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Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

VRAI{AIYY
lČ 00237302

za rok2019

Přezkoumání hospodaření obce Vraňany za rok 2019 bylo zahájeno dne 29.a7.z0l9
doručením oznámeni o zahájeni přezkoumáni hospodaÍeni zaslaného přezkoumávajícím
orgánem'

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
. 16.03.2024
.01.11.2019

na základě zákona č. 42012004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí, ve zněni pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
č.255lz01'2 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

Přezkoumávané období:

Přezkoumání proběhlo v sídle obce.

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený Íizenim přezkoumání:
- kontroloři:

Zástupci obce:

01.01.2019 - 31.12.2019

Vraňany
Yraňany 37
277 07 Vraňany

B,c. Zuzana Svobodová
Alena Zemanová

Martin Chmelík - starosta
Šá.t a Pletichová - úředník ÚSC



Pověření kpřezkoumáni podle $ 5 odst. 1 zákona č. 420l2a04 Sb., $ 4 a $ 6 zákona
č. 25512012 Sb., vše ve zněni pozdějších předpisů, vydala vedoucí odboru interního auditu
a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr' Štěpánka Dvořáková Týcová
dne 19.7.2a19 pod čj. 096538i2019lKUSK'

Předmětem přezkoumání jsou dle ust. $ 2 zák č. 420/2004 Sb.' ve zněni pozdějšich
předpisů, údaje o ročním hospodařeniiszemniho celku, tvořící součást závěrečného účtu podle
zákona č,. 25012000 Sb." ve zněni pozdějšich předpisů, a to.

plnění příjmů a výdajů rozpočtu, včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových
prostředků,
finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních ťondů,
náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
peněžní operace' týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy
mezi dvěma nebo více uzemnimi 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 prostředk1' poskýnutými z Národního fondu a s dalšími
prostředky ze zahraničí poskýnutými na zÍkladě mezinárodních smluv,
vyúčtování a r,ypořádáni 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,
nakládáni a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek'
zadáváni a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů
přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,
stav pohledávek azávazků anakládání s nimi,
ručení za závazky fyzických a právnických osob,
zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
zŤizováni 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 vyběrovým způsobem s ohledem na významnost
jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých
právních úkonů se vychází ze zněni právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto
úkonu'

Podle ustanoveni $ 2 odst. 3 zákona č' 42012004 Sb' nebyly předmětem přezkoumáni 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 |6.03.2020 bylo shrnutí kontrolních zjištění, předání přezkoumaných
dokumentů zástupcům územního celku a prohlášení kontrolora pověřeného Íizenim
přezkoumání, že kontrola na místě je ukončena.



A. Přezkoumané písemn osti
Střednědobý výhled rozpočtu
r na období roku 2018 _ 2019 schválený zastupitelstvem obce dne 5. 4.2017, zveřejněný

dne 6. 4 2A17
r na obdobi 2020 - 2021, schválený zastupitelstvem obce dne 4. 4.2018, zveřejněný dne

6. 4. 2018,návrh zveřejněný dne 8, 3' - 26. 3. 2018
Návrh rozpočtu
. zveřejněný dne 26. |1. - 12. 12.2018

Schválený rozpočet
. zastupitelstvem obce dne i2' 12. 2019 jako schodkový, krytí schodku ze zůstatku

z minulých let, závazné ukazatele dle přiloženóho schváleného návrhu rozpočtu
ve výdajích na jednotlivé paragraťy rozpočtové skladby, zveřejněný dne 2. I. 2019

Stan oven í záv azný ch u kazatelů zÍízený m o rga n izacím
' dopisy ze dne 2. 1. 2019 pro příspěvkové organizace Základni škola Vraňany

a Mateřská škola Vraňany
Rozpočtová opatření
' č. i - schváleno zastupitelstvem obce dne 3 l . 1.2019, zveřejněno dne 28. 2.2019
' č. 2 k 12. 2. 2019 provedeno starostou obce na základě pověření zastupitelstva obce

ze dne 31. 1. 2079, zveřejněno dne 8. 3.2019
' č. 3 k 22. 5.2019 provedeno starostou obce na základě pověření zastupitelstva obce

ze dne 31. 1. 2019, zveřejněno dne 14. 6.2019
. č.4 - schváleno zastupitelstvem obce dne27.6.2019, zveřejněno dne 12. 7.2019
' č. 5 k 30. 6. 20L9 provedeno stafostou obce na základě pověření zastupitelstva obce

ze dne 3 1. 1. 2al9, zveřejněno dne 12. 7. zaw
' č' 6 k 22. 7. 2019 provedeno Stafostou obce na základě pověření zastupitelstva obce

zedne 31. 1. 2019, zveřejněno dne 13. 8.2019
, č. 7 - schváleno zastupitelstvem obce dne 5. 9. 2019, zveřejněno dne 2' 10. 2019

' č. 8 k 30. 9. 2019 provedeno starostou obce na základě pověření zastupitelstva obce
ze dne 31' 1' 2019, zveřejněno dne 9' 10. 2019

Závěrečný účet
' za rok 2018, projednán a schválen dne 25. 4. 2019 spolu se Zprávou o výsledku

přezkoumáni hospodaření s vyjádřením ''bez výhrad''" zveřejněn dne 13. 5.2019, návrh
zveřejněn od 6. 3. - 25. 4.2019

Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
. k 31 I 20L9 bez uvedení data, k 30. 9. 2019 ze dne 8. I0.2019.k3l. 12.2019 ze dne

t7 | 202A
Yýkaz zisku aztráty
' k30.9.2019 (okamžiksestavenídne15. 10.2019),k31. 12.2019(okamžiksestaveni

dne2.2.202A)
Rozvaha
l k 30. 9. 2019 (okamžik sestavení dne 15' 10. 2019)' k 3'I. T2. 20|9 (okamžik sestavení

dne 2. 2.2020)
Příloha rozvahy
. k 30. 9.2aI9 (okamžik sestavení dne 15. 10. 2019), k 31. 12. 2019 (okamžik sestavení

dne 2. 2. 2020)
Účtový rozvrh
r platný pro účetní období 2019

Illavní kniha
) za rok 2019 (dle potřeby)



Účetní deník
) zarok2o79 (dle potřeby)

Kniha došlých faktur
f zarok2019 (dle potřeby)

Bankovní výpis
. č.2ol9l74,2O19l76,2OI9l8o.2O19l82,za9l84,z0l9l89 -2o19l9l,20l9l97,20I9lI03,

2al9l20s k bankovnimu účtu č. 1538105 49la600 vedenému u GE Money Bank
. č. 9 - 11 k bankovnímu účtu č,.94-2O|3I7llo7IO vedenému u ČNg

Účetni doktad
r [. 1905-000006 - 1905-000008, 1905-000010, 1905-000078 - 1905-000085,

1905-000087 - 1905-000094, i906-000004 - 1906-000008, 1906-000011 -

1906-000024" 190ó-000T26 - 1906-000134,1912-00010ó, 1912-000107 k bankovnímu

účtu č. 153810549/0600 vedenému u GE Money Bank
r [. 19-810-0009 - 19-810-0011 k bankovnímu účtu č. 94-20I3I7I|07I0 vedenému

,' ČNg
Pokladní kniha (deník)
. za měsíc květen, červen a prosinec 2019
. Skonto pokladní hotovosti - zustatek k 1. 1l.2019 činil Kč 13 915,00 (k pokladnímu

dokladu č. 19-701-00594), hotovost souhlasí se zůstatkem v pokladní knize

Pokladní doklad
. č. 19-701-00409 - 19-701-00458,I9-70|-a0627 - 19-70I-00646

Evidence poplatků
. vedena v programu KEo - místní poplatky za psy, domovní odpad

Evidence majetku
. vedena v modulu majetku KEO - karty majetku, pozemky vedeny v

a v excellových tabulkách
Inventurní soupis majetku a záv azkft

systému MYSIS

. složka inventarizace majetku a závazků obce za rok 2019 - zejména:

ze dne 11. 12. zOTg, doklad o proškolení inventarizačni komise ze dne

inventurní soupisy k 3l. 12. 2aI9, Inventarizační zpráva ze dne 31. 1.

zLY za obec a příslušná katastrální územi se stavem k 31. 12.2019
dle potřeby

Mzdová agenda
. Rekapitulace mezd za měsíc záÍi a prosinec 2019

odměňování členů zastupitelstva

' Výplatní listiny za měsíc záři 2019 - uvolněný
Účetnictví ostatní
. Protokol o schválení účetní závěrky obce za

účetních informací dne 18' 3.2019
Smlouvy o dílo
. Smlouva o dílo č. a9l2oT9 ze dne 29. 4.2OI9 uzavřena Se zhotovitelem SNAJDR stavby

Mělník s. r. o. na akci ''Rekonstrukce místních komunikací Mlčechvosty, Vraňany''

v celkové výši Kč 3 488 985"00 bez DPH" zastupitelstvó obce schválilo dne25' 4. zalrg,

zveřejněna dne 30. 4. z0I9
. Dodatek č. 1 uzavřený dne 16. 10. 2019 ke Smlouvě o dí1o č' a9lz0l9 ze dne

29. 4. ?O|9 uzavřené se zhotovitelem ŠNapR stavby Mělník s. r. o. na akci

''Rekonstrukce místních komunikací Mlčechvosty, Vraňany'' (navýšení ceny díla
na Kč 3 612 033,00 bez DPH), zastupitelstvo obce schválilo dne 10. 10. 2019 -

zveřejněný dne 2I. I0. 20|9

Plán inventur
18. 12. 2019,
2020, výpisy
- namátkově

starosta a neuvolnění zastupitelé

rok 2018 odeslán do centrálního systému



Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)
. Kupní smlouva ze dne 9. 8. 2019 o prodeji pozemku p. č. 423122 k i]. Mlčechvosty,

zastupitelstvo obce schválilo dne 27 . 6. 2019
Kupní smlouva ze dne 1. 7 . 2019 o prodeji pozemku p. č. 707 k. ú. Vraňany,
zastupitelstvo obce schválilo dne 27. 6. 2019
Kupní smlouva ze dne 27.9.2019 o prodeji pozemku p. č. 570129 k. ú. Vraňany,
zastupitelstvo obce schválilo dne 5. 9.2019
Kupní smlouva ze dne 1.3.2019 o prodeji pozemku p. č:. 570130 k ú. Vraňany,
zastupitelstvo obce schválilo dne 21 .2.2019

. Kupní smlouva ze dne 18. I|. 2019 o koupi pozemků p. ě. 23915, 239116 a 740
k. ú. Vraňany, zastupitelstvo obce schválilo dne 5. 9. 20T9

Darovací smlouvy
. Smlouva darovaci ze dne 5. 9. 2019 uzavÍena s dárcem Středočeský k'raj Praha 5

o darování pozemků p. č. 59315, 59316 a 59317 k. ú' Vraňany v celkové hodnotě
Kč7 287"00' zastupitelstvo obce schválilo dne 31. 1. 2019

Smlouvy o výpůjčce
. Smlouva o qýpůjčce sportoviště ze dne 18. |2. 20T9 uzavtena s vypůjčitelem

AFK Vraňany o výpůjčce pozemků p. č. 79125, 79135 - 79139, 79l4I k. ú' Vraňany
(herní plocha) na dobu určitou l0 let' zastupitelstvo obce schválilo dne 12. 12.2019

Smlouvy nájemní
. Smlouva o nájmu pozemku ze dne 7 . 3. 2019 uzavŤena s nájemcem Ceská republika -

Reditelství vodnich cest CR Praha 1 o pronájmu pozemků v celkové výměře 5 957 m2
jako stanoviště pro stavební akci "Zabezpečení podjezdných výšek na vltavské vodní
cestě''

. Nájemní smlouva ze dne II. 2. 2019 o pronájmu části pozemku p. č. 63 a budovy
na pozemku p. č. 490 v k. ú. Mlčechvosty k rekreačnímu rybaření

Zveřejněné záméry o nakládání s majetkem
. Prodej pozemků p. č. 423122 k. ú. Mlčechvosty, p. č. 707 k. ú' Vraňany - záměr

zveřejněn dne 13' 5. - 29. 5.2019
. Prodej pozemku p. Ó. 570129 k. ú. Vraňany - zitměr zveřejněn dne 19. 6. - 4. 7 . 201,9
. Prodej pozemku p. č' 570130 k' ú. Vraňany - záměr zveřejněn dne 5. 11. -2I. 11. 2018
. Pronájem pozemků v celkové výměře 5 957 m2 jako stanoviště pro stavební akci a část

pozemku p. č. 63 a budovy na pozemku p. č. 490 v k. ú. Mlčechvosty - záměr zveřejněn
dne 17 12.2018 -7. l.2Al9

. Výpůjčka pozemků p. č 79125, 79135 - 79139, 79141 k. ú. Vraňany - zámět zveřejněn
dne 1. 11. - 15. 11. ?AI9

Smlouvy o věcných břemenech
. Smlouva o zÍizení věcného břemene - služebnosti ze dne 15. 10. 2019 uzavřena

se společností ČEZ Distribuce, a. s. Děčín o zÍizeni věcného břemene na pozemku obce
p. č' 611 k ú.Vraňany za účelem zřizeni umístění a provozováni zaÍizení distribuční
soustavy, zastupitelstvo obce schválilo dne 10. I0.2a19

Smloury a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím
. Vóřeinoprávni smloůva b poitvtnutí neinvesiiční dotaie č. Ilz}itg ze dne 4, 2. 2OIg

uzavřena s příjemcem AFK Vraňany o poskytnutí dotace ve výši Kč 70 000,00
na činnost, schválena zastupitelstvem obce dne 31. T.2019, zveřejněna dne 4. 2. 2aI9

. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č,.2l20I9 ze dne |9.3.2019
uzavřena s příjemcem Tělovýchovná jednota Sokol Vraňany o poskytnutí dotace ve výši
Kč 70 000,00 na úhradu otgpu, elektrické energie a drobných oprav sokolovny,
schválena zastupitelstvem obce dne 1 4. 3 . 2019, zveřejněna dne 2 1 . 3 . 2019



. Veřejnoprávni smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č.3l20I9 ze dne 13.5.2019
uzavÍena s příjemcem Spolek Mošna Vraňany o poskytnutí dotace ve výši Kč 40 000,00
na činnost' schválena zastupitelstvem obce dne 25. 4. 2019

. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č,. 412019 ze dne 13. 5' 2019
uzavřena s příjemcem Myslivecký spolek Vraňany z. S. o poskytnutí dotace ve výši
Kč 20 000,00 na posíleni star,u drobné zvěře

Dohody o pracovní činnosti
f ze dne 31. 7. 2OI9 uzavŤena s p. J. B. za obsluhu a údržbu Čov a kanalizace

v Mlčechvostech
Dohody o provedení práce
f ze dne 19. 3 ' 2019 uzavŤena s pí M. H. za odpis a kontrolu vodoměrů (rozsah 5 hodin)
) ze dne 3. 6. 2019 uzavřena s pí A. F . za ilJrlid a údržbu v obci Vraňany a Mlčechvosty

(rozsah 30 hodin)
Dokumentace k veřejným zaká.zkám
. Složka veřejné zakázky malého rozsahu na akci ''Rekonstrukce místních komunikaci

Mlčechvosty, Vraňany'', zejména: písemné výzvy 3 uchazečům, nabídky 3 uchazečů,
Zpráva o otevíráni a hodnocení nabídek, oznámení o ýběru nejvhodnějši nabídky,
jako nejvhodnější byla vybrána nabídka firmy ŠNeloR s. Í. o. Mělník ve výši
Kč 3 488 985,00 bez DPH, která je shodná s cenou sjednanou ve Smlouvě o dílo ze dne
29 ' 4' 2019 - zakánkabyla zadána v souladu s pravidly stanovenými vnitřním předpisem
obce č. 112016k zadáváni veřejných zakinek malého rozsahu

Ynitřní předpis a směrnice
. Soubor vnitřních směrnic platných pro rok 2019 (nepřezkoumáváno, použito podpůrně)

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
f ze dne 12. 12. 2018,31. 1. 20T9, 2T. 2. 20t9, 14. 3. 20L9 (schválení účetní závěrky obce

za rok 2018, schválení účetní závěrky příspěvkových organizací Zák|adni škola
Vraňany, Mateřská škola Vraňany),25' 4' 2019,9.5.2019,27.6,2019,5' 9.2a|9,
10. 10. 2019,12. 12.2019 (nepřezkoumáváno, použito podpůrně)

Výsledky kontrol zřízený ch organizací
r Protokoly ze dne29.7 ' 2019 a22.I0.2019 o výsledku kontroly příspěvkové organizace

Mateřská škola Vraňany (kontrolované období leden - září 2019)
l Protokoly ze dne 29.7.2019 a22. I0.20T9 o výsledku kontroly příspěvkové organizace

Zák|adni škola Vraňany (kontrolované období leden - záÍi 2019)

V kontrolovaném období obec Vraňany, dle prohlášení starosty obce, neuzavřela smlouvu
směnnou, pachtovní, smlouvu o výprose, o nabytí, převodu nebo o zřizeni práva stavby
k pozemku ve svém vlastnictví, nehospodařila s majetkem státu, neručila sqim majetkem
za závazky ťyzických a právnických osob, a to ani v případech taxativně vyjmenovaných
v $ 38 odst. 3 zákona o obcích, nezastavila movitý a nemovitý majetek, neuzavřela smlouw
o přijetí a poskytnutí úvěru nebo zápůjčky, smlouvu o převzetí dluhu, o převzeti ručitelského
závazku, o přistoupenikzávazku 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, nezÍidl|a ani nezrušila
příspěvkovou organizaci a organizačni složku, nezaložila ani nezrušila právnickou osobu,
neuskutečnila majetkové vklady do právnických osob, neprovozovala hospodářskou
(podnikatelskou) činnost, uskutečnila pouze veřejné zakánky malého rozsahu.



B. ziištění z přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření obce Vraňany:

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. PInění opatření k odstranění nedostatkťl 4ištěných:
a) při dilčím nřezkoumání

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při přezkoumání hospodaření za nředchozí rokv

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.



D) Závěr
Při přezkoumání hospodaření obce Vraňany za rok 20|9 podle $ 2 a $ 3 zákona
č. 42012004 Sb., ve zněnipozdějších předpisů

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
($10 odst. 3 písm' a) zákona č. 420l2oo4 sb.)

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

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

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

Komentář:
Celkovy objem dlouhodobých pohledávek činí 180 000,00 Kč.
Celkoqý objem dlouhodobých závazků činí 18 858 804'40 Kč.

0,32 o/o

l'77 Vo

0000 7o

Výrok dle $ 10 odst. 4 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.o v platném zněníz
' Dluh územního celku nepřekročil 60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpoilové roky.

Vraňany 16.03.2020

Podpisy kontrolorů:

Bc. Zuzana Svobodová

Alena Zemanavá

KRAJSKÝ URAD G
srŘgooČssx Éxo xRelt:

Odbor intcrniho autlitu a kontroly
l50 2l lJraha 5. Zborovskí l l

i'r,- /
kontrolor pověřený Ťízenim přezkoumání

e- --. -

kontrolorka



Tato zpráva o vÝsledku přezkoumání:
- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním zpráNy
se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v $ ó odst. 1 písm. d) zákona
č' 420lzaa4 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 Ťizenim
přezkoumání na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, odbor interního auditu a kontroly,
Zborovská 1 1, 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 Vraňany o počtu 9 stran
byl seznámen a stejnopis č.2 pŤevzal p. Martin Chmelík , starosta obce.

Martin Chmelík
starosta obce Vraňany

Rozdělovník:

Steinopis Počet vÝtisků Předáno Převzal

I lx Krajský úřad
Středočeského kraje

Bc. Zuzana Svobodova

2 lx
Obec

Vraňany Martin Chmelík


