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Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

TUPADLY
IČ:00236519

za rok2020
Přezkoumríní hospodaření obce Tupadly za rok 2020 bylo zahájeno dne 20.07.2020
doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodařeni zaslané-ho přezkoumávajícím
orgánem.

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

.27.05.2021

.

02.10.2020
na zák|adě zákona č.

Sb., o přezkoumávaní hospodaření územních samosprávných
svazků
obcí,
ve znění pozdějších předpisů a vsouladu se zákonem
:.!ký_adobrovolných
ě.25512012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).
-42012004

Přezkoumávané období:

01.01.2020 - 31.12.2020

Přezkoumání proběhlo v sídle obce:

Tupadly
Tupadly 120
285 63 Tupadly

Přezkoumání vykonali:
kontrolor pověřený Ťízenímpřezkoumání
kontroloři:
.

Zástupci obce:

:

Ing. Helena Francová

Jiří Cernovský

Pavel Štainer - starosta
Miroslava Hlavatá - hlavní účetní

Pověření kpřezkoumání podle $ 5 odst' 1 zákona ě. 42Ol2O04 Sb., 4
$ a $ 6 zákona
č.25512012 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů, lydala vedoucí odboru
intemího auditu
a kontroly Krajského úřadu Středočeskéhokraje Mgr. ŠtepankaDvořáková Týcová
dne 1,7,2020 pod čj. 08s572l2O2)lKUsK.

2 zák. č,, 420/2OO4 Sb.' ve znění pozdějších
předpisů, údaje o ročnímhospodaření územníhocelku' tvořící součást
závěrečného účtupodle
zákona č.25012000 Sb., ve znění pozdějšíchpředpisů, a to:
- plnění příjmůa r,ydajů rozpočtu, včetně peněŽních operací týkajících se rozpočtových
Předmětem přezkoumání jsou dle ust. $

.

prostředků)

'

finančníoperace' týkajícíse tvorby apoužitípeněžníchfondů,
- náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- peněŽní operace' týkqícíse sdruŽených prostředků vynakládaných na zák|adě
smlouw
mezi dvěma nebo více územnímicelky' anebo na zák|aďě smlouo1, í;i"y'ii
právnickými nebo ý zický mi osobami,
- finančníoperace' ýkajícíse cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími
prostředky ze zahrantěí poskytnutými na základě mezinárodních smluv'
- r,yúčtovánía vypoŤádání finančníchvztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtůmkrajů,
k rozpočtům obcí k jinýrr\rozpočtům, ke státním fondům a k dalšímosobám,
- nakládrání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územníhocelku,
- nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímžhospo daŤí uzemní celek,
- zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonůa postupů
přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštníhoprávniň předpisu,
- stav pohledávek azávazkia nakládání s nimi,
- ručenízazávazky ýzickýcha právnických osob,
- zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob'
- zŤizovénívěcných břemen k majetku územního .ilku,
- účetnictvívedené územnímcelkem,
- ověření poměru dluhu územníhocelku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové
roky podle právního předpisu upravujícíhó rozpočtovou_odpovědnbst.

|ř9zk9ymání hospodaření bylo provedeno qiběrolym způsobem s ohledem na významnost
jednotlivych skutečností podle piedmětu a
obsahu prezkóumani. i,ii pá"'^ua,,i;.anotliých
právních úkonůse vychání ze znění právních přeápisů
platných ke dni uskuteěnění
úkonu.

tohoto

Podle ustanoÝení $ 2 odst. 3 zákona č. 42Ol20O4 Sb. nebyly předmětem přezkoumání
údaje,
na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.
Posledním kontrolním úkonem ve smyslu ustanovení
g) kontrolního řádu
$'12 odst. 1 písm.
.preďaÁi
učiněným dne 27.05.2021 bylo shmutí kontrolníčh zjištění,
prezkoumanych
dokumentů zástupcům územníhocelku a prohlášení -kontroloia pověřeného
Ťízením
přezkoumání, Že kontrola na místě ie ukončena.

A. Přezkou mané písemnosti
Střednědobý vyhled rozpočtu
. Střednědobý ýhled rozpoětu na roky 2020 - 2024, schválený zastupitelstvem obce dne
26.6,2019, zveřejněný 27 .6.2019
. Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 - 2024 zveŤeiněn v termínu
30.5.2019 - 14.6.2019
Návrh rozpočtu
r na rok2020, doložka o zveřejnění návrhu v termínu 28.II.2OI9 - L3.12.2OL7
Schválený rozpočet ,
r na rok2020, schválený zastupitelstvem obce dne 16.12.2019 jako schodkový, schodek
kryt z přebytků minulých let, zveřejněný od 16.12.20|9
S tan ov en í záv azný ch ukaz a te lů zÍ ízeným o rga n iz a c ím
r Stanovení provozního příspěvku na rok 2O2O pro příspěvkovou organizaci Ivtateřská
škola Tupadly ze ďne I7.I2.20I9
Rozpočtová opatření
č. 1 schválené zastupitelstvem obce 19.2.2020, zveŤejněno 26.2.2020
. ě.2 schválené zastupitelstvem obce 27 ,4.2020, zveřejněno 30.4.2O2O
. č. 3 schválené zastupitelstvem obce 8,6.2020, zveřejněno 15.6,2020
. ě, 4 schválené zastupitelstvem obce 16.9.2020, zveřejněno I.1O.2020
. č' 5 schválené zastupitelstvem obce 30.II,2020, zveřejněno 30.1I.2O2O
. č. 6 schválené zastupitelstvem obce 2I.12.2020, zveřejněno'2I,I2,202O
Závěrečný účet
. Za rok 2019, projednián a schválen zastupitelstvem obce ďne 24.6.2020 s wiádřením
,,bez
ýLttad'', zveřejnh I .7,2O2O
. doložka
o zveřejnění návrhu v termínu I.6,2020 - |5.6.2020
Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
. k 3I.8,2020 ze ďne I|,9.2020
. k 31.12.2020 ze dne 19.1.2021

Yýkazzisku aztráty

.
.

k30.6.2020 ze dne 13.7.2020
k 3 f .12.2020 ze dne 20 .I .2021
Rozvaha
. k30.6.2020 ze dne 13.7.2020
. k 31.12.2020 ze dne20.I.202I
Příloha rozvahy
, k30.6.2020 ze dne 13.7.2020
. k 3I.12.2020 ze dne20.L2021

Hlavní kniha

.
.

analytická předvaha za obdobi 0812020
analytická předvaha za obdobi I2l2020
Kniha došlých faktur
. k 31.12.2020

Faktura
. dodavatelské faktury č.: 2000100053

.

20001 00390 - 2000100421

-

2000100091, 2000100151

odběratelské faktury č.: 2000200047 - 20OO2OOO59
BankovnÍ v.vpis
. č.: 3,7,8, 12 k bankovnímu účtuč. 443553309/0800 ČS a.s.
. č.: 7 - 20,35 k bankovnímu účtuč. 94-6914161l0710 ČNB

-

200O1OO299,

.
.
.
.

č': 8, 12 k úvěrovému účtu43905142910800
č.: I7,24 k úvěrovému účtuč. 4181348910800 ČS a.s
č.: 8, 12 k úvěrovému účtuč. 4311834|9/0800 ČS a.s
č': 1 k bankovnímu účtuě,35-443553309/0800 ČS a.s

Účetnídoklad

.

č.: 2000700001, 2000700004 - 2000700008' 200070001I .2000700036, 2000700045 -

2000700047, 2000700050

-

2000700055, 2000700061, 2000700070, 2000700076,

2001 10001 r,2001100017, 2001 100065 - 2001 100070, 2001 100075

Pokladní kniha (deník)
. pokladnač.I za gbdobí 08,I2l2020

l

l

Stop stav pokladní hotovosti pokladny č'Ik2.I0.2020 (9:15 hodin) shodný se zůstatkem
v pokladní knize činil49.404,- Kč
Stop stav pokladní hotovosti pokladny - poplatky č. II k 2.10.2020 (9:10 hodin) shodný
se zůstatkem v pokladní|<nize činil 3.800'. Kě

Pokladní doklad

.

č.: 2070100307 . 2070100352,2070100502 - 2070200548

Dohoda o hmotné odpovědnosti
l ze dne 3.8.2020 pokladní hotovost, inventář azaŤízeníkanceláře oU
Evidence poplatků
. místnípoplatek zatuhý komunální odpad k 31'8.2020, složka vymáhání nedoplatků
Inventurní soupis majetku a zás azktl
. složka''Inventarizace majetku a závazkůk 3I.12.2020,,
Mzdová agenda
. rekapitulace mezd za obďobí 02,07,0812020
odměňování členůzastupitelstva
. Stanovení měsíčníchodměn neuvolněným členůmzastupitelstva obce ze dne

.

3

1

.10.2018

měsíčníodměnv zastuoitelů za období 02.07.0812020
Účetnictví ostatní
. Protokol o schválení účetnízávěrky obce sestavené k 3I,I2.20I9, schválená
zastupitelstvem obce dne 24.6.2020
l Protokol o schválení účetnízávěrky Mateřské školy Tupadly sestavené k 3I.12.2019,
schválená zastupitelstvem obce dne 19.2.2020
Y ýkaz zisku a ztr áty zÍízených p řís p ěvkových o r ganizací
. k30.6.2020 ze dne 13.7.2020 Mateřská škola Tupadly
. k 3I.L2,2020 ze dne 2I 'I.202I Mateřská škola Tupadly
Rozvaha zřízený ch přísp ěvkových organizací
. k30.6.2020 ze dne 13.7.2020 Mateřská škola Tupadly
. k 3 I.12.2020 ze dne 2I.I.202I Mateřská škola Tupadly
Smlouvy o dílo
. Smlouva o dílo uzavŤená ďne 1.6.2020 se zhotovitelem VMJ STAVBY Novotný s.r.o.'

Ronov nad Doubravou na rea|izaci zakázky ''oprava vjezdů po jedné straně

komunikace''' cena di|a I,536.621,90 Kě
Smlouly o převodu majetku (koupě' prodej, směna, převod)
. Kupní smlouva ze dne 1I.5.2020 na prodej pozemků p.č. 106/69 o ýměře 58 m2 včetně
stavby zastřešení vstupu do domu a vjezdu do garáže, p.ě. 10617I o výměře 59 m2
včetně stavby zastřešení vstupu do domu a vjezdu do garáže, p.ě, 106172 o výměře
59 m2 včetně stavby zastřešení vstupu do domu a vjezdu do garáže, vše' k.ú. Tupadly
u Čáslavi, prodávající obec Tupadly, kupujícíťyzické osoby

.

Kupní smlouva ze dne 20.7.2020 na prodej traktoru John Deere X540, prodávající obec
Tupadly, kupujícíťyzická osoba
Darovací smlouvy
. Darovací smlouva ze dne 25.6,2020 na poskytnutí ťrnaněního daru 20.000,- Kě, dárce
obec Tupadly, obdarovaný EDA cz,z.u. Praha
. Darovací smlouva ze dne I7.12,2020 na poskytnutí finančníhodaru ve výši 20.000'- Kč
zrozpoětuobce Tupadly, obdarovaný Záklaďní škola a Mateřská škola Potěhy
. Darovací smlouva ze dne 9'12.2020 na poskytnutí finančníhodaru ve ýši 10.000,- Kč
z rozpoětu obce Tupadly, obdarovaný Městská nemocnice Čáslav
Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem
. ZveŤejnění záměru obce prodat mj. pozemky p.č, 106169 o ýměře 58 m2' p.č. 10617I
o výměře 59 m2, p.ě. 106172 o ýměře 59 m2 v k.ú. Tupadly u Čáslavi, zveřejněný
r0.4.20r7 -26.4.2017
'
Smlouly o věcných břemenech
. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízeni věcného břemene a dohodě o umístěnístavby
č' IY-I2-6O25844/VB1, uzavŤená dne 20.2.2020, budoucí povinná obec Tupadly'
budoucí oprávněnáCEZ Distribuce a.s. Děčín
Smlouvy a dalšímateriály k přijatym účelovýmdotacím
. Veřejnoprávní smlouva č. S-4556/oBfu2020 ze dne 6.8.2020, o poskytnutí dotace
podle Programu 2020 -pro poskytování dotací z tozpoětu Středočeskéhokraje
ze Středoěeského Fondu podpory dobrovolných hasičůa složek IZs v rámci
Tematického zadání Koťtnancování účeloýchinvestičníchdotací v rámci programu
Dotace pro jednotky SDH obcí na rok 2020 - Pořízenínového dopravního automobilu,
investičnídotace v max' v"ýši 300.000'- Kč na rca|izaci projektu ''Pořízení nového
dopravního automobilu''
. Závěreěné lyhodnocení a ryúčtováníakce ze dne20,I.202l
. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r,ydané Ministerstvem vnitra ČRdne 3.8.2020,
id.č. 014D241000125, investičnídotace ve ýši 450.000,- Kč na realizací akce ''Tupadly
- dopravní automobil''
'. Závěteěné lyhodnocení akce ze dne 4.12.2020
Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydané Ministerstvem pro místní
rozvoj ČR dne 30'6,2020, id. č' 1I7D531000059, investiění dotace ve qýši 108.000,- Kč
na r ealizaci proj ektu'' I.Jzemní p l án Tupadly''
. Nepřezkoumáváno, použito podpůmě
Smlouly a dalšímateriály k poskytnutym účelovýmdotacím
. Dohoda ze ďne 3,2,2020 o poskytnutí neinvestičníhopříspěvku z rozpočtu obce
Tupadly, neinvestiční příspěvek na činnost ve ýši 150.000,- Kč, příjemce dotace
TJ Stať Tupadly
. Vyúčtováníneinvestičnídotace ze ďne 30.I2.20z0
. Dohoda ze ďne 3'2.20209 o poskytnutí neinvestiěního příspěvku z rozpoětu obce
Tupadly, neinvestiční příspěvek na činnost ve lýši 40.000'- Kč, příjemce dotace Klub
vodáků Staqý Kolín se sídlem Tupadly
. Vyúčtováníneinvestičnídotace ze dne30.II.2020
. Dohoda ze dne 3.2.2020 o poskytnutí neinvestičníhopříspěvku z rozpočtu obce
Tupadly' neinvestiční příspěvek na činnost ve výši 35.000,- Kč, příjemce dotace
Myslivecký spolek Diana Tupadly
. Vyúčtováníneinvestičnídotace ze dne 14.I2.20z0
Dohody o provedení práce
I ze dne 3.7 .2020 malování sálu PohostinstvÍ Frmol
) Ze dne I.7 ,2020 uklízečveřejného prostranství v obci

.

ze dne 3.2.2020 zpracování Tupadelského oběasníku č. 36/2020
Pracovní smlouvy včetně platových výměrů
. ze dne I.8'2020 - referent státní správy a samosprávy azásilpcepracovníka pošty
Dokumentace k veřejným zakázkám

.

veřejná zakézka malého rozsahu ''oprava vjezdů po jedné straně komunikace
na pozemku p.č. 525 v k.ú. Tupadly u Čáslavi,, - ýzva zas|aná písemně čtyřem
uchazeěům' doručeny čtyři nabídky, protokol o otevírríníobálek a o hoánocení nabídek
ze ďne 22.4.2020, r,ybrána nabídka s nejniŽšínabídkovou cenou, rďběr zhotovitele

schválilo zastupitelstvo obce 27 .4,2020
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
. konaného dne 16.12.2019, 19.2.2020, 27,4.2O2O, 8.6.2020, 24.6,2020, 16.9.2020,
30.1

1

.2020, 21 .12'2020 - nepřezkoumáváno'

pouŽito podpůrně

Výsledky kontrol zíízených organizací
. Zápis o výsledku finančníkontroly hospodaření příspěvkové organizace MŠTupadly
zaobdobí0I - 0612020, kterou provedli členovéfinančníhovýboru 3.8.2020
. Zápis o výsledku finančníkontroly hospodaření příspěvkové
organizace MŠTupadly
k 3I.12,2020, kterou provedli členovéfinančníhovýboru 25,I.2O2I

"

V kontrolovaném období obec Tupadly, dle prohlášenístarosty obce, neuzavřela smlouvu
směnnou, darovací, nájemní, pachtovní, smlouvu o
ýpůjčce,výprose, o nabytí' převodu nebo
o zŤizení práva stavby k pozemku ve svém vlastnictví, ani jinou smlour,rr o-nabyti a převodu
majetku, nehospodařila s majetkem státu, neručila svým majetkem za závazky
ýzických
a právnických osob, a to ani v případech taxativně vyjmenovaňých v 38 odst. 3 zákona
$
o obcích, nezastavila moviý a nemovity majetek, neuzavře!a,,.'io.,* o přijetí a poskytnutí
úvěru nebo záptljčky, smlouvu o ptevzetí dluhu, o pŤevzetí ručitelského_ závazku,
o přistoupení k závazku a smlouvu o sdruŽení, smlouvu o společnosti a poskytování
majetkových hodnot podle smlouvy o sdruŽení, jehož je obeó společníkem,
netoupila
ani neprodala cenné papíry, obligace, nevydala komunální-dluhopisy, nezřídi|aani
nezrušila
příspěvkovou organizaci a organizaěni sloŽku' nezaloži|a ani nezrusila právnickou
osobu,
neuskutečnila majetkové vklady do právnických osob, neprovozovala hospodařskou
(podnikatelskou) činnost, uskutečnila pouze veřejné zakázky malého rozsahu.

B, zjištěníz přezkoumání
Při přezkoumaní hospodaření obce Tupadly:

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. PInění opatření k odstranění nedostatků zjištěných:
a) při dílčímpřezkoumání
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při přezkoumání hospodaření za předchozí roky
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D) Závěr

Při

přezkoumání hospodaření obce Tupadly
č' 42012004 Sb., ve znénípozdějšíchpředpisů

za rok

2020 podle

$2a$3

zákona

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
($10 odst. 3 písm. a) zákonaě.42012004 sb)

Upozornění na rizika dle $ 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 42012004 Sb., v platném znění:
Neuvádí se.

Podíly dle $ 10 odst. 4 písm. b) zákona č.420t2004 Sb., v platném znění:
a)

podíl pohledávek na rozpočtu územního celku

b)

podíl závazka na rozpočtu územníhocelku

0,,73 oÁ

llr57

c) podíl zastaveného majetku n) celkovém majetku územníhocelku

o^

0'00 oÁ

Komentář:

Celkoý objem dlouhodobých pohledávek ěiní 0'00 Kě.

Celkoqf objem dlouhodobýchzávazkůčiní 5 478 768'08 Kč.

Výrok dle $ 10 odst.

.

4 písm. c) zákona č.420t2004 Sb., v platném znění:
Dluh územního celku nepřekročil60% pruměru jeho příjmů za poslední 4 rczpočtovéroky.

Tupadly

27.05.2021
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Podpisy

kontrolorů:

.:**J

Ing. Helena Francová

kontrolor pověřený Ťízenímpřezkoumríní

Jiří Černovský

Tato zpráva o výsledku přezkoumánÍ:
- je návrhem zprávy o ýsledku přezkoumání hospodaření, přičemžkonečným zněním
zprál1,
se stává okamŽikem marného uplynutí lhůty stanovené v $ 6 odst. 1 písm. d) zikona
č. 42012004 Sb., k podání písemnéhostanoviska kontrolorovi pověienému Ťízením
přezkoumání
-

ke zjištěnímuvedeným v tomto návrhu je možno podat písemné stanovisko ve lhůtě

do 15 dnů ode dne předání návrhu

zprálry, a to kontrólorovi pověřenému Ťízením
přezkoumání na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, odbor interního auditu
a kontroly'
Zborovská 11' l50 27,Praha5
- ten|o návrh zpráw o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje
dílčíhopřezkoumání

i

výsledky konečného

- se r,yhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemŽ se stejnopis č. 2 předává statutárnímu zástupci
přezkoumávaného subjektu a stejnopis č. 1 se zak|áďá do příslušnéhospisu územního celku
vedeného odborem interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje.

S obsahem zpr&ry o ýsledku přezkoumání hosp.odaření obce Tupadly o počtu 8 stran
byl seznámen a stejnopis ě. 2 pŤevzal, pan Pavel Štainer,starosta obce. Dále starosta obce
převza| v elektronické oodobě nepodepsanou zprávu o výsledku přezkoumiíní hospodaření
obce Tupadly ve strojově čitelnémformátu PDF pro naplněni ustanovení 4 zákona
$
ě,99l20l9 sb.
(iiiii t

,,.-

Pavel Štainer
starosta obce Tupadly
27.05.2021

Rozdělovník:
Steinopis

2

Upozornění:

. Profil

Počet wtisků

Předáno

Převza|

1x

Krajský úřad
Středočeského kraje

Ing. Helena Francová

1x

Obec
Tupadly

Pavel Štainer

zadavatele

-

Upozorňujeme na včasnézveřejňování dokumentů (dodatky

ke smlouvám o dílo, ýše skutečně uhrazené ceny) na proÍilu zadavatele.

