice, MC rby", cena díla ve výši 3 032540,00 Kč,
bez DPH. zveřejnění na profilu zadavatele dne 21.6.2017. dodatek Č. 1 ze dn
25.10.2017 (snížení ceny - 2 951 004.00 Kč bez DPH).

• Smlouva o dílo ze dne 21.12.2016, zhotovitel Chládek & Tintěra, a.s .• Lítorněřice,
předmět mlouvy: " apojení cyklostezky Kačice a Tuchlovice ". cena díla ve výši
2 499 938.59 Kč, bez DPH. na profilu zadavatele uveřejněno dne 25.12.2016.

• Smlouva o dílo ze dne 16.10.2017, ZhOlO itel Proj kce dopravní Filip S.f.O •• Roudnice
nad Labem, předmět smlouvy: "Projektová a inženýrská činnost - Oprava místních
komunikací Tuchlovice a Srby - část 1. místní komunikace Srhy", cena díla ve výši
308 550,00 Kč. bez DPH.

• mlouva o dílo ze dne 16.10.2017, zhotovitel Projek e dopravní Filip s.r.o., Roudnice
nad Labem. předmět smlouvy: "Projektová a inženýrská činnost - Oprava místních
komunikací Tuchlovice a Srby - část II. místní komunikace Tuchlovice západ". cena
díla ve výši 447 700.00 Kč. bez DPH.

• Smlouva o dílo ze dne 16.10.2017, zhotovitel Projekce dopravní Filip S.f.O., Roudnice
nad Labem. předmět smlouvy: "Projektová a inženýrská činnost - Oprava místních
komunikací Tuchlovice a rby - část III. místní komunikace Tuchlovice Jih
a Jihovýchod". cena díla ve výši 381 150.00 Kč. bez DPH.
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Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)
• Kupm smlouva o převodu vlastnictví nemovitosti ze dne 20.2.2017. kdy obec prodala

pozemek p.č. 561 o výměře 620 m2 - orná půda v k.ú, Tuchlovice, man. L. a K. H. ( 1M
- kupující), kupní cena 136400,00 Kč, zasrupitelstvo obce chválilo dne 19.12.2016.

• 'mlouva kupní ze dne 10.7.2017. kdy obec prodala p.č. 2292/3 o výměře 925 m2 - orná
půda v k.ú. Tuchlovice, p. J. N. a V. . - kupující (každý 1/2), kupní cena ve v' i 185
000.00 Kč VČ. DPH, zastupitel t o obce chválilo dn 19.6.2017.

• mlouva kupní ze dne 10.7.2017. kd obec koupila p.. 22 4/9 o výměře 433 mz - orná
půda v k.ú. Tuchlovice, pí P. .•. ., H. P., (prodávající), kupní cena ve Ý i 86 600,00
Kč, zastupitelsrvo obce schválilo dne 19.6.2017.

• Smlouva kupní ze dne 14.7.2017, kdy obec koupila p.č. 1349/4 o výměře 127 m2 - orná
půda a p.č. 1182/14 o výměře 250 m2. trvalý travní porost. v k.ú. Tuchlovice, Ing. V. .
(prodávající), kupní cena ve výši 62 700,00 č, zastupitel t o obce schválilo dne
30.1.2017.

Darovací smlouvy
• Smlouva o poskytnutí nadačniho příspěvku na projekt ze dne 6.6.2017. kdy obe zí kala

nadační pří pěvek ve vý i 12000,00 Kč, adace život uměle .Praha 1 (nadace).
• Darovací smlouva ze dn 16.3.2017. kdy obec získala finanční dar výši 10 000.00 K

jako sponzorský dar za účelem financování kulturní akce obce - "Tuchlovicka pouť"
ve dnech 5. - 7.5.2017.

Smlouvy o výpůjčce
• mlouva o výpůjčce ze dne 7.4.2017, kdy tředočeský kraj (půjčitel) přenechává

do bezplatného uží ání - ýpůjčky část pozemku p.. 1313/32 k.ú. Tuchlovice, na dobu
určitou tj. 2.let počínaje p dpi em smlouv do 0.3.2019. s tím Žr:! Středočeský raj
souhlasí s výstavbou chodníku v obci Tuchlo ice v rámci akce "L kaíita východ".
schváleno radou obce dne J 9.10.20 16.

Smlouvy nájemní
• mlouva nájmu pozemku ze dne 9.3.2017. kdy obec pronajala část pozemku č. 766/1

o celkové výměře 108 m2 - ostatní plocha. v k.ú. Tuchlovice, za účelem zřízení zahrady
pro rekreaci, p. R. P. (nájemce). roční nájemné ve výši 4 320.00 Kč. na dobu neurčitou
od 1.3.2017. schváleno radou obce dne 14.11.2016.

• mlouva o nájmu pr storu loužícího podnikání ze dn 30.10.2017. kdy obe pronajala
nebytový pro tor č.p. 32 - kanceláře (39.4m2), sociálni pří slu n tví (3,1m2), za účelem
provozování projektové činno ti a inženýrské činnosti v in e tiční vý tavbě

k.ú. Tuchlovice, TAVAŘl, s.r.o .. Lysá nad Labem (nájemce). roční nájemn e v: i
40 375.00 Kč VČ. DPH, na dobu neurčitou od 1.11.2017. schváleno radou obce
dne 13.2.2017.

Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem
• zveřejněn od 20.12. 2016 do 4.1.2017 - ke Kupní smlouvě o převodu vlastnictví

nemovitosti ze dne 20.2.2017 (prodej p.č. 56])
• zveřejněn od 24.11. 2016 do 12.12.2016 - Smlouvě o nájmu poz mku ze dn

9.3.2017 (pronájem části pozemku č, 766/1)
• zveřejněn od 2.6.2017 do 17.6.2017 - e mlouv kupní ze dne 10.7.2017 (prodej

p.č.2292/3)
• zveřejněn od ~2.1. 2017 do 11.2.2017 - ke mlou ě o nájmu prostoru sloužícího

podnikání ze dne 30.10.2017 (pronájem č.p. 32)
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mlouvy o věcných břemenech
• mlouva o zřízení věcného břernene - služebno ti IV -12-6016069 Tuch ovice, kolní-

pro ob c, bazén z dn 15.-.2017 - po inná bcc Tuchlo JC , oprávněn' ČEZ
Di tribuce, a.. Děčín 1 P mokly, zří n úplatně - _7 705,00 Kč vč. DPH. rada a ce
schválila dne I .4.2017.

Smluuv a další materiál k přijatým účelu •m dotacím - nepřezkoumá áno, použito
podpůrně

• . rnlouva Č. 384/2017 o po kytnutí finanční h pro. tředků z rozpočtu Státního fondu
dopravní infrastruktury na rok 2017 ze dn 29.8.2017, Státní fond dopravní
infrastruktury (po kyt atel). p skytl dotaci ve výši 1 992 000.00 K . na akci:
" apojení cyklo tezk Kačice a Tuchlovice - část Tuchlovic a č" t Kačice" -
ISPROFO 05218510046.

• Registrace akce a Rozhodnutí o p skytnutí dotace ze dn 22.6.201 7
id. Č. 12202210072 4. kdy Mini terstvo průmyslu poskytlo dotaci v výši 430 461.0
Kč, náze akce:" Rekon trukce veřejn 'ho os eu ní Tu hlovicích a MČ rby".

• Registrac akce a Rozhodnutí o po kytnutí dotace z d.n 4.8.2017
id. č. 129066 -00 II 03, kdo Mini terst o zem d lství po kytlo dotaci vý i 132497.00
Kč, název akce: " Vybudování 3 mí t pas ivního odpočinku v ob i Tuch levice".

• Registrac akce a Rozho nuú o po cytnutí dotac ze dn 22.11.20 I7
id. Č. 1290662002149. kdy Mini t rstvo zem d lství po kytlo ta i Ý i 115 875.00
Kč. název a ce: " Oprava fa idních omíte kaple s . Floriána ob i Tuchlo ic ".

mlou a další materiály k po kytnutým ůěelo -'m dotacím
• Veřejnoprá ní smlou a o po kytnutí dotac z dn 3.1.2017. kdy obec po ytla data i

ve výši 650 000.00 Kč. za účelem pořádání portovně- polečen k' ch v lnoč ových
aktivit. AFK Tuchlo i e (přf me ). zastupitel tvo obc chválilo dne 19.12.2016.
vyúčto ání dotace d 31.1.2018, žádo t ze dn 2 - .11.2016, z cf jn no n' webu obce!
dne 3.1.2017.

• Veřejnoprá ni mJ u a o po kytnutí dotace ze dne 9.1.2017. kdy ob C poskytla dota i
ve 'i 50 000,00 Kč. za účelem pořádáni sportovně- polečen kých oln asových
aktivit. oubor lido .ch pí ní a tancu Čtyřlíst k (příjemce). zastupitelst obce
chválilo dne 19.12.2016. vyúčtování dotace do 31.1.2018. žádost ze dne 29.11.2016.

z eřej něno na webu obce dne 9. 1.20 I 7.
• Veřejnoprá ní mlouva o po ytnutí dotace: ze dne 9.1.2017, kdy obec poskytla dotaci

ve výši 120 000.00 K . za účelem pořádání sporto ně- polečen kých olnoč ých
aktivit. Volejbalový klub Tuchlovice (pří] mce), za rupitelstvo obce hválilo
dne 19.12.2016. vyú to ání dotac do 31.1.2018. žádost a; dne 14.11.2016. z eř jněno
na webu obc dne 9.1.2017.

• Veřejnoprávni smlouva o po ytnuu dotace z dn 9.1.2017. kdy obe P s ytla doia i
ve výši 500 000,00 K". za účelem poluňnanco ání n upů n rgií, TJ Tuchl íe
(příjemce). zastupit 1 tvo obc ch lil dn 19.12.2016. v účtování dota e
do 31.1.201 8. žádo t ze dne 16.] 1._016. LV řejněn na webu obc dn 9.1.2017.

Dohody o pracovní činno ti
• ze dne 1.3.2017 p. Z.F. - prace na veřejné zeleni (80 hod.)

Dohod o provedení práce
• ze dne 1.6.2017 p. J.L. - promítání filmu - L tní kin Tuchlo ice (16 hod.)
• ze dne 1.9.2017 s p. P.P. - re on trukce če árny rbech (do 300 h d.)
• ze dne 12.10.2017 pí Z .. - ompleta eadi tribuce olebníchlistku(4, o Kč/voli

Pracovní mlouvy včetně platových výměru
• Platové výměry ze dne 1.11.2017. pí H ... účetní. pí Z.P .. mzdová ú etní
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Dokumentace k veřejným zakázkám
• Složka veřejné zakázk mal ho rozsahu - předmět m zakázky ..Opra části ulice

Tuchlovice, M rb, ". zejména ýz a ze dne 4.5.2017 zaslaná 5 uchazečům. celkem
zadáva i dokumenta 1 obdrželo uchazečů. nabídk 4 zájemců, Protokol ot írání
obálek ze dne 16. - .10 17. Proto 01 z jednaní pětičlenné výběrové komi e zadavat I
ze dne 16.. 2017. brána firma společn t FRO K. pol. r.o.. nejnižší cenovou
nabídkou :; 031 0.00 Kč. bez DPH, nabídková e na je hodná cen u v uzavřen
smlouvě o díl ze dne 7.6.2017. rada obce schválila ýběr firm u n ním ze dn
29.5.2017.

Vnitřní předpis a směrnice
• rněrnice Č. 1/2017 o finanční kontrole. Ú inn t od 9.1.2017.
• Vnitřní organizační směrnice Č. 2/2017. účinnost od 18.12.2017.

neprezkoumáváno. použito podpurně
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně u ne ení

• ze dne 19.12.2016 (schváleny rozp et na TO 2017).30.1.. 27.3. (chvál ní ú emí
závěrk .. obce za rok 2016). 19.6.. ( chvál ní záv rečného ú tu za rok 2016). 11.9..
4.11.2017 - nepiezkoumáváno. použito podpurně

Zápisy z jednání rady včetně usne eni
• ze dne 9.1. - 18.12.2017 - nepiezkoumáváno použito podpurně

Výsledk kontrol znzcnýcb organizací
• Protokol o vý ledku eřejnopravní kontroly na mi tě pří pěvkové organizaci Základní

Š ola ze dne 20.7.2017 (pověřeni z dn 18.72017). kontrolo aně období od 1.1. -
30.6.2017, ze dne 9.2.2018 (pověřeni ze dn 8.2.2018). kontrol ané obd bi od 1.7. -
31.12.2017.

• Protokol o vý ledku v rejnoprá ni ontrol na mí t v pří pě kov' organizaci Mateřs
škola ze dne 20.7.2017 (pov řem z dn 18.7.2017), kontrolované období od 1.1. -
30.6.2017. controlo ané období od 1.1. - 30.6.2017. ze n 9.2.201 (p ření z dn
8.1.201 ). kontrolované období od 1.7. - 31.12.2017.

• Protokol o výsledku eřejn prá ní kontroly na místě v organiza ni iložce Obecní
knihovna Tuchlovi z dn 19.7.2017 (po ěření ze dne 18.7.2017), k ntrolo ané
období od 1.1. - 30.6.2017

V kontrolován m období obec Tuchlo ice, dl prohlášení starosty obc . ncuzavř Ia smlouvu
srn nnou. pacht ni. mlou u o výpro e. nabyti, převodu nebo o zřízení prá a tavby
k pozemku ve . ém la tnict í. ani jin u smlouvu o nabytí a převodu majetku n hospodařila

majetkem státu. n ru ila vym majetkem za zá azky fyzický h a prá nických o b. a to ani
v případ ch taxati n jmeno aných v § 38 odst. 3 zákona o bcích, nezastavila movitý
a nemovitý maj tek, euza řela smlouvu o přijetí a poskytnutí ú ru nebo zápůjčk . mlou u
o převzetí dluhu. o pře zeti ručit I kéh závazku. o při toupeni k zá IV U a . mlou u
o sdružení. smlou u o .polečnosti a poskytováni majetkových hodnot podl mlouvy
o .druženi, jehož je ob c společníkem. n koupila ani neprodala cenné papíry. oblig
nevydala omunální dluhopis . nezřídila ani nezrušila pří pě kovou organiza i a organizační
ložku, nezaložila ani nezrušila prá ní kou o obu. neu kut nila majetkové vklad

právnických O' b, nepro ozov la hospoď řskou (po nikatel cou) činnost. u kutečnil
p uze cřejné zakázky malého rozsahu.
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B. Zjištění z přezkoumání
Při přezk umání ho podař ní ob' Tu hlo i

ebyly zjištěny ch b a nedo itatk ..

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných:
a) při dílčím přezkoumání

Byly zjněny ná ledujíc:í chyb a nedo tatk - poru eny níže uvedené předpi

• Zákon ě. 134/2016 b.• o zadávání veřejných zakázek
219 odst. I. neboľ:

Obce ncu ř jnila na profilu zada ai I Dodatek Č. I ze dn _-,10.2017 ( , mlouv
o dílo 7.6,1017 předmět 'ml U"):., pra a č ti uli Tu hlovi . Č 'rby").

APRAVE.'Q
Přijalo systémové nápravné opatieni tak; že Dodatek č. I ze dne 25 10.2017
byl dodatečně zveiejn n na profilu zadavatele dne 15, 11,20r',

b) při přezkoumání ho podaření za předchozí roky

eb I zjištěn chyb a nedo tatk .
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D) Závěr
Při přez oumání ho podařeni obce Tuchlo ie za rok 2017 podl
Č. 420/2004 b., ve zněrn pozděj ích předpi u

., a ' 3 zákona

ebyly zjištěny ch b a nedo tatk • kromě chyb a nedo tatkú zji těnýeh při dílěím
přezkoumáni, které již byly napra eny.

(: 10 odst. 3 písmo a) zákona č. 420/2004 b.)

pozornění na rizika dle § 10 odst. 4 písmo a) zákona č. 42012004 b., v platném znění:
euvádí e.

Podíly dle § 10 od r. 4 písmo b) zákona ě, 420/2004 b., platném znění:

a) podil pohledávek na rozpočtu úz mníh lku 0,07%

b) podíl závazku na rozpočtu územního elku 1,20 %

c) podil za ta n 'ho majetku na c I o em majetku uz mního celku 0,00%

Komentář:
Celkový objem dlouhodobý h p hledá v k ini 200 000.00 K .
C Ikový objem dl uhodobých závazku iní 23 003 360,00 ' Č.

Výrok dle § 10 od t.4 pi m. c) zákona č. 42012004 b., v platném znění:
• Dluh územního celku nepřekročil 600/0 prom mj ho příjmů za poslední 4 rozpočt v' roky.

Tuchlovice 28.02.2018

Podpisy kontroloru'

Bc. Marcela Bažoutová. Di .
ontrolor pověřený řízením přezkoumání

1
/

Ing. Petr Matouše
kontrolor
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Tato zpráva o yýsledku přezkoumání:

- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním zprávy
se stává okamžikem marného uplynuti lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písmo d) zákona
Č. 420/2004 Sb.. k podání písemného stanoví ka kontrolorovi pověřenému řízením
přezkoumání

- ke zjištěním uvedeným v tomto návrhu je možno podat písemné stanovi ko ve lhůtě
do 15 dnů ode dne předání návrhu zprávy, a to kontrolorovi pověřenému řízením
přezkoumání na adresu: Krajský úřad tředočeského kraje, Odbor kontroly, Zborovská II,
15021 Praha 5

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

- se vyhotovuje ve dvou stejnopiscch, přičemž se stejnopis č. 2 předává statutárnímu zástupci
přezkoumavaného subjektu a stejnopis Č. 1 se zakládá do příslušného pisu územního celku
vedeného Odborem kontroly Krajského úřadu tředočeského kraje.

S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Tuchlovice o počtu 12 tran byl
seznámen a stejnopis Č. 2 převzal. Mgr. Jarosla Pošta. tarosta obce.

Mgr. Jaroslav Pošta
starosta obce Tuchlovice

dne 28.02.2018

Poznámka:
Územní celek je ve smyslu ust. § 13 odst. 1 písmo b) zákona Č. 420/2004 Sb., povinen
přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku
přezkoumáni hospodaření a podat o tom písemnou informaci pří lušnému přezkownávajícímu
orgánu - Krajský úřad tředoč ského kraje, Odbor kontrol)', Zborovská 11. 15021 Praha 5.
a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu s 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 písmo b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá
příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této
lhůtě příslušnému přezkoumávajicímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.
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Nesplněním těchto po inno ti e územní celek dopu ti přestupku pod) ustanovení* 14 odst. I písmo b) a c) zákona Č. 420/2004 b. a za to uloží územního elku podle
ustanovení * 14 odst. 2 zákona Č. 42012004 Sb. pokuta do výše Kč 50.000.-.

Rozdělovník:

'tisků Předáno Převzal

Krajský úřad
Středočeského kraj

Bc. Marcela Bažouto á, Di

2 1 x
Obec

Tuchlovice Mgr. Jaroslav POŠla

upozornění:
• Doložka podle zákona o obcích - Upozorňujeme. že podmiňuj -li zákon platno t

právního úkonu obce předchozím zveřejněním záměru (např. prodat. m nit, darovat.
propachtovat. poskytnout jako výprosu, pronajmout nebo po kytnout jako výpůjčku
na dobu den než O dní nernovitý maj tek). sch álením n bo ouhla m zastupit lsrva
obce. opatři se li stina o vědčující tento právní úkon doložkou. kterou bude potvrzeno.
že tyto podmínky jsou plněny.

• Příspěvkové organizace - pozorňujeme v ouvislo ti _ novelou zá ona Č. 25012000
b .. o rozpočto ých pravidlech územních rozpočtů rovněž na nové povinno ti pr

pří pěvk vou organizaci a jejího zřizovatele. Jedná e o povinno ti pří pěvkové
organizac pro rozpočtový TO 2018: e avit rozpo t (plán výnosu a nákladu). stavit
třednědobý výhled rozpočtu (min. na rok 2019.2020, první tředn dob' 'hled musí

příspěvkové organiza e ypra o at při připra ě 'ho rozpočtu na rok 2018). z eřejnit
návrhy i následně schvál né dokum nt. Povinno t pro zřizo at le - u edene
dokumenty chválit.

• ávrh závěrečného účtu - Upozorňuj m , že Zpráva o výsledku přezkoumání
hospodařeni je nedílnou u ti zá ěre néh účtu a je tu Iž nutn Je zveřejňovat
a projednávat polu jeho návrhem.

r:

NPrv
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