
OBECNÍ UŘaP HUDLICE
Zastupitelstvo obce
HUDLICE

PozvÁnra
lru3. r*"ŮZastupitelstva obce Hudlice, které se uskuteční ve čtvrtek 25.06.2020

od 18.00 hodin v budově Obecního uřadu v Hudlicích

Navržený pro8ram

1) Úvod
2) Volba ověřovatelů
3) Volba mandátové, volební a návrhové komise
4) Schválení zapisovatelů
5) Finanční záležitosti

a) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hudlice zarok}}I9
b) Závérečný účet obce Hudlice zarok20|9
c; Úeetní závěrkaobce Hudlice zarak2019
d) Rozpočtové opatření č. 8 obce Hudlice narok2020

6) Různé
a) Schválení výběrovéhoíizeni na akci ,,Opravy místrrích komunikací v obci Hudlice"
b) Zpráva o činnosti Rady obce Hudlice od27.5.2020 do 25.6.2020
c) Nápravná opatření z auditu

7) Diskuse
8) Závét

V Hudlicích dne t7.06.2020

Pavel Hubený
starosta obce

Tato pozvánka slouží pro zaměstnavatele jako omluvenka nepřítomnosti zaměstrance
v zaměstrrání ve smyslu § 71 odst. 4 zák. č. 128/2000 Sb.



Materiál k bodu č. 5a nawženého Programu jednání Zastupitelstva obce Hudlice dne 25 .6.2020

V Hudlicích, dne 25.6.2020

Důvodová zpráva:

Předkládám Zprávl o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hudlice zarok2OL9 a doporučuji
ZO Hudlice odsouhlasít Zptávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hudlice za rok 20|9
s výhradou.

Návrh usnesení:
Zastupitelswo obce Hudlice po projednání

I. schvaluje
Zptávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hudlice zarok2019 s výhradou.

Příloha: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hudlice za rok 2019.

zpráva o rrýsledku přezkoumání hospodaření obce Hudlice za rok 2019



Zborovská 11

150 2l Praha 5

§pZn: SZ_067310/2019^(USK
Cj.: 0l0379l2020/KUSK

Stejnopis č.2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

HUDLICE
Ič:00233285
za rok 20t9

Přezkoumaní hospodaíení obce Hudlice za rok 2019 bylo zahájeno dne 07.08.2019 doručením
oanámení o za}rájení přezkoumaní hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem.

přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
. 28.04.202a. 23.09.2al9

na ziil<ladé níkona é. 4ZaD004 Sb,, o přezkoumávrání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se ákonem
ě.25512012 §b., o kontrole (kontrolní řád),

Přezkoumívané období: 01.01.2019 - 31.12.2019

Přezkoumání proběhlo v sídle obce: IIudlice
Jungmannova 355
267 03 Hudlice

Přezkoumání rykonaly :

- kontrolor povďený řízením přezkoumání:
- kontroloři:

Zástupci obce:

Bc. Anežka llvížďalová
Markéta Vejražková

Pavel Hubený - starosta
Miroslava §tehlíková - účetni

í
l

f
I!



I

Pověření kpřez.koumání podle § 5 odst. 1 zákona č. 420l20U Sb., § 4 a § 6 zákona
é. 25512012 Sb., vše ve mění pozdějších předpisů, vydala vedoucí Odboru interního auditu
a kontroly ttajského uřadu Sťedočeského kraje Mgr. Štepanm Dvořáková Týcová
dne l9.7.2019 pod čj. 096538/2019/KUSK.

Předmětem přezkoumání jsou dle ust. § 2 zÁk. č. 42012004 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, údaje o ročním hospodaření úzernního celku, tvořící součást zavěrečného účtu podte
zál<onaě.25012000 Sb.o ve znění pozdějších předpisů, a to:

- plnění příjmti, a výdajů rozpočtg včetně peněžrúch operací týkajících se rozpoětoqých
prostředků,

- ťrnanční operace, týkajtcí se tvorby a použití peněžních fondů,
- náklady a výnosy podnikatelské činnosti rizemního celkuo
- peněfuí operace, ťkající se sdružených prosfiedků vynakládaných na základé smlouvy

mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na 7ÁkJalé smlouvy sjinými
právniclcými nebo &zickými osobamio

- finanční opeťace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu pnívních předpisů o účetnictví,
- hospodaření a nakládání s prosfredky poskytnutými z Narodního fondu a s dalšími

prostředky ze zahraničí poskytnutými na ákladě mezinarodníoh smluv,
- vyúčtovfuú a vypořádárrí finančních váahů ke statnímu rozpočtu, k ro4očtům krajů

k rozpočtům obcí k jinfu rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobárn,
- nakládaní a hospodaření s majetkem ve vlashictví územního celku,
- nakládání a hospodaření s majetkem stáfu, s nímž hospodaří rizemní celeko
- zadávání a uskutečňování veřejných zakázek> s výjimkou úkonů a postupů

přezkoumaných orgárrem dohledu podle zvláštního právního předpisu,
- stav pohledávek azávazktt a nakládání s nimi,
- ručení zaávarky ťyáckých a právniclcých osob,
- zastavovfuú movi!ých a nemovitých věcí ve prospěch ťetích osob,
- ďizovaní věcných břemen k majetku územního celku,
- rlčetnictví vedené územním celkem,
- ověření poměru dluhu rizemního celku kpr&měru jeho příjmů za poslední 4 rozpoětové

roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

Přezkoumárú hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na qýznamnost
jednotlivých skutečností podle předmětu a obsa}ru přezkoumárú. Při posuzování jednotliťch
právních rikonŮ se vychází z.e zrÉní právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto
rikonu.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona é. 42012004 Sb. nebyly předmětem přezkoumaní údaje,
na které se vztahuje povinnost mlěenlivosti podle daňového řádu.

Poslednim kontrolním tlkonem ve smyslu ustanovení § 12 odst. l písm. g) kontolního řádu
učiněným dne 28,04.2a20 bylo shrnutí kontrolních aiištění, předání přezkoumaných
dokumentů ásfupcům územního celku a prohlášení kontrolora pověřeného řízením
přezkoumaní, že kontola na místě je růončena
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{ A. Přezkoumané písemnosti
§třednědobý výhled rozpočtur platný pro rok 2019, návrh vyvěšen od 29.11.2018 do 18.12.2019, schválený vyvěšen

od 3.1.20l9
Návrh rozpočtu
l vyvěšen v době od 29. 1 1 .201 8 do 1 8. 12.201 8

§chvólený rozpočet

' 7a rok 2019 schviálen zastupitelstvem obce dne 18.12.2018 jako přebytkoqý, závauté
ukazatele dle odvětvového ělenění - paragrafr, schválený rozpočet vyvěšen od 3,1.2019

§tanoveníňvaznýchukazatelůzíizeaýmorganizacím. dopisem ze dne 21.12.2018
Rozpočtová opntření. č. 1 - č, 4 schválené zastupitelstvem obceo vše zveřejněno v souladu se zákonem,. č. 5 schválené zastupitelsWem obce dne 10.10.2019, zveřejněno drre 15.10.2019,l č. 6 - č. 8 schvádené radouobcen vše zveřejněno v souladu se zákonem
Závěrečný účet. a rok 2018 projednán a schválen zastupitelstvem obce dne 2a.6.20l9 s vyjádřením

;|;i;f#i.;x§Hx?;!1.filťen 
v době od 20.5.201 9 do' 2a.6.2019, schvrálený

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu. k 31.8.2019 ( ze dne 17.9.2019), k 31.t2.20l9 ( ze dne t8.2,2020)
Výkazzisku azfiáty. k 30.6.2019 ( ze ďne 25.7 .2019), k 3I.t2.2a§ ( ze dne 17.2.2020)
Rozvaha
J k30-6.2019 (zn dne25.7.20l9), k 31.12.2019 ( ze dne l7.2.2020)

Příloha rozvahy
. k 30.ó.2019 ( ze dne25.7.20l9), k 31.t2.2al9 ( ze dne 17.2.2a20)

ťtttovY rozvrh. platný prorok 2019
Hlavní kniha| ?akvěten aprosinec 2019,dle pofreby
Kniha došlých faktur. k 31.8.2019, k 31.12.2019
Kniha odeslaných faktur
r k 31.8.2019, k 31.12.2019

Faktura
r došlá č. 190 z24.5.2019 - é.234 z20.6.201,9,é. 5t2 z19.12.2019 - č. 529 z28.12.2019,. vydaná ě. 15 z 24.5.2019,č.43 z4.|2.2019 - č. 50 z11.12.2019

Bankovní výpis
. č. 13 zŽt.d.zotg,č.30 z3t.|2.2019kúčtug4-5ll9131/0710-Ceskánárodníbanka. č_. 6 za ěerten, ě. 72 z 3l.t2.2019 k tičtu sociálnímu fondu č. 107-3637&134910800 _

Ceská spořitelna a.s.o
r č. 6 za období červen 2019, é. 12 z3|.t2.20t9 k úvěrovému účtu ě. 389584429/0800 -

Česká spořitelna a.s.,. č. 6 za oMobí ěerven 2019, é. 270 z t9.12.20t9 - ě. 278 z 3t.l2.2019 k běžnému rlčtu
č.363704349/0800 - Česká spořitelna a.s.,r §. l z 31.12.2019 k účtu rekultivace skládky č. 15034-363704349/0800 _ Česká
spořitelna a.s.,
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účetní doklad
r č. 000520013 z28.6.2011 č. 0052003l z3t.l2.2019 k účtu ČNB,. č. 00530019 z 30.6.2019, č. 00053002l z 30.6.2019, č. 530040 z t2.12.20l9 k účtu

sociálního fondu,
. č. 0005|0702 z3.6.20t9 - č. 000510814 z 30.6.2019, č. 0051t589 z t9.12.20l9 -

č. 0051 1618 z31.1Z.20t9 k běžtému účfu,
Pokladní kniha (deník)
. skonto pokladní hotovosti ve výši 20 133,00 Kč dne 23.9.20t9 v 8:30 hod., souhlasí

se stavem v pokladní knize ze dne l9.9,20t9, doklad ě. 883 - hlavní pokladna,
r skonto pokladní hotovosti ve výši 5 443,00 Kč dne 23.9.2019 v 8:40 hod., souhlasí

se §tavem v pokladní knize ze dne 20.9.2019, doklad é. 259 - pokladna hospodařské
ěinnosti

pokladní doklad
l č.63l z3.6.20t9 -é.692z27.6.2019, č. 1052 z2.12.2019 - č. ll02z31.12.20t9 -

hlavní pokladna,
. č. 16l zt4.6.2019 - č. 166 z21.6.2019,ě.357 z2.t2.20l9 - č.388 z tl.t2.20t9 -

pokladna hospodařské ěinnosti
Evidence poplatků
l vedena v elektronické podobě v excelov,ých tabulkach

Evidence majetku. vedena v elektronické podobě v modulu Gordic
Inventurní soupis majetku a závazků
r svědčící o provedení inventarizace majetku a zÁvazkt k 31.12.2019, zejména Plán

inventur ze dne 20.t2.2019, Proškolení inventarizační komise ze dne 20.12.2019, výpisů
z listů vlasbrictví k 31.12.2019, inverrturních soupisů k 3|.l2.20l9 a Závérečné
inventarizaóní zptáw ze drre 17.|.2020

Odm ěňování členů zastupitels§a. uvolněného starosty a uvolněného místostmosty, dle mzdoqých listů zarok}Ol9
úěetnictví ostaúní
r Protokol o schválení účetní závěrky obce ze dne 20.6.2019.

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)
r Kupní smlouva ze dne 30.5.2019, obec koupila dopravní automobil od firmy ZHT

Group §.r.o., kupní cena 1 270 500,00 Kě včetně DPH, koupě schvalena zastupitelstvem
obce dne 27.5.20t9, kupní smlouva uveřejněna na proíilu zadavatele dne 13.6.2019.

Smlouvy nájemní
r Smlouva o nájmu prostor sloužících k podniluárú ze dne 1.7.2Ol9, obec pronajímá

budovu ř.p.364 na pozemku parcelní ě.. 48/2 v katastrálním území Hudlice sestávající z
restaurační místnosti, kuchyně, skladu a sociálního zaíizeni, smlouva schválena radou
qbce dne 10.7.2019.

Zveřejněné záméry o nakládání s majetkem
. k nájemní smlouvě ze dne 1.7,20t9,zÁm& vyvěšen v době od27.3.2019 do 30.6.2019

§mlouvy a další materiály k přiiafým účelovým dotacim
r veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace podle programu 2018 pro poskytovárrí

dotací z rozpočtu Sfiedočeského kraje ze Sťedočeského Fondu podpory dobrovolných
hasičů a složek IZS v rámci Tematického zadiaílf Kofinancování účelových investičních
dotací v rámci.programu Dotace pro jednotky SDH obcí na rok 20t9 - Pořízení nového
dopravního arrtomobilu oblast podpory Pořízení nového dopravního automobilu ze dne
6.2.2019, obec obdržela investiční dotaci od §tředočeského kraje na ,, náhradu
dopravního automobilu pro jednotku §DH za nefunkční vozidlo AVIA", maximální
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výše dotace 287 700,00 Kč, přijetí dotace schváleno zastupitelstvem obce dne
l 8. 1 2.201 8, použito podpůrně.r Registrace akce ze dne 25.10.2019, obec obdržela dotaci od Ministerstva financi na akci
,, §tavební rlpravy budov Zák|adni školy Hudlice a stavba nového pavilonu s cílem
zvýšení stávající kapacity školy', maximální qýše dotace 12 000 000,00 Kč.

§mloury a další materiály k poslrytnutým účetovým dotacím
' §mlouva o poskytnutí dotaee finančního pfispěvku a daru z rozpočtu obce Hudlice

pro rok 20t9 ze dne 9.1.2019, obec poskytla dotaci §K Hudlic§. zs. ve výši 90 000,00
Kč na,, úlrra{u provozrúch nakladů azabezpeěení vlastní čirrnosti pro rok 20t9", dotace
schválena zastupitelstvem obce dne 1 8. l 2.20 l 8.

' Smlouva o poskytnutí dotace, finančního příspěvku a daru z rozpočtu obce Hudlice
pro rok 2019 ze dne 9.1.2019, obec poskytla dotaci TJ Sokol Hudlice ve qýši
310 000,00 Kč na o, úhradu provoaních nákladů a zabezpeěení vlastní činnosti pro rok
2019", dotace schválena zastupitelstvem obce dne 18.t2.2018.

Dohody o provedení práce
. zs dne 2.|.2019, uzaťená s E.Ž. na ,, §e§tavování a vydávání zpravodajeo aktualizace

obecních stanek" - rozsah práce 200 hodin za rok,. ze dne 1 .4.2019, uzavíená s J.Z. na ,, údržba veřejné zeleně" - tozsah práce 290 hodin
ročně,

. ze dne 2.9.2019, uzaťená s Z.A. na ,, úklid veřejného prostranství v obci" - rozsatr
prráce 80 hodin,

Dokumentace k veřejným zakázkám. složka veřejne ?Ákázky malého rozsahu na ,, koupi dopavního automobilu"o zgjména
oslovení 10 dodavatelů, seznamu doručer4ých a pfijatých nabídeh listina účastníků,
jmenovací listina členů komise pro otevírání obálek a hodnotíci komise, protokolu
o otevírání obrilek s nabídkami, zpráva o hodnocení nabídelq roáodnutí zadavatele
o přidělení veřejné zakázky, oznámení o výběru dodavatele, kupní smlouvy ze dne
30.5.2019, usnesení zastupitelstva obce ze dne 27.5.20|9, veřejná zakivka malého
rozsahu je v souladu se směrnicí o zadávriní veřejných zakép"ek malého rozsahu obce
Hudlice

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usneseníl 7§ dne 18.12.2018 ( schválený rozpočet), ze dne 26.2.2019, ze dne 9.5.2a19, ze dne
27.5.2CI19, ze dne 20.6.2019 ( schvr{len závéreěný účet a účetní zavérka obce za rok
2018), ze dne l1.7.20t9, ze dne 10.10.2019, ze dne 12.12.2019, nepřezkoumifuto,
použito podpůrně

Zápisy z jednání rady včetně usnesení. ze dne 3.1.2019, 5.2.2019, l2.3.20t9,9.4"2019, ?.5.2019, 4.6.2al9 ( schválená účetní
závěrka MŠ a ZŠ Hudlice za rok 2018), t0.7.20tg, 6.8.2019, ,3.g.20!g,3.10.2019,
5. 1 1 .20 1 9, 4.t:2.20t9, 30.t2.20l9" nepřezkoumfuio, použito podpurně

Výsledky kontrol zřízených organizacír Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě Matďská škola Hudlice ze dne
10.I2.2a1,9.
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V kontrolovaném období obec Hudlice, dle prohlášení starosty obce, neuzaťela smlouvu
kupní, směnnou, darovací, pachtovní, smlouvu o výpůjčce, výprose, o nabytí, frevodu nebo
o ňíz.enl prava stavby k pozemku ve svém vlastnictví, ani jinou smlouvu o nabytí a převodu
majetku včetně smlouvy o nakládaní s věcnými práví, nehospodařila s majetkem státu,
neručila §vým majetkem za závazky §zických a právniclcých osob, a to ani v případech
taxativně lyjmeirovaných v § 38 odst. 3 zÁkorn o obcích, nezastavila movitý a nemovitý
majetek, neuzaťela smlouvu o přijetí a poslqrtnutí úvěru nebo ápůjčky, smlounr o převzetí
dluhq o Sevzetí ručitelského ávarkl, o přistoupení k závazka a smlouvu o sdružení,
smlouvu o společriosti a poslqrtování majetkových hodnot podle smlouvy o sdružení, jehož je
obec společníkem, nekoupila ani neprodala cenné papíťy, obligace, nevydala komunální
dluhopisy, nezřídlla ani nezrŇila pfispěvkovou organiz.api a organizační složku, nezaložlla
ani nezrušila právnickou osobu, neuskutečnila majetkové vklady do právnických osob,
neprovozovala hospodařskou (podnikatelskou) činnost.
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B. Zjištění z přezkoumání
Při přezkourníní hospodaření obce Hudlice:

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

l 7Ákon č.3202001 Sb.o o íinanční kontrole, ve zněni pozdějších předpisů
§ 9 odst 3, neboť:"

Uzemní samosprátmý celek nezajistil finanční konEolu hospodaření organizačních složek
a příspěvkových organizací ve své pusobnosti v rámci jím vytvořeného systému ťrnanční
kontroly. Obec neprovedla finanční kontolu za rok 2019 u své příspěvkové organizace
Zák|adní škola Hudlice.

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků $ištěných:
a) při dílčím nřezkoumání

Byty zjřtěny následující chyby a nedostat\r - ponršeny níže uvedené předpisy:

: ČÚs t 701-710 (§ 36 odst l zákona o rtčetnictví)
ČÚs c. 701 bod 6.2. 16.3., neboť:

Územní celek neťrčtoval k ot<amáku uskutečnění účeúrího případu. Zastupitelstvo obce
schválilo účetní závěrk:; obce za rok 2018 dne 20.6.2019 - k tomuto dafu měl být
přeričtován hospoďářský výsledek z rlčtu 43L naúéet 432, což však nebylo provedeno ani
ke dni dílěího přez.koumárť.

NAPRAvENo
Opravruým doklad č. 000900054 ze dne I.I0.2019 obecpřeúčtovalahospoůářsbýuýsledek
z túětu 43I na účet 4j2.

: 7Ákon č. 1282000 §b., o obcích, ve znění pozdější,ch předpisů
§ 102 odsí 2, nebot':

Rada neroáodla o úkonu spad4iícím do její vybrazené pravomoci. Obec uzavřela dne
I.7.2a§ nájemni smlouvu za účelem provozovárú restauťace, nájem byl schvrálen radou
dne 10.7.2019.

NENAPRAVENO

: Zákoa č. 2502000 Sb, o rozpočtových pravidlech rlzemních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů

§ 10d odst 1r2, nebot':
Poskfiovatel nezveřejnil vďejnoprávní smlouvu o poskyfirutí dotace nebo náwatné
finanční výpomoci a její dodatky na své úřední desce způsobem umofiujícím dálkový
přístup v souladu se zákonem. Zastupitelstvo obce dne 18.12.2018 schvrálilo poskytnutí
íinančního příspěvku TJ Sokol Hudlice ve výši 310 000,00 Kč a SK Hudlice, z.s. ve výši
90 000,00 Kč, §rto smlouvy ke dni dílčího přezkoumárú nezveřejnilo a wých webových
sírárrkách obce.

NAPRAVENO

7
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f Y roce 2a20 obec již postupuje v souladu se záIrnnem a veřejnopráyní smlouvy nad
50 000,00 Kč uveřejňují na suýchwebouých strúnkách obce.

§ 16 odst 4, nebot':
Roqpočtové opatření, s výjimkou ákonem vymezeqých opa$ení, nebylo provedeno před
provedením rozpočtově nezajištěného výdaje. Konfrolou výkaru FIN 2_12 k 31.8.2019,
obec úětovala na paragraf 3113 položJ<a 6121 - výdaj ve výši 338 800,00 Kě,
rozpočtovárro bylo pouze 158 000,00 Kč, rozdíl činí 180 800,00 Kč.

NAPRAVEN0 ,

Rozpačtouým opatřením č. 5 sc|wáleným zastupitelstvem abce drle ]0.]0.20]9, obec
navyšila paragraf 3I I j položku 612I o 300 000,00 Kč.

b) nři přezkoumání hosnodaření za předchozí roky

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

8
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D) Závěr
Při přezkoumání hospodaření obce Hudlice za rok 2aú podle § 2 a § 3 zákona
é.420l2a04 Sb.o ve znění pozdějších předpisů

Byly zjiŠtěny chyby a nedosúatky, které nemajízávažnost nedostatků uvedených
pod písmenem c):

(§ l0 odst. 3 písm. b) zákona č.420/2004 §b.)

. Obec neprovedla finanční kontrolu u své příspěvkové orgnizace Základni škola Hudlice
za rok 2019.

Byly ziištěny nedostatky spočlvajieí v:
(§10 odst. 3 písm. c) aákona č. 420/2004 §b.)

C5) neodstranění nedostatků zjištěných při dilčím přezkoumání.
. Tyto chyby anedostatky jsou speciťrkovárry v oddíle C) pod písm. a).

Upozornění na rizika dle § 10 odst 4 písm. a) zákona ě. 42012004 Sb.n v platném znění:
Neuvádí se.

Podíly dte § 10 odst 4 pí§m. b) zákona č. aOnW4 §b., v plaúnóm znění:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku tr07 V"

b) podíl ávazkílna ro4oětu územního celku 8126 Vo

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního cellru 8164 Vo

komentáři
Celkový objem dlouhodobých poHedávek činí 0,00 Kč.
Celkový objem dlouhodobých závazkičiní 14 213 630,14 Kč.

Výrok dle § 10 odst 4 pism. c) ákona č" 420n0/04 Sb., v plaúném znění:l Dluh uzemního celku nepřekročil60% průměru jeho příjrrrtr za poslední 4 rozpočtové roky.

Hudlice 28.04.202a
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Podpisy kontrolorů:

r* -,#§xí, ,,"R^D l
l"
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i i 1i l _': l Pi,ltíl;i 5. l!:1,1,;l qká i i

/ťr*:i;o,ť: íl' .Bc. Anežka Hvížd'alová
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Markéta VejražkoÝá
l,'"lt-

4

kontrolorka

Tato znráva o rrýsledku nřezkoumání:
- je náwhem zpráw o výsledku přezkoumrání hospodaření, přičemž konečným zněním r.pr:áw
se stává okarrržikem marného uplynrtí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zíkona
č. 42012004 Sb., k podrá.ní písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému íizenim
přezkoumání

- ke zjištěním uvedeným v tomto návrhu je možno podat písemné stanovisko ve lhůtě
do 15 dnů ode dne předání náwhu zptáw, a to kontolorovi pověřenému řízením
přezkoumání na adresu: Krajskv tťad Sfiedočeského kraje, Odbor interního auditu a kontroly,
Zborovská 1l, l50 21 Praha5

- tento náwh zwávy o výsledku přezkoumaní hospodaření obsa}ruje i výsledky konečného
dílčího přezkoumání

- se vyhotowje ve dvou stejnopisech, přičemž se stejnopis ě. 2 předrivá statutárnímu zástupci
přezkoumávaného subjektu a stejnopis č. 1 se a.kládá do příslušného spisu územního celku
vedeného Odborem interního auditu a kontroly Iftajského riřadu Sťedočeského kraje.

S obsatrem z,pťáw o výsledku přezkoumrání hospodaření obce Hudlice o 1 1 stran
byl seanámen a stejnopis č. 2 převzal, Pavel Hubený, starosta obce.

Pavel Hubený
starosta obce Hudlice

Poučení:
I}zemní celek je ve smyslu ust. § 13 odst. 1 písm. b) ákona é. 420t2004 Sb., povinen
přijmout opafiení k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zptérvé o výsledku
přezkoumárú hospodaření a podat o tom písemnou informaci příslušnérrru přezkoumávajícímu
orgánu - Kraj§ký uřad Středočeského kraje, Odbor interního audifu a konfroly, Zborovská l1,
150 21 Praha 5o a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zptavy spolu se závěrečným
účtem v orgánech územního celku.
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Územní celek je dáe ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zálkona é. 420t2004 Sb., povinen
v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákonauvést lhůtu, ve které podá
příslušnému přez,koumávajícímu orgánu písemnou zptáva o plnění přiiatýoh opaffeni a v této
lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgárru uvedenou rvávu zaslat.

Nesplněním těchto povinností s€ územní celek dopustí přesfup*u podle ustanovení
§ 14 odst. 1 písm. b) a c) zikotn č,. 420D004 §b. a za to §e uloá rizemního celku podle
ustanovení § 14 odst. 2 zékomč.42012004 Sb. pokuta do výše Kč 50.000,-.

Rozdělovník:

§teinopis počet výtisků Předáno Převzal

1 1x Krajslcý úřad
Sťedočeského kraje

Bc. Anežka Hvížd'alová

) 1x
Obec

Hudlice Pavel Hubený

Upozornění:
r Doložka podle zákona o obcích - upozorňujeme, že podmiňuje-li ákon plafuost

právního úkonu obce předchozím zveřejněním áměru (např. prodat směnit, darovat
propachtovat poslqrtnout jako výprosu, pronajmout nebo pos@out jako výpůjčku na
dobu delší než 30 dní nemovitý majetek), schválením nebo souhlasem zastupitelswa
obce, opaffi se listina osvěděující tento právní úkon doložkort kterou bude potwzsnoo žs
tyto podmínky jsou splněny.

l Dodržení povinnosť dle § 5 odst. 3 ákona o pravidlech ro4počtové odpovědnosti -
Upozorňujeme, že s náwhem rozpočfu na rozpoětoqi rok je rlzemní celek povinen
zveřejnit i informace o schváleném rozpočfu na rozpočtový rok předctuázející roku na
ktť je předkládán náwhrozpočtu, ao očekávanémo nebo skutečném plnění rozpoětu za
předchazející rok.
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Materiál k bodu č. 5b navženého Programu jednání Zastupitelstva obce Hudlice dne 25.6.2020

předkladatel:
Pavel H
starosta

V Hudlicích, dne 25.6.2020

Důvodová zptávaz

Na základě zékona č. 25012000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném
znění předkládám ke schválení Návrh závěrečného účtu obce Hudlice zarok2019

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hudlice po projednání

I. schvaluje
Závéreěný účet obce Hudlice zarok 2019 s výhradou

Příloha: Návrh záv&ečného účtu obce Hudlice zarck2019



I{ávrh závérečného účtu obce Hudlice
za rok 2aI9 - Ičo: 00233285

(zpracovaný nazák|adě zákona č. 250/2000 §b.o o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů v platném znění)

Adresa: Obec Hudlice, Jungmannova 355,267 03 Hudlice
Starosta obce: Pavel Hubený
Místostarosta: Rudolf Hrkal
Telefonické spojení:
Starosta: 311697323
účemí: 311697l7g
Fax: 31 L697323
e-mail: starosta@obec-hudlice.cz

Bankovní spojení: ČS a.s. pobočka Beroun
Číslo účtu: 03 637 043 49/0800
česká národní barrka
Číslo účtu: 94-5I19t31 l07 t0

Počet obyvatel k31.I2,20I9: I.20I obyvatel
Počet členů zastupitelstva obce: 15
Počet veřejných zasedání v roce 2019:7

V roce 2a19 pracoval íinanční a kontrolní výbor.

Obecně závazné vyhtášky vydané v roce 2019

V roce 2019 nebyla vydána žádná obecně závaznávyhláška.

Inventarizace majetku

K3I.12.2019 byla provedena fyzickái dokladová inventarizace obecního majetku a nebyly
zj i štěny žádné inventarizačn í r ozdíly .

Zpracování agendy

Veškerá agenda je zpracovánana Obecním úřadu Hudlice, Jungmannova 355, Hudlice.
Učetní agenda je zpracovénaprogramem Gordic.



Zůstatky bankovních účtů

Zůstatek na běžném účfu činil k3I.12.20I9 Kč 10.75 4.778,68
na viázaném účtu na rekultivaci skládky činil k 31.12.20t9 Ké 76.495,-
na účtu sociálního fondu byl zustatekk3l.t2.2019 Kč 100.823,94
na účtu fondu oprav byl zustatekk3I.t2.2019 Kč 2.168.000,-
na účtu ČNs uyt zůstatek k3t.L2.20I9Kč 4.76L 578,10
na úvěrovém účtu,byl zůstatek k3I.I2.20I9 Kč - 11.999.450,80

Příspěvkové organizace

Obec Hudlice, jako ňizovatelpfispěvkových organizaci, poskytla na provoz PO Zěkladni
škola Hudlice ze svého rozpočfu částku Kč 924.000,- a po Mateřská škola Hudlice Kč
1.610.000,-. Účetní Ýkaz,y zřizenýchpříspěvkových organizací jsou zahoženy na OťI
Hudlice, účetní závérky příspěvkovýchorganizacízarok2019 byly schváleny Radou obce
Hudlice.

Investice

V roce 2019 byla dokončena rekonstrukce moštárny ve výši Kč 298.958 ,-, zaéala akce
,,Rozšíření kapacity ZŠ Hudlice" -zap\acertoKč l2.t25.I88,22,byl zakoupen rider s košem
Kč 230.000,-, dopravní automobil- SDH Kč 1.270.500,_, Multicar M 25 s příslušenstvím
(sypač, zametaci kaítáč) Kč 1. 1 27.8 04,7 0.

Rozpočet

Návrh rozpočtu na rok 20l9byl vyvěšen na uřední a elektronické uřední desce od 29.11.2018
do 3.1.2019
Přebytkový rozpočet obce Hudlice na rok 2019 byl schválen na veřejném zasedání
Zastupitelstva obce Hudlice dne 18.12.2018.

Dle výkazu FIN 2-12 nepřekročilo plnění rozpočtu obce Hudlice za rok 2019 dle jednotlivých
položek I00 %.

Rozpočtové opaťení č. 1 bylo schváleno ZO dne 26.2.2019
Rozpočtové opatření č. 2 bylo schváleno ZO dne 9.5.2019
Rozpočtové opatření č. 3 bylo schváleno Za ďne27.5.2019
Rozpočtovó opatření č. 4 bylo schváleno ZO dne20.6.2019
Rozpočtové opaření č. 5 bylo schváleno ZO dne 10.10.2019
Rozpočtové opaťení č. 6 bylo schváleno RO dne 5.II.20l9
Rozpočtové opaťení č. 7 bylo schváleno RO dne 4.12.2019
Rozpočtové opaření č. 8 bylo schváleno RO dne 30.12.2019
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Plnění rozpočtu zr rok 2019

l rloa Položka Schválený rozp. Upravený rozp. Plnění

1 Daňoťe příimv 18-167.000,- 18.644.030,_ 20.392.376,23

2 Nedaňové příimv 2. 387,300,- 3.924.300,- 4.257.896,53

3 kapitálové příimv 180.000._ 180.000,-

4 přiiaté transfery 280,000,_,_ 13.754.189,22 16.236.189,22

příimv celkem 2í.Oí4.300.- 36.502.5í9,22 40.886.46í,98

5 Běžné vÝdaie 17.108.300,- 20.971.381, 19.346,353,24

6 kaoitálové vÝdaie 1.206.000,_ 15.231.138,22 15.052.450,92

Výdaje celkem í8.3í4.300,00 36.202.519,22 34.398.804,í6

Celkové příjmy za rok 2019 činily Kč 40.886.46í,98 tj. t12,0t % schváleného upraveného
rozpočtu,
Celkové výdaje zarok2019 činily Kč 36.202.519,22 tj.95,02 % schváleného upraveného
rozpočtu.

Financování

Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček v roce 2019 činily Kě2.524.528,-.

Příjmy r.2019

Popis Paragraf Rozpočet Rozpočet Plnění
schválený upravený

Daně, dotace ,l8.167.000,_ 32.118.219,22 33.866.565,45
pěstebníěinnost 1031 250,000,_ 250.000,- 207.668,a7

odoadní vodv 2321 1,300.000,- 2.600,000,_ 2.807.403,49

záležitosti pošt 2411 20.000,_ 20.000,_ 17.7a0,-

Ost.zál. spoiů 2419 96.800.- 96.800,_ 96.800.-

kulturnípamátkv 3322 20,000,- 20.000,- 13.970,-

ostatní zál.kultuv 3319 21.904,-

Ost.zál.sděl.prostř, 3349 300,-

Kultura 3399 10.000,_ 25,000.- 35.517,-

zdravotnístř. 351 1 10.000,_ 32.000,- 31.500,_

a
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3612 430.000,_ 430. 241
pohřebnictví 3632 10.000,- 10.000,_ 3.490,-

komunál.službv 3639 220.000.- 420.000,- 515,771,32

Komunálníodpad 3722 30.000,_ 30.000,- 31.016,-

Sběr a svoz ost.o, 3723 30.000._ 30.000,- 20.415,-

Využívání kom.o, 3725 120.000,- 120,000,- 142.307,99
péče o vzhled obcí 3745 7.000._ 7.000,- 40.441,-
pečovatel.služba 4351 6.000,_ 6.000,_ 3.535,-

Místní správa 6171 6.000,- 6.000,- 24.660,-

tJrokv 6310 1,500,_ 1.500,_ 2,211,66
převodv meziúčtv 6330 280.000,- 280.000,_ 2.762.000,-

Výdaje r.2019

Popis Paragraf Rozpočet Rozpočet PInění

schválený upravený

pěstebníčinnost 1 031 250.000,- 335.000,- 310,008,20

cestovníruch 2143 50.000,- 130.000,- 1 19"889,09

Silnice 2212 242.30o,- 642.300,_ 602.541,84

Ostat,zál.poz.komun. 2219 100.000._ 100.000,_ 42.108,-

Doprav.obslužnost 2221 100.000.- 100.000,- 0

Bezpečnost si1.orov. 2223 15,000,- ,15.000,- 5.094,-

Ost.zál. v sil,dopravě 2229 47.500,- 47.408,00

odpadní vodv 2321 1,800.000,_ 3,100.000,_ 1.254,824,74

t]'pravy vodních toků 2333 200.000,_ 200.000,- 73.523,50

Mateřská škola 3111 1.700.000,- 1.780.000,_ 1.654.092,20

základníškola 31 13 1.200.000,- 13.183.538,22 13.o72.292,3o

první stupeň zš 3117 514.420,- 514.42o.-

Knihovna 3314 40.000,- 40.000.- 24.700,00

Ost.zál.kultury 3319 150.000,- 164.900,- ,t57.703.00

kulturní památkv 3322 200,000.- 200.000,- 127.551,00

Rozhlas 3341 40.000,_ 40.000.- 17.605,50

sdělovací prostř, 3349 40.000,- 40.000,- 24.121,35

Ost.zál. kulturv, církv 3399 260,000,_ 260.00o,- 211.106.49

Sport.zař,v maietku 3412 200.000,- 385,300,_ 351.390,50

Ost.tělových,činnost 3419 600.000,- 600,000,- 495.739,00

VolnÝ čas dětía ml. 3421 60.000,- 60.000,- 16.442,00
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zdravotní středisko 35,t 1 25.000,_ 5,1 28.937

zdravotně postižený 3543 30.000,- 30.000,_ 28.000,00

Bvtové hospodář. 3612 60.000.- 60.000,- 43.896,00

veřeiné osvětlení 3631 500.000,- 700.o00,- 364.867,88

pohřebnictví 3632 50.000,- 50.000,_ ,t3.025,00

tJzemní plánování 3635 30.000,_ 30.000,_ 0

komunál.službv 3639 300.000,- 500.000,- 467.641,04

Nebezpeč, odpad 3721 20.000,- 20.000,- 11.761,2o

komunálníodpad 3722 1.550.000,- 1.850.00,- 1,741.7a7.25
ochrana druhů a

stanovišť 3741 2.000,- 2.000,- 0

vzhled obcía zeleň 3745 1.500.000,- 2.978.800,- 2,976.512.00
Soc.pomoc osobám

v hmotné nouzi 4341 20.000.- 20.000,- 0

pečovatel. služba 4351 25.000,- 25.000,_ 24,500,00
Domovy pro osoby

se zdr.post. 4357 10.000,_ 10.000,- 0
Ost. správa v oblasti

krizového.řízení. 5273 10.000,- 10,000,- 742.00
Ost.zál.civilní připr.

na krizové stavv 5299 20.000,- 20.000,- 0

poárni ochrana 5512 1.100.000,- 1.367.700,- 1.364,925.60

Zastupitelstvo 6112 2.000"000,- 2,100.000,- 2,078.173,00

Volby do EP 6117 21,381.- 21.381,00

volba prezidenta 6118 20.907,- 20.907,00

Místníspráva 617,| 3,000.000,- 3.444.7oo,- 2.853.259.48

výdaie z fin. operací 6310 180.000,- 330.000,- 307.194,50

převodv vl. fondům 6330 280.000,- 280.000,_ 2.762.000.00

Ost. fin. operace 6399 310.000,- 346.480,- 201.957,00

ostatní ěinnosti 6409 45,000,- 45.000,- 33.171,00

sociální fond

Převod z roku 2018: Kč 64.386,39
Převod zbéžného účtu: 280.000,- Kč
použití sociálního fondu:
Stravenky: 138.062,45 Kč
Pojištění: 82.000,_ Kč
Kultumí akce a příspěvek na dovolenou: 13.500,- Kč
Živ otnijubilea: 6.000,- Kč
25letnepřetĚité práce v organizaci: 4.000,- Kč
Zůstatek k 31,.|2,2019: l 00.823,94 Kč



Rezervni fond oprav

V roce 2019 byl zůstatek narezer,vnim fondu oprav ve výši Kč 2.168.000,-

Rozvaha ve zkráceném rozsahu:

k 1.1.2019 k 31.12.2019
Aktiva:
Dlouhodobý nehmotrrý majetek 395.093,00 352.76I,00
Dlouhodobý hmotný majetek 180.965.767,53 I9I.I45.703,45
Zásoby t7.268,- 26.675,-
Pohledávky 769.386,52 607.255,70
Finanční majetek 13.932.788,90 17.904.963,72
Aktiva celkem 196.080.303,95 210.037.358,87

Pasiva:
Jmění účetní jednotky 127.273.285,49 135.457.901,69
Finanční a peněžní fondy 1.148.386,39 1.148.386,39
Výsledek hospodaření 49.859.913,83 57.19I.754,36
Krátkodobé závazky 1.060.560,10 905.248,74
Dlouhodobé závazky t6.738.158,14 14.213.630,14
Pasiva celkem 196.080.303,95 210.037.358,87

Podíl pohledávek na rozpočtu územního celku: 1,07 Yo

PodíIzávazků na rozpočtu územního celku: 8,26 oÁ

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku: 8,64oÁ
Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 0,- Kč.
Celkový objem dlouhodob ých záv azktt čini I 4,213.63 0, 1 4 Kč,

Veřejnoprávní smlouvy

V roce 2019 byly uzavřeny tyto veřejnoprávní smlouvy:
Spolek Rezeda, Kč 25.000,-
Hroch team, šipkový klub, Kč 30.000,-
TJ Sokol Hudlice, Kč 350.000,-
SK Hudlice, z.s., Kč 150.000,-
Zo ČZs,Kč 20.000,_
Včelka senior care, o.p.s., Kč 30.000,-
Berorrnský spolek nedoslýchavých p.s., Kč 8.000,-
Myslivecký spolek Habrový potok, Kč 35.000,-
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Vyúčtování íinančních vztahů ke SR a rozpočtu krajů

V roce 2019bylyobci Hudlice poslqytnuty tyto dotace:
Kě 281 .700,-

Kč 431.600,-

Kč 21.381,-
Kč 10.850,
Kč 514.420,-
Kč 11.683.538,22

dotace od Středočeského kraje na poí7zertt nového dopravního
automobilu pro jednotku SDH
dotace od MV - GŘ HZS ČR na pořízení nového dopravního
automobilu pro jednotku
dotace na volby do EP
příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů
dotace ZŠ Hudlice -,,Šabloný'
dotace od MF ,,Rozšíření kapacity ZŠ Hudlice"

Všechny dotace byly použity k účelu, ke kterému byly poskytnuty a byly splněny podmínky
pro jejich čerpání.

Závér

Dne23.9.2019 a28.4.2020 bylo dle zák.č.42012004 Sb., o přezkoumávání hospodaření
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a
v souladu se zákonem č.25512012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), IGajským úřadem
Středočeského kraje, pracovnicí odboru kontroly paní Markétou Vejražkovou a Bc. Anežkou
Hvížďalovou provedeno přezkoumání hospodaření obce Hudlice za rok 2019.
Provedeným přezkoumáním byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost
nedosttků uvedených pod písmenem c): obec neprovedla finanční kontrolu u své příspěvkové
organizace ZáI<Iadni škola Hudtice za rok 2019, C5) neodstranění nedostatků zjištěných při
dílčím přezkoumáni: rada nerozhodla o úkonu spadajícím do její vyhtazené pravomoci. Obec
uzavřela dne I.7.20t9 nájemní smlour,u za účelem provozování restaurace, nájem byl
schválen radou dne 10,7.2019.
Obec Hudlice nevede vedlejší hospodařskou činnost, veškeré peněžní operace byly účtovány
v rámci rozpočtu.
Náwh závěrečného účtu a přílohy závěrečného účtu jsou vyvěšeny na elektronické úřední
desce.
Do podkladů k závěrečnému účtu lze nahlédnout na Obecním úřadu Hudlice v úředních
hodinách.

Přílohy

Zprávao přezkoumání hospod ařeni zarok 2019, YýkazFin2-t2M za obdo bí I2l20Lg,
Rozvaha za období l2l2019,Yýkaz zisku a ztráty za období I2l20I9, Příloha za období
l2l20l9.

Zpracovala: Mřos'a:a Sňe?'.ť: 
!

Pavel Hubený
starosta obce

Vyvěšeno: 9.6.2020
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Materiál k bodu č. 5c navrženého Programu jednání Zastupitelstva obce Hudlice dne 25.6.2a20

Důvodová zpráva:

Na základě zákona,č. 239/2012 Sb. o účetnictvíHudlice zarok2)tg.

Návrh usnesení;
Zasfupitelsfvo obce Hudlice po projednání

I,. schvaIuie
Učefuií závěrku obce Hudlice zarok20!9.

V Hudticích , dne 25.6.2020

předkládám ke schváIení účetní závěrku obce

PříIoha: YýkazFin 2-t2IvI 13/2019
Rozvaha I3/201g
Yýkaz zisku a ztáty t3/2OIg
Příloha I3/201g

- J§ou ke stažení
ureanioesna: *ffi ,XX-Tii:fÍ".[*"H:. Hudticeru-.řryfr.Ebe*ud§p9,ag 

elektronická

předkladatel:



Materiál k bodu ě. 5d navrženého Programu jednání Zastupitelstva obce Hudlice dne25.6.2020

Důvodová zpráva:

Předkládám rozpoětové opaťení č. 8 obce Hudlice na rok 2020.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hudlice po projednání

I. schvalu je
Předložené rozpočtové opaření č. 8 obce Hudlice na rok 2a20.

Pfiloha: Rozpočtové opaření č. 8 obce Hudlice narok202}

V Hudlicích, dne 25.6.2020



Rozpoětové opaření č. 8 na rok2020

Příjmy:

4116 Ost. neinvestiční přijaté transfery ze SR (MZ)
8115 Přebytek hospodařeni minulých let

Ké21.940,-
Kč 2.000.000,_

Celkem '

Výdaje:

1031 Pěstební činnost
2212 Silnice

Ké2.02t.940,-

Kč21.940,-
Kč 2.000,000,-

Kč2.021.940,-

Zpr acov ala: Stehlíková



Materiál k bodu č. 6b navňeného Programu jednání Zastupitelstva obce Hudlice dne 25,6.2020

Zpráva o činnosti Radv obce Hudlice od 27.5.2020 do 25.6.2020

předkladatel:
Pavel H
starosta

V Hudlicích, dne 25.6.2020

Důvodová zprávaz

V souladu se zákonem ě. 12812000 Sb., o obcích předkládám zprávu o činnosti Rady obce
Hudlice v období od27.5.2020 do 25.6.2020.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hudlice po projednání

I. bere na vědomí

Zptávu o činnosti Rady obce Hudlice od27.5.2a20 do 25.6.2020



Materiál k bodu ě. 6c navrženého Programu jednaní Zastupitelstva obce Hudlice dne25.06.2020

V Hudlicích, dne 25.06.2020

Důvodová zprávaz

Při přezkoumání hospodaření obce Hudlice za rok 2019 podle § 2 a § 3 zákona č. 42012004 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažtost nedostatků
uvedených pod písmenem c): (§ 10 odst. 3 písm, b) zákona ě. 42012004 Sb.) obec neprovedla
finanční kontrolu u svó příspěvkové otganizace Základní škola Hudlice za rok 2019. Dále byly
zjištěny nedostatky spočívající v: (§ 102 odst. 2, zákon ě, I28/2O00 Sb. o obcích, ve znění
pozdějších předpisů) rada nerozhodla o úkonu spadajícím do její vyhrazené pravomoci. Obec
uzavřela dne 1.7.2019 nájemní smlouvu zaíěelem provozování restaurace, nájem byl schválen
radou dne 10.7.2019.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hudlice po projednání

I. ukládá
starostovi obce panu Pavlu Hubenému zajistit finanční kontrolu u příspěvkové organizace
Základni škola Hudlice zarokz}lg.

II. ukládá
starostovi obce panu Pavlu Hubenému přijmout opatření, aby Rada obce Hudlice vždy rozhodla o
úkonu spadajícím do její vyhrazené pravomoci před vlastním uzaťením nájemní smlouvy.


