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002412/2022lKUSK
SZ_023376/2021/KUSK Stejnopis č. 2

zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

DoUBEK
Ič:00640255
za rok2021

Přezkoumání hospodaření obce Doubek zl rok 2021 bylo zahájeno dne 27 .07 .2021 doručením
oznamení o zahájeníPřezkoumánr rr"rp"árr.ri;;e;:li:f,r"r*ou^arajícímorgánem.
přezkoumání 

se uskutečnilo ve dnech:. 17.02.2022. 09.12.2021
na zák'adě zákona č',420/2004 Sb" 

" o*:l:Yrávrii hosno,,daleni územních samosprávných;:i:l,irlŤ§i::"'fff,.:,,:,,[i;i,jí;o;:ilffi;á'Ó'ui.n'ou"dpisů;;*"il,sezákonem

přezkoum ávané období:

Přezkoumání proběhlo v sídle obce:

Přezkoumání vykonali:
- kontrolor pověřený Ťízenímpřezkoumání:
- kontrolorka:

01.01".2021 - 31.12.202t

Doubek
Doubek 77
251 0l Říčany u Prahy

PhDr. Ladistav Tomášek
Ing. Jarmila Štětinová

Renáta Kuprová - starostka
AžbétaFroňková - hlavní účetní

Zástupkyně obce:

čj.,
SpZn



!\ŠriŮ'o,or'ď;lr:',#f["uó;$:r.i:ól§: 
?,r:i^,1r!,3o33i,B,;#,,T s .6 zákona

á".Tl:jň,fi 3j§iwim}ťj;;r"of ú..Mg,#;;#,ť*iri",;xl
Předmětem 

1řezkgulání jsou 
.dle ust, § 2 zák. č 

t 42:/?004 sb., ve zněnípozděišíchiáiÍi .. ! ;!á?,o;3 
iql"i"ffi .ruiruio.;o.o"5, 

fu o říc í so učás t závě rečn ého,i e tu Ňl;
_ fr"".;i;1t'J,o'u 

' ;YaÚ^ ',JioČtu, včetn e páneini"h operací týkajícíchse rozpočtových

r;3f lix1:^ffixl?íifljffi :HŤ,f 
"'.?,',';:lfiffi xT,lf 

n'u,

*,;,"ffi J:fíď,,",::t:,ťitŤ;l;:Í":,:*'1*:i.l,,i}j*u:T,f;H- finanční o
- trospooár.ff':.";jťllfil.:;i:'..,l"'ff';Jii?".,ff.";iutil.,1ť.[:ff":"'jTjiu,,,,

prostředky ze zahran.iči port iin t i,Ái?{ráiiÁ|i"^3rr1.,u*dních smluv,- vYúčtování a 
Yvrořáaani nřanenPr, 

1,zt"rr,r'il'.rurnr-u rozpočtu. kÍlijí!H','l:9;iTFil ,olioerr:m, r,..iai"* rona,im a r< aatsim;;j;;L:',um krajů,

- nakládán, 
j |o'poouření s maietkem 

"" "ň;'i';r"í územního celku,

ťďťiďh,,.;l;"#ť:*T#;i;,,3;;í:TÍ*;xr,*, ff:"* a postupů- stav Pohledávek uŽa,urlrt ár"r.raáafi.;i;i""" Právního předpisu,
- ručení za závazky r1rni|"iairavnickych 

osob,- zastavování movitý.h u n",rrouitY"r,, 
"eJi ". o."ůu.n třetích osob,- zřizování věcných br"Á"" ř.i.tt u územního ..lku,- účetnictv í vedéné_.úz"-ni. .iiř".,

i"1Ť.ilá:T.'i}.í.:T,;*3;,r;r;ff 
."ffi *tlnff .a:oslední4rozpočtové

Přezkoumání hosP-odaření bYlo o'ou'::1o^výběrov}m.způsobem 
s ohledem na významnost,1ednotlivých skuteČnoslÍ 

9odle ni,jrŽ," a obsahu ni.iraní.. při pá.*ouaní jednotliv/ch
fi:ll':n 

úkonů se vYchilí-'á"'"š"i*právnictr přáoi* o,","ých ke ani u.t ut.čnění tohoto

iÍiH'J3Xffi :;J,!;X,?1;;;,,iJi,;33iJ.il;l!il,áfi*"'utempřezkoumáníúdaje,

Posledním kontrolnim Úkonem ve smyslu.ustanovení § 12.99:1. l písm. g) kontrolního řáduuČiněným dne 17,02,2022 uYrá 
" 

'Í.nuti t<ontrotnictr- 4is,c.ri,, pred,áÁí přezkoumaných
;,ttffiT,,,T:?fi [T 

" 
i;"fÍiil. *l11.;,ffi ,:."*í kontrolo.u po.,ori,,eno ř ízeÁím
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A. Přezkou mané písem nosti
Střednědobý výhled rozpočtur sestaven na rokY 2019 - 2022, schválen zastupitelstvem obce dne 9.1 .2[t9,zveřejněndne 23.1.2019, nétvrh zveřejněn ve dnech tg.tiÁrc - 8.1.2019l sestaven na rokY 2022 - 2026, schvát n,Ňupi;;řrtuem obce dne 15.12.2021, zveřejněndne 16.12,2027, návrhzveřejněn u. on..r, zii'I-iozt - 15.12.202INávrh rozpočtu

^ : zveřejněn ve dnech 18.11.2020 - 16.12.2020
Schválený rozpočet
' zastupitelstvem obce dne I6.t2..2020 jako schodkový, schodek kryt finančnímzŮstatkem z Předcho zích let, závazné "*-arÁe 

rozpočtu v odvětvovém členěnírozpočtové skladby (par agrafy). zveřejněn dne 1 7 . 12.2020
S tan oven í záv azný ch ur<aiat jů irL 

"nY ^ 
o rganizacím

_' ffir#.1l: di..*XT" ?;:2"Šr;Šn,ai,iy"ř§si re 235.200,00 ve 4 splátkách,
Rozpočtová opafióní
' Č' 1 - schváleno zastuPitelstvem obce dne 17.3.2027, zveřejněno dne t832021' Č' 2 - schváleno zastuPitelstvem obce a"" zs.a.2ÓlÍ, zr"r"iněno dne 29.4.2021, č. 3 - schváleno staroitkou obce dne ts.g.iózt, žírt":něno dne 15.9.2021' Č,4 - schváleno zastuPitelstvem obce d""r4ii.rď)t, *"r"iněno dne 29.tI.2021

,L uÍ ;i"ischvá 
eno staro itko u o bce dne t s, i z zů1; ží 

"r "1nenš 
anu rc ., í ňoz t

' schválen zastupitelstvem obce dne 1,9..5..102l, s vyjádřením ,, s v}hradami,,, společně

,,_..jiu'?'f,'$'!"H'a* :;".;rsy;*r:}".ť;|-"ii ou.., 
",.r.;ieř an" áo.Ziói;-,

Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

Í?ť.ť;rlrli;"'!;!;i.i.]ó))",, 31.8., 30.g.,31.10., 30.tt.202l ze dne g.12.202t,
Yýkazzisku aztráty

*"-ín'"' 
,3,,30,6,30.g.2021 ze dne 20.10.202t, k 31. 12.202t ze dne 9.2.2022

, k 31.3., 30.6.,30.g. 202t ze dne 20.10.202t, k 31. 12.202t ze dne 9.2.2022Příloha rozvahy

dr"#1'"*'# '6,,30,9,202l ze dne 20.10.2021,k3I.12.202t ze dne 9.2.2022

__: předložen platný pto rok2O2t
Hlavní kniha

_._: k 31.3., 30.6.,30.9.,31.12. 202l
učetní deník

k 3 1.3., 30.6., 30.9., 3I.12. 202t
Kniha došlých faktur

;,rÍ'"ff:,l|J.liT"lií: *u*o č, 2100155, ke dni 29.I2.202tdo faktury č.2100171

a"ur,|'"o'i 
6'12,202I do faktury Č, 202100216, ke dni 29.12.202tdo faktury č. 202100219

' dle knihY došlých faktur č.2100025 ze dne 3.3.2021- č. 21000 35 ze dne t7.3.2027,č' 2100056 ze dne 12,5,2021 - č. 2100058 ze dne ti,-s-zozt, č. 2100072 ze dne 9.6.2021- č, 2100080 ze dne 14.7.2021, č. uoini6' ,e dne 8.g.202l - č. 2l00l2gze dne 29.9.202l, č. 2100151 ze dne 10.11.2021 - e . iioorc3 ze dne 20.12.2021



l dle knih1 odeslaných faklur č. 202100010 ze dne 11.2.202l - č. 202100018ze dne l2'2'202l, č,202t001!3 ze ai"l"i.i,??1_ - r,. zoit-o6ígá ze dne 21.7.2021.ě' 202100206 ze dne 13,92021 - i.-zozl'ó1o)ol ," ii"^žž.ó.žo27, č.202t00209ze dne 3-I.1.2021 - č.202100218 ze a"" š.í)"ňtBankovní výpis, k běžnému účtu č.4277683.69/0800 vedenému'u 
9S,a.s., č. 45 ze dne 2.3.202l -č' 54 ze dne 31,3,202t, č, 83 ze a"" z.á.ióži'lu, n, á" inl s,o.ězozt, č. 124 ze dne';',2!',L;::'ťi;;ť;";lt::!:;Jii.r;:uríí.;ó;"]i";7^',"dne301120Di,

' k běŽnému účtu č, 1g-42776s:oqlo8oÓ;;;á, 
1čS,a.s., č. 3 ze dne 31.3.2021,č, 6 ze dne 30.6.202l, č. 9 zs d2e !!iá;ř:š|ů ze dne 31.12.2021' k běŽnému ÚČtu č, 94-671220110710,;;";;"-,l^čffi,';:.','!:; 

ze dne 3t.3.2021,
:'r|;.Zť;f 

30,6,2021, e, g 
'" a"" so.g.;0ii','i,. zg ," ánu- á.íz.žozt _ č. 30 ze dne

' k úvěrovému účtu č, 438559159/0800 vedenému u.čS, a.s., č. 3 ze dne 3I.3.2021,
t*r?.o."í1 

dne 30.6.202t, č. 9 ze dne ZO..g.ZOZ1|-|-Ó'r" dne 3I.t2.202l
, kběžnému účtu č.42776836910800 vedenému y ČS,a.s., č. 110045 - č. 110054,

!. 1,r* 
- č. 110095, t. ttotzq - e. iióiji, r,. tl0153 - č. 1 10164,č. 110165 -, k běžnému účtu č. 19-427768369/0800 vedenému-l-Čs, a.s., č. tg0025- č. 190048,č. 190074 _ č. 190083 , ě. 190102-_o. rqor ii ů.lóbr:z - č. 190159. k běžnému účtu t,. gq-elDz01/07t0 

".a.r.-"1"čŇu:".", 
'ť."rrooou 

- č. 120007,č.120013 - č.120014, č. t20020-19. nďďi):-i'.'izbozs - č. 120030. 
§ í;fi"ů:T:,ffá.irr. 

+:sss9ls9/0800 ,a;;;; 
" esl ;,";: u0003, č. t40006,

' k převodu hospodrářského v}sledku č. 610005. k předpisu mezd, č. 620003,"i.-áaoooe,620009, k opravnému dokladu (účet 
-sďs, 

soe ,'aďs;-ě.-gzooozPokladní kniha (deník)

_ ,, ;.5l1f"il}ffi,|;?Jtríf;_,X11#i1; přezkoumán í v 7:45hodin činí Kč 2.184,00
pokladní doklad, k pokladně obce zaměsícbřezen,červen, zaří aptosinec 202l, č. P21000147 ze dne E.s.zoit - t. pztioói;l"'r" 

{l: : t.3.2021, č. v2t0001g6ze dne 2'6'2021 - č, V21000209 ze ane lo.ě.žo)t, e. v2t000220 ,á dn" l.g.2021 _";x:2?rš.trotr1o"" zg.g.zo2t, e. vztooózTq)" an" t.tz.ióŽ -- 
ě. v2100024g

Evidence poplatků

iliffitrlatky 
za psy a za komunální odpad - excelové tabulky, dle jednotliých

Evidence pohledávek
vedena v programu Triada

lt vidence závazků

_.. . 
vedena v programu Triada

lrvldence majetku. vedena v modulu majetku Triada
Inveníurní soupis majetku u raruiit, Složka inventnizace majetku azavazkůobce k 31.12.2021.
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Mzdová agenda. rekapitulace mezd 0l - I2l202lr qýPlatnice za období 0l - l0l202l u vybtaných pracovníků na Dohody o provedenípráce
Odměňování členů zastupitelstva

',_: Ypl?tnice neuvolněných členů zastupitelstvazaobdobí 01 - I2l2021
učetnictví ostatní
' Protokol o schválení ÚČetní závěrky Mateřské školy Doubek za rok 2020 ze dne17,3,202l, Protokol o schválení účetní závérky obce zarok2020 ze dne t9.5.202I.yýkaz zisku a ztráty zřlzenýchpříspěvkových organizací. k 3 1.3., 30.6., 30.9., 3LI2. 202l

Rozvaha zřízený ch p řísp ěvkových organizací. k 3L3.,30.6., 30.9.,31.12. 202I
Smlouvy o dílo
' Smlouva o dílo ze dne l9.3.202L Obec Doubek jako objednatel, firma pavel šťastn/jako zhotovitel. předmětem smlouvy je zhotávení a montáň zahradní dřevěnétřídY - alténu pro MŠ Doubek. Cena dila oini re n8.920,00 a je shodná s nabídkovoucenou v PoPtávkovém řízenÍ. IJzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem obce dne17.3.2021.

Darovací smlouvy
' Darovací smlouva ze dne 7.4.202I. Obec Doubek dostává od Solar power EnergyEpsilon, v.o.s. finanční částku Kč 10.000,00. TJzavření smlouvy schváleno

zastupitelstvem obce dne 7 .4.202I.
' Darovací smlouva ze dne I2.5.202L Obec Doubek daruje Spolku zámek BrtniceÍinanční částku Kč 1.000,00. IJzavíení smlouvy schválóno )u.i.rpit.trtu.* obcedne28.4.202L

Smlouvy nájemní. Nájemní smlouva ze dne 4.2.2021 Obec Doubek
na pozemkup.č. 5l4 v k.ú. Doubek. Uzavřeno na 1

Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem

pronajímá fyzické osobě 2 ks buněk
rok, pro prodejnu potravin.

' k Nájemní smlouvě ze dne 4.2.202t - zveřejněn ve dnech 15.I.202I - 2.2.202l
Smlouvy o věcných břemenech
' Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti ze dne 17.2.2021. obec Doubekuzavírá s oprávněným , Čpz Distribuce, a.S., na pozemcích p.č. 190136, 284/l, 28712v k,Ú, Doubek. 

.IJzavřeno za jednorázovou-úplatu Kč 3.70b,00. Uzavření smlouvy
schváleno zastupitelstvem obce dne 3.2.202t.

Smlouvy a další materiály k přijafým účelovým dotacím
' VeřejnoPrávní smlouva o poskytnutí dotace ze dne 28.I.202L Středočeský kraj

PoskYtuje obci Doubek dotaci ve qýši Kč 432.000,00. Určeno na opravu místníkomunikace. IJzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem obce dne 3.2.202L
Nepřezkoum áváno, použito podpůrně.

Dohody o provedení práce
' uzavřená na dobu od 1.1 .202I do 30.6.202t s pracovníkem ev. č. 5027, v rozsahu

do 300 hodin - pomoc při zajišťování kultumích aÉcí obce,
' uzavřená od 1.L202I, v rozsahu do 300 hodin s pracovníkem ev. ě. 5029 - dekoratérské

a úklidové ptáce
Dokumentace k veřejným zakázkám
' SloŽk3.PoPtávkového řízení na zhotovení a montéň zalradní dřevěné třídy _ altánu

Pro MS Doubek. Z oslovených uchazečů vybírá zastupitelstvo obce firmuPavel Šťastný, s nabídkovou 
""rro., 

Kč 178.920,00. Ďne Ig.3.20iI uzavřenas vybraným



uchazečem smlouva o dílo, s cenou díla shodnou s nabídkovou cenou. IJzavřenísmlouvy schváleno zastupitelstvem obce dne 17.3.202t.
Zprávy o plnění přijatých opatření (zák 420t2ool sn, sz 0t2001Sb.o apod.), zaslánana KÚSK anezó.s.zo2l (závěrečný účet scírválen dne I9.5.202I)Zápisy z jednání zastupitelstva včetnŮ usnesení
' č, 15 ze dne 16.12.2020, č. 1 ze dne I3.L2O2|, č.2 ze dne 3.2.202I, č.3 ze dne24,2,202l,č,4zedneI7.3.202I,č.5zednel.q.zózt,č.6zedne28.4.2027,č.7 

zedneI9,5,202I, ě,8 ze dne 9.6.202l, č.9 ze dne Zl.6.zozt, e. l0 ze dne 2I.7.2021,č, ll ze dne 25.8.2021, č. 12 ze dne 15.g.202l, t,. t3 ze dne 27.I0.202l, ě. 14 ze dne24.IL2021, č. 15 ze dne I5.12.202t -,repr"rkoumaá", o"rli. oó*"u

V kontrolovaném období obec Doubek, dle prohlášení starostky obce, neuzavřela smlouvukuPnÍ, směnnou, PachtovnÍ, smlouvu o v/půjčce, výprose, o nabytí, převodu nebo o zřízení
Práva stavbY k Pozemku ve svém vlastnicivi, ,ret o.poauriia . rnujett órn stattl, neručila svýmmajetkem za závazkY fuzických a právnických osob, a to ani v případech taxativněvY'jmenovaných v § 38 odst. 3 zákona o obcích, nezasíavila movitý a nemovitý majetek,neuzavřela smlouvu o Přijetí a poskytnulí 

!:ěry nebo zápůjčky, smlouvoo |o.r.yrutí dotace,smlouvu o Převzetí dluhu, o přévzetiručitelskéh o ,ar*ři,o přistoupe ník závazku a smlouvuo sdruŽenÍ, smlouvu o sPoleČnosti a poskytov.ání ,ná;"ttory"h hodnot podle smlouvyo sdruŽenÍ, jehoŽ je obec sPolečníkem,-nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace,nevYdala komunální dluhoPisY, nezíídilaarri_nezrušitu pri.pěrrtovou organ izaci a otganizačnísloŽku, nezaloŽila ani nezruŠila právnickou osobu, ne.uskutečnila majetkové vkladydo Právnických osob, neProvozouuú hospodářskou 6oánir.atelskou) činnost, uskutečnilapouze veřejné zakázky malého rozsahu.



B. Zjištění z přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření obce Doubek:

Nebyty zjištěny chyby a nedostatky.

c, plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných:a) při dítčím přezkoumání

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b)

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

i zrÍ"i:l .ui,'Í!f"I!,6 
sb,o o zadlávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů

Zadavatel neuveŤejnil na Profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejno u zakázkuvčetně všech jejích změn á aoautt,i .,, .oulaou .;;i;rr.- , a toSmlouvu o dílo ze dne14'4'2020 uzavřenou s firmou §Ňt"ttui vřň, ,.."l,'ra veřejnou zakázku,,Vestavba Mšdo objektu budovY č,P, 77 Doub.k", , ..rr* áiú"ie' z,lse.3g4,00bez DpH. Smlouva
*^í[l.iff f,ff 

a Pro fi l u žadav atele aÁ t Z . S .i OrÓ, ;. J;;o žděně.

obec Přijala sYstémové náPravné oPatření, kdy usnesením zastupitelstva obce dne 24.2.2021stanovila zajiŠtění takoviho *r"ňorir*r, t trry )aiir'ti," oty při uzavření Smluv o dílonad Kč 500,000,00 bez DPH, ayt" riiíatáro ,o'rákšr]ri,ž zvereinění.
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D) Závěr

!:'rť;ůťo;#:',.Hfiiffi;,-i.ffi,.?;lrr.* zarok2021 podle § 2 a§ 3 zákona

,^. ]Velrtv zjištěny. chyby a nedostatky.
(§10 odst. 3 písm. u) rirŠ"ui. iz"otzooq su.)

$ffffi:l na rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č.420l2004Sb., v platném znění:

PodílY dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č.420/2004Sb., v platném znéní:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
b) podíl závazkůnarczpočtu územního celku

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

Komentář:
Celkov} objem dtouhodobých pohledávek činí 128 800,00 Kč.celkov/ objem dlouhodobý;i;;;ůí u'n, 12 474 075,82Kč.

Výrok dte § 10 odst..4 písm. c) zákona č.420/2004Sb., v platném zn' Dluh Územního 
"erku Prer. oeii ;Ó'Ů"^yr"^ěru jeho piil-.i ,, po.l.dn í 4 rozpoětové roky,

;?::,:j"1 rír:ri:::!í{;':Ůtols,š)-,^"i{iš žá'i)" o,aÁilpříj." áemnihocelku

1147 oÁ

6196 oÁ

0100 oÁ

Doubek 17.02.2022

Podpisy kontrolorů:

PhDr. Ladislav Tomášek

kontrol ý řízenímpřezkoumání

,..#§áJŘlm;"í!l;;'",k#li:mifi,

Ing. Jarmila Štětinová š,/ífl,"* /.
lďontrolorka



Tato zptáva o výsledku přezkoumánlliin9o"rení je .""..-T::] nt,vým zptávyo v/sledkuPřezkoumání hosPodaře"i;ňř;;i;neenym 
Áiri^Zprawse stává okamzikem marného

uPlYnutí lhŮtY stanovené v s o 
"á,,.'l prr-. ó]atffi;1 qzónoďi\ň.,?o1aa"í 

písemnéhoitrJň§fi , fith"jixl Ňď;;; u, rizenrÁ;;;;řil aÁ- 
- 

žwš,á, iťin":. v/stedky

Návrh zprávy se vyhot,ovuje ve dvou stejnopisech. St.j19|ir.č. 2 se předávástatutárnímuzástuPciPřezkoumávuner'o"uui"tř" 

"irq,iňfi;.;il ád,á doprirr"s""errTspisu územního
celku vedeného odborem i"",iit," 

""ai,, " 
ř"";i;tXj:-err" jriá"šrráa""ueského 

k.Ee.s obsahem návrhu ,'p'áy o výstedku přezkoumání hospodaření obce o počtu 9 stran
bYla seznámena asle,l.nonís i 

';;;a":r:li,#;T"*"i, starostka obcĚ. nale starostka
obce Převzala "1"ttl'i'ilř;-;;"Í! nepodepsanou-rp.,íu._o v}sledku přezkoumáníiX'Hffi'.'! !ir;rřťi:i;-;; #"j*c oii.i,jí, -išhuí 

pDF pro naplnění ustanovení

Renáta Kuprová
starostka obce Doubek

Krajský úřad
Středočeského kraje PhDr. Ladislav Tomášek

Renáta Kuprová

9


