
Krajský úřad Středočeského kraje

Zborovská 11
15021 Praha 5

SpZn: SZ 07130612010/KUSK
Čj.: 00646512011IKUSK

Stejnopis č. xl

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

ČAKOV
IČ: 0023l54l
za rok 2010

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
• 3.9.2010
• 31.3.2011

na základě zákona č. 42012004 Sb., o přezkoumávání ho podaření územních amosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí.

Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Čakov 17
25724 Chocerady

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumáni:
- kontroloři:

Bc. Marie Milanovičová
Jiří Černovský
Bc. Jana Hurtíková (dne 31.3.2011)
Petr Venclovský (dne 31.3.2011)

Zástupci obce: Ing. Vladimír Šenk - tarosta
František Smrkovský - mí tostarosta
Olga Smrkovská - hlavní účetní

Předmět přezkoumání je vymezen ustano ením § 2 zák. č. 42012004 Sb., o přezkoumání
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období r. 2010.



A. Přezkoumané písemnosti
Rozpočtový výhled

• na rok 2008 až 2010, schválený na jednání zastupitelstva obce dne 10.12.2007
ávrh rozpočtu
• zveřejněn od 12.12.2009 do 4.1.2010
Schválený rozpočet

• rozpočet na rok 2010 který byl schválen na jednání zastupitelstva obce dne 28.12.2009
jako přebytkový

Rozpočtová opatření
• č. 1 schválené dne 3.5.2010
• č. 2 schválené dne 7.6.2010
• č. 3 schválené dne 23.8.2010
• č. 4 schválené dne 11.10.20 IO
• č. 5 schválené dne 6.12.20 IO
• č.6 chválenédne29.12.201O

Závěrečný účet
• závěrečný účet obce Čakov za rok 2009, projednán a schválen na jednání zastupitelstva

obce dne 3.5.2010, a to s vyjádrením ouhlasu s celoročním hospodařením" s výhradou
" a prijata opatření k nápravě chyb a nedo tatků

Evidence majetku
• za rok 2010 vedena v inventárních knihách
Inventurní soupis majetku a závazků

• složka inventarizace majetku, pohledá ek a závazků obce Čakov ke dni 31.12.2010
Účetní deník

• za období I, 4 - 8 / 2010
Rozvaha

• sestavená ke dni 30.6.2010 a 31.12.2010
Příloha rozvahy

• sestavená ke dni 30.6.2010 a 31.12.2010
Výkaz zisku a ztráty

• sestavený ke dni 30.6.2010 a 31.]2.2010
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

• sestavený ke dni 30.6.2010 a 31.12.20 IO
Účetní doklad

• č. 221,258 - 369
Účtový rozvrh

• pro rok 2010
Kniha došlých faktur

• za rok 2010
Kniha odeslaných faktur

• za rok 2010
Hlavní kniha

• za období I, 6, 8, 12 /2010
Bankovní výpis

• týkající se základního běžného účtu obce č. 12821121/0 100 vedeného u Komerční
banky a .. , a to bankovní výpi y č. 22 ze dne 1.6.2010 až č.35 ze dne 31.8.2010 ( ýpisy
jsou týdenní)

Faktura
• došlé č. 1 - 32
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Mzdová agenda
• výplatní listiny za duben - srpen, říjen - prosinec 20 10
Odměňování členů zastupitelstva

• František Smrkovský, neuvolněný tarosta obce do 9.11.2010 a neu olněný
místostarosta od 9.11.2010

• Martin Schovánek, neuvolněný místostarosta
• Ing. Vladimír Šenk, neuvolněný staro ta obce od 9. I 1.2010
Pracovní smlouvy včetně platových výměrů

• osobní spis paní Olga Smrkovská, účetní práce
Dohody o provedení práce

• paní D. B., ze dne 1.6.20 10- úprava náv i ve Vlkově, sekáni trávy
• paní M. S., ze dne 17.5.2010 - roznášení hlasovacích lístků
• pan V P., ze dne 1.4.2010 - vyřezávání a pálení křovin podél cesty

Zveřejněné záměry O nakládání s majetkem
• záměr obce prodat pozemek p.č. 191/6

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)
• kupní smlouva ze dne 22.2.2010 na nákup pozemku p.č. 193/8
• kupní smlouva ze dne 9.2.2010 na nákup pozemků p.č. 193/9 a 193/1 O
• kupní smlouva ze dne 22.2.2010 na nákup pozemku p.č. 662/5
• kupni smlouva ze dne 17.12.2010 na prodej pozemku p.č. 191/6
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

• rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt "Vybudování 2 dětských hři šť na území obce
Čakov" vydané MMR dne 13.8.2010

• závěrečné vyhodnocení akce dotované v rámci programu "Podpora obnovy venkova" v
roce 2010 ze dne 29.11.2010

• smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského
Fondu životního prostředí a zemědělství v rámci Tematického zadání Vodo ho podářská
infrastruktura, evidenční číslo 2511/0ŽPI2010, ze dne 23.9.2010, investiční dotace na
realizaci projektu "ČOV Čakov"

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
• zápisy z jednání zastupitelstva ze dne 28.12.2009, 8.3.2010, 3.5.20 IO, 7.6.2010,

23.8.2010,11.10.2010,9.11.2010,6.12.2010 a 29.12.2010 - nepřezkournáváno, použito
podpůrně

Vnitřní předpis a směrnice
• soubor vnitřních platných pro rok 2010

Informace o přijatých opatřeních (zák, 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.)
• ze dne 4.5.2010

V kontrolovaném období Obec Čakov, dle prohlá ~ení starosty obce, nehospodařila
s majetkem státu, neručila svým majetkem za závazky fyzický ch a právnických osob,
nezastavila movitý a nemovitý majetek, neuzavřela směnnou, darovací, nájemní smlouvu a
smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku, mlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru
nebo půjčky, smlouvu o poskytnutí dotace, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského
závazku, smlouvu o při toupení k závazku a mlouvu o sdružení nekoupila ani neprodala
cenné papíry, obligace, neuskutečnila majetkové vklady, uskutečnila pouze veřejné zakázky
malého rozsahu (~ 12 odst. 3 zák. Č. 137/2006 Sb.).



B. Zjištění z přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření obce Čakov

ebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných:
a) při dílčím přezkoumání
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) pH přezkoumání hospodaření za předchozí roky
Byly zjištěny následující chyby a nedostatky - porušeny níže uvedené předpisy:
• Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
§ 38 odst. 1, neboť:

Do evidence majetku obce nebyly zařazeny boty hasičské, blůzy a kalhoty ochranného
oděvu BUSlITIRE CZ v celkové hodnotě Kč 53.100,18.
APRAVE O
opravný doklad Č. 221 ze dne 30.-1.2010

D) Závěr
Při přezkoumání hospodaření obce Čako za rok 20 IO podle § 2 a § 3 zákona Č. 420/2004 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů

ebyly zjištěny chyby a nedostatky.
(S 10 odst. 3 písmo a) zákona č. 42012004 Sb.)

Upozornění na rizika dle § 10 odst. 4 písmo a) zákona Č. 420/2004 Sb., v platném znění:
Neuvádí se.

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

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 19,86 %

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku L11,98 %

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

Komentář:
Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí O Kč.
Celkový objem dlouhodobých závazků činí O Kč.
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Čakov 31.3.2011
KRAJSKÝ ÚŘAD ®

STŘEDOČESKÉHO KRAJE
Odbor finanční kontroly

150 21 Praha 5, Zborovská 11

Podpisy kontrolorů:

Bc. Marie Milanovičová

Jiří Černovský ............................. ~.~ ~ .
kontrolor "'V

Bc. Jana Hurtíková

• f'

.........................~#..«: .
kontro orka

Petr Venclovský
ko rolor

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:

- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním zprávy
se stává okamžikem marného uplynutí lhůty tanovené v § 6 odst. 3 písmo I) zákona č.
42012004 Sb., k podání písemného stano iska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání
na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor finanční kontroly, Zborov ká 11, 15021
Praha 5.

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

- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se stejnopi č. 2 předává statutárnímu zástupci
kontrolovaného subjektu a stejnopis č. I e zakládá do příslušného spisu územního celku
vedeného Odborem finanční kontroly Krajského úřadu Středoče kého kraje.

S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Čakov o počtu 6 stran byl
seznámen a stejnopis č. 2 převzal Ing. Vladimír Šenk, starosta obce.

Ing. Vladimír Šenk.
tarosta obce Čakov

dne 31.3.2011
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Poznámka:
Územní celek je ve smyslu ust. S 13 odst. I pí m. b) zákona Č. 42012004 Sb., povmen
přijmout opatření k náprave chyb a nedo tatků uvedených této zprávě o ýsledku
přezkoumání hospodaření a podat o tom pí emnou informaci příslušnému přezkournávajicímu
orgánu - Krajský úřad Stredočeského kraje Odbor finanční 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. 42012004 Sb., povinen
v informacích podle ustanovení S 13 odst. 1 písmo b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá
příslušnému přezkoumávajicírnu orgánu pí emnou zprávu o plnění přijatých opatření a této
lhůtě příslusnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

Za nesplnění těchto povinností lze ulozit územnímu celku dle ust. § 14 písmo f), g), h) zákona
č. 420/2004 Sb., pořádkové pokuty až do výše 50.000,00 Kč jednom případě.

Rozdělovník:

Stejnopis Počet výtisků Předáno Převzal

I I x
Kraj skv úřad Bc. Marie Milanovičo á

Středočeského kraje

Obec
Ing. Vladimír Šenk2 lx Čakov
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