
Krajský úřad Středočeského kraje
ODBOR INTERNíHO AUD/TU A KONTROLY

Zboro ská II
15021 Praha 5

Spln: Sl 034262/2018/KUSK
Čj.: 003470/2019/K SK

Stejnopi č.:L

Zpráva o výsledku přezkoumání ho podaření obce

TUCHLOVICE
JČ: 00235041
za rok 2018

Přezkoumání ho podaření obce Tu hlo ice za rok 2018 bylo zahájeno dne 27.07.2018
doručením oznámení o zahájení přezkoumání ho podaření zaslaného přezkoumávajícím
orgán m.

Přezkoumání e u kutečnilo ve dnech:
• 26.03.2019
• 10.12.2018

na základě zákona č. 420/2004 b.. o přezkoumáváni hospodaření územních amosprávný ch
celků a dobrovolných vazků obcí, ve zn ní pozdějších předpisů a v souladu zákonem
č. 255/2012 b., o kontrole (kontrolní řád).

Přezkoumávané období:
.

01.01.2018 - 31.12.2018

Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Tuchlovice
U taré školy 83
273 02 Tuchlo ice

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontroloři:

Markéta Polánková
Bc. Marcela Bažoutová, Di

Zástupci obce: Mgr. Jaroslav Pošta - staro ta (26.3.2019)
lvaPencová - mí to taro tka
Helena okolová - referentka - účetní
Zdeňka Pilná - referentka - mzdo á účetní



Pověření k přezkoumání podle § 5 odst. I zákona č. 420/2004 b., § 4 a § 6 zákona
č. 255/2012 Sb .. vše ve zněni pozdějších předpisů, vydala edoucí Odboru interního auditu
a kontroly Kraj kého úřadu tředoče kého kraje Mgr. . těpánka Dvořáková Týco á

dne 15.8.2018 pod č.j. 106450/2018/K K.

Předmětem přezkoumání j ou dle u 1. 2 zák. č. 42012004 b.. ve znění pozdějších
předpisů, údaje o ročním ho podaření územního celku tvořící součást závěrečného účtu podl
zákona Č. 250/2000 b., ve znění pozdějších předpi Ů, a to:

- plnění příjmů a výdajů rozpočtu, včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových
prostředků.
finanční operace, týkající e tvorby a použití peněžních fondů,
náklady a ýno y podnikatelské činnosti územního celku,
peněžní operace, týkající se družených prostředků vynakládaných na základě mlouvy
mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými
právnickými nebo fyzickými o obami,
finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve my lu právních předpisů o účetnictví,
ho podaření a nakládání prostředky po kytnutými z árodního fondu a dalšími
pro tředky ze zahraničí po kytnutými na základě mezinárodních mluv,
vyúčtování a ypořádání finančních vztahů ke státnímu rozp čtu, k rozpočtům krajů,
k rozpočtům obcí k jiným rozpočtům, ke tátním fondům a k dalším o obám.
nakládání a ho podaření majetkem ve vlastnictví územního celku,
nakládání a ho podař ní majetkem státu. nimž ho podaří úz mni cel k.
zadávání a u kutečňování veřejných zakázek, výjimkou úkonů a po tupů
přezkoumaných orgánem dohledu podle z láštniho právního předpi u,
tav pohledávek a zá azků a nakládání nimi.

ruč ní za závazky fyzických a právnických o ob.
za tavování movitých a nemo itých věcí ve prospěch třetích o ob,
zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
účetnictví vedené územním celkem,
ověřeni poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za po lední 4 rozpočto é

roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

Přezkoumání ho podaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost
jednotlivých skutečno ti podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při po uzování jednotlivých
právních úkonů se vychází ze znění prá nich předpisů platných ke dni u kutečn ní tohoto
úkonu.

Podle ustanovení § 2 od 1. 3 zákona Č. 420/2004 b. nebyl předmětem přezkownání údaje.
na které se vztahuje povinno t mlčenlivosti podle daňového řádu.

Po ledním kontrolním úkonem ve my lu u tanoveni § 12 od t. 1 pí m. g) kontrolního řádu
učiněným dne 26.03.2019 bylo shrnutí kontrolních zjištění, předání přezkoumaných
dokumentů zá tupcům územního celku a prohlá ení kontrolora pověřeného řízením
přezkoumání, že kontrola na místě je ukončena.
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A. Přezkoumané písemnosti
Střednědobý výhled rozpočtu

• na období 2018 - 2020, zveřejněn dne 8.12.2017
Pravidla rozpočtového provizoria

• chválena zasrupitel t em obce dne 24.9.2018, zveřejněna dne 3.10.2018
ávrh rozpočtu
• na rok 2018. zveřejněn od 16.1 I. do 1.12.2017
chválený rozpočet
• za tupitel tvem obce ch ál n dne 4.12.2017 jako schodkový, schodek kryt z rezerv

z minulých let. závazné ukazatele v paragrafovém členění, zveřejněn dne 8.12.2017
Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím

• Základní škole dopi em ze dne 11.1.2018, příspěvek ve výši 1 460 000.00 Kč
• Mateř ké škole dopi em ze dne 11.1.2018. pří pě ek ve výši 1 100000,00 Kč

Rozpočtová opatření
• č. I. sch áleno radou obce dne 15.1.2018 (z eřejněno dne 24.1.2018)
• č.2, chváleno radou obce dne 29.1.2018 (zveřejněno dne 15.2.2018)
• č.3. chváleno radou obce dn 26.2.2018 (z eřejněno dne 9.3.2018)
• č. 4, chváleno radou obce dne 26.3.2018 (zveřejněno dne 6.4.2018)
• Č. 5, chváleno radou obce dne 16.4.2018 (zveř jněno dne 20.4.2018)
• Č. 6, schváleno radou obce dne 28.5.2018 (zveřejněno dn 11.6.20] 8)
• Č. 7, chváleno zastupitel lvem obce dne 25.6.20] 8 (zveřejněno dne 3.7.2018)
• Č. 8, 9 schváleno radou obce dne 18.7.20 18 (zveřejněno dne 6.8.2018)
• Č. 10, chvál no radou obce dn 28.8.2018 (z eř jněno dne 7.9.2018)
• č.11. ch álenozatupitel t emobc dne 24.9.2018 (z eřejněnodne3.10.2018)
• Č. 12. chváleno radou obce dne 27.9.2018 (zveřejněno dne 3.10.2018)
• Č. 13. chváleno radou obce dne 22.10.2018 (zveřejněno dn 2.11.2018)
• č.14. chválenoradouobcedn 26.11.2018 (z eřejněno dn 4.12.2018)
• Č. 15, chváleno zastupitel tvem obce dne 19.12.2018 (zveř jněno dne 27.12.2018)
• Č. 16, schváleno radou obce dne 31.12.2018 (zveř jn -no dn 11.1.2019)

Závěrečný účet
• za rok 2017, návrh zveřejněn od 6.6. do 22.6.2018, projednán a ch álen

za tupitel tvem obce dne 25.6.2018 vyjádřením "bez ýhrad", z eřejn -n dne 3.7.2018
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

• ke dni 31.\., 31.3., 30.6., 30.9., 31.10.2018 (ode láno dne 6.11.2018), 31.12.2018
(ode láno dn 23.1.2019)

Výkaz zisku a ztráty
• k dni 31.3., 30.6., 30.9.2018 (ode láno dne 16.10.2018), "1.12.2018 (odesláno

dne 7.2.2019)
Rozvaha

• ke dni 31.3., 30.6., 30.9.2018 (odesláno dn 16.10.2018), 31.12.2018 (ode láno
dne 7.2.2019)

Příloha rozvahy
• ke dni 3\.3., 30.6., 30.9.201 (ode 1áno dn 16.10.2018), 31.12.2018 (ode láno

dne 7.2.2019)
Účtový rozvrh

• platný pro rok 2018
Hlavní kniha

• ke dni 31.10., 31.12.2018
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Kniha došlých faktur
• ke dní 30.11.2018 do fa č.18-001-00623, ke dní 31.12.2018 d fa č.18-001-00678 -

dle potřeby
Kniha odeslaných faktur

• ke dni 30.11.2018 do fa Č. 18-002-00096, ke dni 31.12.2018 do fa č. 18-002-00103 -
dle potřeby

Faktura
• přijaté faktury Č. 18-001-00177 - Č. 18-001-00246 za období od 2.5. do 29.5.2018.

Č. 18-001-00624 - Č. 18-001-00677 za období od 3.12. do 27.12.2018
• vydané faktury Č. 18-002-00018 - č. 18-002-00038 za období od 24.4. do 31.5.2018,

Č. 18-002-00082 - Č. J 8-002-00103 za období od 11.] O. do 31.12.2018
Bankovní výpis

• Č. 085 - Č. 100 za období od 7.5. do 4.6.2018, Č. 194 ze dne 31.10.2018, Č. 222 - Č. 233
za období od 11.12. do 31.12.2018. k bankovnimu účtu Č. 38815337910800 vedenému
u ČS, a. s. - základní běžný účet

• Č. 12 - Č. 13 za období od 15.5. do 31.5.2018, Č. 33 ze dne 31.10.2018. Č. 37 ze dne
3 \.12.2018. k bankovnímu účtu č. 94-2222141/0710 vedenému u Č B - běžný účet

• Č. 5 ze dne 31.5.2018, Č. 12 ze dne 31.10.2018. Č. 18 ze dne 31.12.2018. k bankovnímu
účtu Č. 2006-2222]4]/0710 vedenému uČ B - běžný účet

• Č. 5 ze dne 31.5.2018. Č. 10 ze dne 31.10.2018, Č. 12 ze dne 31.12.2018. k bankovnímu
účtu Č. 3009-2222141/0710 vedenému u Č B - běžný účet

• Č. 001 ze dne 20.12.2018. k bankovnímu účtu Č. 040352634910800 vedenému
u ČS., a. s. - běžný účet k DPH

Účetní doklad
• č. 18-801-00585 - Č. 18-801-00718, Č. 18-801-01433, Č. 18-801-01617 -

Č. 18-80 I-O1736, k základnímu běžnému účtu Č. 388153379/0800 vedenému u ČS. a. .
• Č. 18-811-00012 - č. 18-811-0013. Č. 18-81 ]·00038. č. T8-81l-00042. k bankovnímu

účtu Č. 94-2222141/0710 vedenému u Č B - běžný účel
• Č. 18-808-0000 I, k bankovnímu účtu Č. 0403526349/0800 vedenému u ČS.,a. s. - běžný

účet k DPH
• Č. 18-809-0005. Č. 18-809-00012, č. 18-809-00018, k bankovnímu účtu

Č. 2006-2222141/0710 vedenému u Č B - běžný účet
• Č. 18-806-00005. č. 18-806-00010, Č. ]8-806-00012, k bankovnímu účtu

Č. 3009-2222141/0710 vedenému u Č B - běžný účet
Pokladní kniha (deník)

• červen. prosí nec 2018
• zůstatek pokladní hotovosti ke dni 10.12.2018 ve výši 6 105,00 Kč 7,40 hod.

(k d.č. 18-701-01372 ze dne 7.12.2018) ouhlasil e záznamem v pokladní knize
Pokladní doklad

• Č. 18-701-00703 - Č. 18-701·00819 za období od \.6. do 29.6.2018, Č. 18·701-01348-
Č. 18-701-01425 za období od 3.12. do 31.12.2018

Evidence poplatků
• k 31.12.2018, vedena v PC - vlastní evidence (odpady. ubytovací kapacita. veřejné

prostranství), modul KEO (p i)
Evidence majetku

• k 31.12.20) 8. vedena v programu KEO

4



Inventurní soupis majetku a závazků
• složka inventarizace majetku a závazků obce k 31.12.2018 - Plán inventur

ze dne 19.11.2018, doklad o proškolení inventarizační komise ze dne 14.12.2018,
inventurní soupi y majetku a závazků obce k 31.12.2018, Inventarizační zpráva
ze dne 17.1.2019, výpi y z katastru nemovitosti z LV pro obec Tuchlovice a pří lušná
kata trální území ke dni 31.12.2018

Mzdová agenda
• mzdové listy 1-12/2018, p. KJ., p. J.B. (DPP), p. J.E. CDPČ)

Odměňování členů zastupitelstva
• mzdové li ty 1-10/2018, Mgr. J. Pošta, uvolněný taro ta, pí I. Pencová, u olněná

mí to tarostka, Ing. M. Křižan, člen rady a člen finančního výboru. Mgr. J. Bejček, člen
rad
mzdové listy I 1-12/2018, Ing. M. Křižan, před eda finančního výboru a člen rady, Ing.
V. Olič, předseda kontrolního výboru, Mgr. R. Zobina, před eda komise eřejn 'ho
pořádku a bezpečno ti

četnictví o tatní
• Protokol o chválení účetní závěrky obce za rok 2017 (odeslán dne 18.4.2018.). účetní

závěrka chválena zastupitelstvem obce dne) 6.4.2018,
• Protokol o chválení účetní závěrk Základní 'koly za rok 2017 (ode lán

dne 13.6.2018,), účetní závěrka chválena radou obce dne 12.3.2018, včetně rozdělení
hospodář kého vý I dku.

• Protokol o schválení účetní závěrky Mateř k' školy za rok 20 17 (ode lán
dne 13.6.2018.), účetní závěrka schválena radou obce dne 26.3.2018. včetn rozdělení
hospodář kého vý ledku.

Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací
• Základní škola - 3,6,9,1212018, dle potřeby
• Mateřská 'kola - 3,6,9,12/2018, dle potřeby

Rozvaha zřízených příspěvkových organizací
• Základní škola - 3,6,9,1212018, dle potřeby
• Mateřská kola - 3,6,9,12/2018, dle potřeby

Smlouvy o dílo
• mlouva o dílo ze dne 3.9.2018, zhotovitel E YDO , .r.o., Kladno - Dubí.

ICO 28528221, předmět mlouvy: "Dodávka a montáž plyno 'ch kotlů VAILA T,
rozvod zemního plynu do pro tor tělocvičny v areálu Z ", cena díla e výši
222610,00 Kč bez DPH (269358,00 Kč Č, DPH), chváleno radou obce dne 6.9.2018.

• mlouva o dílo ze dne 31.8.2018, zhotovitel p. Zdeněk ovotn " I 710029702,
Tuchlo ice, předmět smlouvy: .Rekon trukce veřejného o větlení v ulici árodního
odboje", cena díla ve vý i 332450.00 Kč bez DPH (402 264,-0 Kč Č. DPH), ch áleno
radou obce dne 13.8.2018.

• mlouva o dílo Č. zhotovitele 17310 ze dne 5.4.2018, zhotovitel Chládek & Tintěra, a.s.,
Litorněřice. Je 62743881, předmět smlouvy: ,.TUCHLOVl E - OPRAVA
POVRCHŮ", cena díla ve výši 2 919 545,61,00 Kč bez DPH (3 532 650,19 Kč
vé, DPH), chváleno radou obce dne 26.3.2018, na profilu zadavatele zveřejněno
dne 8.4.2018.

• mlouva o dílo ze dne 17.12.2018, zhotovitel hládek & Tintěra, a .. , Litorněřice,
Je 62743881. předmět mlouvy: ,.TUCHLOVICE - MK TRÁŽI " , cena díla
ve výši 27 852 123,83 Kč b z DPH (33 701 069.83 Kč Č. DPH), chváleno
zastupitel tvern obce dne 12.11.2018, na profilu zadavatele zveřejněno dne 17.12.2018.
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mlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, měna, převod)
• Kupní smlouva o převodu vlastnictví nemo ito ti z dne 16.2.2018, kdy obec koupila

pozemek p.č. 555/7 o výměře 850 m2 - orná půda a pozemek p.č. 555/6 o výměře 95 m2
- orná půda v k.ú. rby u Tuchlovic, DAPA DOMY s.r.o .. Kladno (prodávající),
chváleno za tupitelst em obce dne 12.2.2018.

• Kupní smlouva o pře odu vlastnictví nemovito ti ze dn 7.3.2018, kd obec prodala
čá t pozemku p.č. 529/1 o výměře 46 m2 - o tatní plocha v k.ú. Tuchlo ic . fyzickým
o obám (SJM - kupující), schváleno zastupitelstvem obce dne 4.12.2017.

• mlouva kupní ze dne 24.9.2018, kdy obec prodala pozemek p.č.535/3 o výměře 99 m2
- o tatní plocha v k.ú. rby u Tuchlovic, fyzické o obě (kupující). ch álno
zastupitel t em obc dne 19.6.2017.

Darovací smlouvy
• Darovací smlouva ze dn 15.5.2018, kdy obec zí kala finanční dar ve výši 10 000,00 Kč

jako sponzor ký dar za účelem financo ání kulturní akce bee - "Tuchlo ická pouť
2018" ve dnech 4. - 6.5.2018, tředoče ké vodárny, a.. , Kladno (dárce).

• Darovací smlou a z dne J. 12.2018, kdy obec získala finanční dar ve výši 9 000,00 Kč,
na finanční výpomoc rekonstrukce kapličky . Floriána u dílčích čá tí tavby. které
nejsou oučástí dotace po kytnuté ze trany Mini ter tva Z měděl tví, fyzická osoba
(dárce).

'mlouvy nájemní
• mlouva o nájmu pro toru loužícího p dnikání ze dne 30.6.2018, kdy ob c pronajala

čá t nebytového prostoru v budově č.p. 500 o celkové výměře 153 m2. za účelem
provozování ho tin k' činno ti a k podnikání k.ú. Tuchlovice, Zelpet re taurant .r.o.,
Tuchlovice (nájemce), mě íční nájemné e vý i 12 750,00 Kč + DPH a 6 000.00 Kč
( lužby), na dobu určitou na 10 let, nájeme zavazuje pronajímateli uhradit
ke dni první plátky nájemného částku ve výši 12 750,00 Kč. ji tota bude sloužit
k u pok jení nároků pronajímateJc vůči nájemci "vzniklých z této mlouv
(např. nedoplatk nájemného. dlužné platby za lužby poškození vnitřního yba ní
apod.), schváleno radou obce dne 18.6.2018.

Zveřejněně záměry o nakládání majetkem
• zveřejněn od 9.10. do 25.1 0.2017 - ke Kupní mlouvě o převodu vlastnictví nemovitosti

ze dne 7.3.2017 (prodej části p.č. 529/1 )
• zveřejněn od 22.9. do 9.10.2018 - ke mlou ě o nájmu pro toru loužícího podnikání

ze dne 30.6.2018 (pronájem čá ti nebyto ého pro toru budově čp. -00)
• zveřejněn od 26.5. do 12.6.2017 - ke mlouvě kupní ze dne 24.9.2018 (prodej pozemek

p.č.535/3 o výměře 99 m2)
mlouvy o věcných břemenech
• mlou a o zřízení věcnéh břemene - lužebno ti IP-12-6010833 Tuchlo ice - rby.

parc. Č. 560/1 - ze dne 19.6.2018 - povinná ob c Tuchlo ice, oprá něný
CEZ Distribuce, a .. Děčín IV Podmokly, ěcné břem no na pozemku p.č. 559/13,
v k.ú. rby u Tuchlovic, zřízeno úplatně - 1 000,00 Kč + DPH, rada obce chválila
dne 16.4.2018.

mlouvy a další materiály k přijatým účelo .m dotacím - nepiezkoumáváno. použito
podpurně

• Veřejnoprávní mlouva o po kytnutí dotace podle Programu 2018 pro poskytování
dotací z rozpočtu tředočeského kraje z Středočeského Fondu kultury a obnovy
památek rámci Tematického zadám Obecní knihovny e id, Č. mlou Po kyto atele
Č. -5985/KUL/2018 z dne 11.9.2018. na realizaci projektu: Výměna za taralého
mobiliáře obecní knihovny, v max. výši 68 607,00 Kč, (ÚZ 611) - neinv. dotace,
schváleno zastupitel tvem obce dne 25.6.2018.
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• Registrace akce a Rozhodnutí o po kytnutí dotace ze dne 28.6.20] 8
id. Č. 117D030000296, kdy Ministerstvo pro místní rozvoj poskytlo dotaci ve výši
] 044997,15 Kč, název akce: Tuchlovice - oprava povrchů ul. • kolní (celkové náklady
1 099997,00 Kč).

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účeJovým dotacím
• Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ze dne ]6.1.2018, kdy obec poskytla dotaci

ve výši 650 000,00 Kč, za účelem pořádání sportovně-společen kých volnočasových
aktivit, AFK Tuchlovice, z .. (příjemce), chváleno zastupitelstvem obce dne 4.12.2017,
žádost ze dne 16.1\.2017, vyúčtování dotace do 31.1.2019.

• Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ze dne 16.1.2018, kdy obec poskytla dotaci
ve výši 100 000,00 Kč, za účelem pořádání sportovně-společenských volnočasových
aktivit, Soubor lidových písní a tanců Čtyřlístek (příjemce), schváleno zastupitelstvem
obce dne 4.12.207, žádost ze dne 16.11.2017, vyúčtování dotace do 31.1.2019.

• Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ze dne 22.1.2018, kdy obec poskytla dotaci
ve výši 500 000,00 Kč, za účelem spolufinancování nákupů energií, TJ TuchJovice
(příjemce), chváleno zastupitelstvem obce dne 4.12.2017, žádost ze dne 17.11.2017,
vyúčtování dotace do 31.1.2019.

• Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ze dne 5.4.2018, kdy obec poskytla dotaci
ve výši \20 000,00 Kč, za účelem pořádání portovně-společenských volnočasových
aktivit. Volej balový klub Tuchlovice (příjemce), schváleno zastupitelstvem obce
dne 4.12.2017, žádost ze dne 20.11.2017, vyúčtování dotace do 31.1.20] 9.

Dohody o pracovní činnosti
• ze dne 15.10.2018 s p. lE. - Práce na veřejné zeleni, úklid obce (4 hod.zdenně)

Dohody o provedeni práce
• ze dne 1.10.2018 s p. KJ. - úklid obecních komunikací (do 300 hod.)
• ze dne 29.12.2017 s p. J.B. - obsluha plynového kotle v OP (do 300 hod.)

Smlouvy ostatní .
• Plánovací smlouva Č. 25102018NS ze dne 25.10.2018, žadatel (fyzická osoba - p. V .. )

se dohodli na uzavření plánovací smlouvy, která stanovuje práva a povinnosti smluvních
stran při realizaci záměru "Dělení pozemků a umístění staveb komunikace
a inženýrských sítí v obci Tuchlovice - lokalita V lukách - západ", na pozemcích
uvedených v čI. II. této smlouvy, schváleno radou obce dne 22.10.2018.

Dokumentace k veřejným zakázkám
• ložka veřejné zakázky malého rozsahu - obec postupovala v průběhu kontrolovaného

období v souladu s vnitřním předpisem - Směrnice k zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu, ÚČilIDOStod 1.7.2015, zadání eřejné zakázky uskutečnil starosta obc
v rámci poptávkového řízení zjištěním ceny na trhu obvyklé, předmětem zakázky
"Dodávka a montáž plynových kotlů VAILA T, rozvod zemního plynu do prostor
tělocvičny v areálu ZŠ'", výzva zaslána 4 uchazečům, nabídka I zájemce, NE YOGA .
s.r.o., Kladno - Dubí, lČO 28528221 s cenovou nabídkou 222 610,00 Kč bez OPH
(269 358,00 Kč vč. DPH), nabídková cena je shodná s cenou v uzavřené mlouvě o dílo
ze dne 3.9.2018, výběr firmy chválen radou obce dne 6.9.20]8 (zálohová
fa Č. 18-001-00494 ze dne 25.9.2018 - 100 000.00 Kč, úhrada výpis Č. 170
ze dne 25.9.2018, fa Č. 18-001-00592 ze dne 9.11.2018 - 122610,00 Kč. úhrada výpis
Č. 205 ze dne 14.11.2018).

Vnitřní předpis a směrnice
• Vnitřní směrnice č. 1/2018 k in entarizaci majetku a zá azků, účinnost od 12.11.2018.
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Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
• ze dne 4.12.2017 (schválený rozpočet na rok 20 \8), 12.2., 16.4. (schváleni účetní

závěrky obce za rok 2017), 28.5., 25.6., (schválení závěrečného účtu za rok 2017), 24.9.,
31.1 O. (ustavující zasedání), 12.\1., 19.12.2018 - nepiezkoumáváno, použilo podpůrně

Zápisy z jednání rady včetně usnesení
• ze dne 29.1. - 31.12.2018 - nepiezkoumáváno, použilo podpurně

Výsledky kontrol zřizených organizací
• Protokol o výsledku veřejnoprávní kontroly na místě v příspěvkové organizaci Základní

škola ze dne 24.7.2018 (pověření ze dne 20.7.2018), kontrolované období od 1.l.
do 30.6.2018, ze dne 12.2.2019 (pověření ze dne 11.2.2019), kontrolované období
od 1.7. - 31.12.2018.

• Protokol o výsledku veřejnoprávní kontroly na místě v příspěvkové organizaci Mateřská
škola ze dne 24.7.2018 (pověření ze dne 20.7.2018), kontrolované období od 1.1.
do 30.6.2018. ze dne 12.2.2019 (pověřeni ze dne \1.2.2019), kontrolované období
od 1.7. - 31.12.2018.

• Protokol o výsledku veřejnoprávní kontroly na mí tě v organizační složce Obecní
knihovna Tuchlovice ze dne 3.10.2018 (pověřeni ze dne 18.7.2018), kontrolované
období od 1.1. do 30.9.2018.

V kontrolovaném období obec Tuchlovice, dle prohlášení starosty obce. neuzavřela mlouvu
směnnou, pachtovní, smlouvu o výpůjčce. ýprose, o nabytí, převodu nebo o zřízení práva
stavby k pozemku ve svém vlastnictví, ani jinou smlouvu o nabytí a převodu majetku,
neho podařila s majetkem státu. neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnický h
osob, a to ani v případech taxativně vyjmenovaných v § 38 odst. 3 zákona o obcích,
nezastavila movitý a nernovitý majetek, neuzavřela smlouvu o přijetí a poskytnutí úvěru nebo
zápůjčky, smlouvu o převzetí dluhu, o 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 nezru ila pří pěvkovou organizaci
a organizační ložku, nezaložila ani nezrušila právnickou osobu, neuskutečnila majetkové
vklady do právnických osob, neprovozovala hospodář kou (podnikatelskou) činno 1.
uskutečnila pouze veřejné zakázky malého roz ahu.
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B. Zjištění z přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření obce Tuchlovice:

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

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

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

• Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
§ 72 odst. 3, neboť:

euvolněnému členo i za tupitel tva obce, který vykonával funkci před edy kulturní
komise byla chybně vyplacena odměna při končení funkčního období.

NAPRAVENO
Doplatek odměny byl vyplacen za měsíc prosinec 2018 (mzdovy list J 2/2018).

§ 72 odst. 3 a 5, neboť:
Před edovi a členovi výboru byla nesprávně vyplacena odměna za celý mě íc říjen. i když
současně s mandátem za tupitelstva obce ke dni voleb skončil funkce výborů.

NAPRAVENO
Přeplatky byly strženy ve výplatním termínu za měsíc prosinec 2018 (mzdové listy
12/2018).

• Zákon č. 25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů

§ 10d odst. 1,2, neboť:
Obec nezveřejnila na své úřední desce způsobem umožňující dálkový přístup v ouladu
e zákonem veřejnoprávní mlouvy o poskytnutí dotace v celkové výši I 370 000,00 Kč

s příjemci dotace (AFK Tuchlovice z.s., oubor lidových písní a tanců Čtyřlí tek,
TJ Tuchlovice a Volej balový klub Tuchlovice).

APRAVENO
Přijato systémové nápravné opatření tak. že obec již Veiejnoprávni smlouvu uzavřenou
dne 25./.20 J 9. s piljemcem dotace AFK Tuchlovice. z.... zveřejnila dle zákona.

b) při přezkoumání hospodaření za předchozí roky

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
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DJ Závěr
Při přezkoumání hospodařeni obce Tuchlovice za rok 2018 podle § 2 a § 3 zákona
Č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěnýeh při dílčím
přezkoumání, které již byly napraveny.

(§ 10 odst. 3 pí m. a) zákona Č. 420/2004 Sb.)

Upozornění na rizika dle § 10 odst. 4 pí m. a) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znční:
Neuvádí se.

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

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,79 %

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 1,28 %

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,00 %

Komentář:
Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 0,00 Kč.
Celkový objem dlouhodobých závazků činí 23 016 110,00 Kč.

Výrok dle § 10 odst. 4 písmo c) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění:
• Dluh územního celku nepřekročil 60% průměru jeho příjmů za po lední 4 rozpočtové roky.

Tuchlovice dne 26.03.2019

Podpisy kontrolorů:

KRAJSKÝ ÚŘAD @
STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Odbor interního auditu a kontroly
150 2 J Praha 5. Zborovská 11

Markéta Polánková
/Z(;,t~~J

................ ,/('..', .
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Bc. Marcela Bažoutová. DiS.
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Tato zpráva o vý ledku přezkoumání:
- je ná rhem zprá o ýsledku přezkoumání ho p daření, při mi konečným zněním zprávy
e tá á okamžikem mam 'ho upl nutí lhůty tano ené v § 6 od t. 1 pí m. d) zákona
•. 420/2004 b.. k podání pí emného tano i ka kontrolorovi p ěř nému řízením
př zkoumání

- k ZVl ním uv denýrn tomto návrhu j možn podat pí mné tan i ko e Ihutě
d IS dnu ode dne předání návrhu zprá , a to kontroloro i po ř n 'mu řízením
přezk umání na adr u: Krajsk 'úřad tředoče kého kraje, Odbor interního auditu a kontrol).
Zb rov ká 1L ISO 21 Praha -

- tent návrh zpráv o Ý ledku přezkoumání hospodaření obsahuje i Ý I dk k n čného
díl iho přezk umání

vyhotovuje ve dvou tejnopis ch, přičemž e stejnopis č. 2 př dá á tatutárnímu zá tupci
přezkoumávaného ubjektu a tejnopis Č. I e zakládá do pří lušn 'h spi u územního celku
edeného Odborem interního auditu a kontroly Kraj kého úřadu třed českého kraje.

ob ahem zprá y o Ý Icdku přezkoumání ho podař ní obc Tuchlo ic o po tu II tran
byl eznámen a tejnopi Č. 2 př zal. Mgr. Jaro la Po ta, tarosta obce.

gr. Jaro la Pošta
taro ta ob e Tu hlo JC

dne 26.03.2019

Rozdělovník: .
Stejnopis Počet výtisků Předáno Převzal

1 I x Kraj ký úřad Mark 'ta Polánko á

Středočeského kraje

Obec
2 I x Tuchlovice Mgr. Jaro la Pošta

pozornění:
• Zprá a o vý 'ledku přezkoumání - Upoz rňujeme, že při ch al ání zá ěrečného

účtu obc j pří Iu ném u není zastupitel t a nutno zmínit. zda b la proj dnána
i Zprá a o Ý ledku přezkoumání ho podař ní.

• ávrh závěrečného účtu - - pozorňujeme, že zveřejn ní mu í tr at až do
závěr čn 'ho účtu ( . 16 odst. 6 zák. 250/2000 b.).

hválení

• ávrh rozpočtu - pozorňujerne, že zveřejněni návrhu rozpočtu musí trvat
až do schvál ní rozpočtu (§ 11 od 1. 3 zák. 25012000 b.)

fJÁI/IZH l.ÁVĚ1ZE6tvÉHO ~'ČTVi
SCfI VftL-ENo O±- 1>/V E:


