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Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

PSÁRY
IČ: 00241580
za rok 2021

Pfezkoumání hospodaifení obce Psáry za rok 2021 bylo zahájeno dne 03.08.2021 doručením
oznámení o zahájení přezkoumáni hospodaření zaslaného přezkoumávajfcfm orgánem,

Přczkuumínf se UBkutečniIo ve finech:
. 12.05.2022 -13.05.2022
. 09.09.2021-10. 09. 2021

na základě zákona 6. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodařeni územních samosprávůých
celků a dobtovotaých svazků obcí, ve znéní pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

Přezkoumávaní období: 01.01.2021-31.12.2021

Přezkouminf probthlo v ridle obce:

Přezkoumání yykonali:

- kontrolorica povffená řízením přezkoumáni:
- kontroloři:

Psáry
Pražská 137
252 44 Psáry

Ing. Jarmila Štítinov* (12.-13.5.2022)
Irena Kovtříková
Helena LBkoví (9. -10.9.2021)
Jiřina Šamanovi
PhDr. Ladislav Tomáiek
Ing. Daniela Jrftbkovi (9. 9.2021)

Zírtupd obce: Mgr. Milan Vácha - starosta
Vlasta Mílkova - iiristostarosdEa
Dana EIgr Bendovi - úíetnl (12. -13.5.2022)
Nikola Rauierová - asistentka starosty
Jaroriava Alferyová - účetní (9.-10.9.2021)



Povéfení kpfezkoumáai podle § 5 odst. l zákona 6. 420/2004 Sb., § 4a § 6 zákona
č. 255/2012 Sb., vše ve zněni pozdějších předpisů, vydala vedoucí Odbom intemfho auditu
a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr. Štěpánka Dvořáková Tyčové
dne 28.7.2021 pod 6.j. 095448/2021/KUSK.

Předmětem přezkoumání jsou dle úst. § 2 žák. i. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, údaje o roíním hospodařeni územního celku, tvořfci sou&ást závérečného úétu podle
zákona č. 250/2000 Sb., ve zněni pozdějších pfedpisfl, a to:

- plněni příjmů a výdajů rozpočtu, včetně peněžních operaci lýkajíclch se rozpočtových
prostředků,

- finanční operace, týkající se tvorby a použiti peněžnich fondů,
- náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- penSžni operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základe smlouvy

mezi dvčma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými
právnickými nebo iyzickýnii osobami,
finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,

- hospodařeni a naktódání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími
prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
vyúčtováni a vypořádáni finaniních vztahů ke státnímu rozpoCtu, k rozpočtům krajů,
k rozpočtům obci k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám,

- nakládáni a hospodařeni s majetkem ve vlastnictví územniho celku,
- nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nimž hospodaří územní celek,
- zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů

přezkoumaných orgínem doMedu podle zvláštního právního předpisu,
- stav pohledávek a závazků a nakládáni s nimi,
- ručeni za závazky fyzických a právnických osob,
- zastavováni movitých a nemovitých véd ve prospěch třetích osob,
- zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- úietaictvf vedené územním celkem,
- ověřeni poméru dluhu územního celku k průměm jeho přijmu za poslední 4 rozpočtové

roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

Přezkoumáni hospodaření bylo provedeno výbírovým způsobem s ohledem na významnost
jednotlivých skutefinostf podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzováni jednotlivých
právních úkonů se vychází ze znénf právních předpisů platných ke dni uskutečn&ri tohoto
úkonu.

Podle ustfaovenf § 2 odst. 3 zákona 6. 420/2004 Sb. nebyly předmétem přezkoumáni údaje,
na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

Posledním kontrohiim úkonem ve smyslu ustanovení § 12 odst. l písm. g) kontrolního řádu
uíinéným dne 13. 05.2022 bylo shrnutí kontrolních zjiSténí, předání přezkoumaných
dokumentů zástupcům územního celku a prohlášeni kontrolora povéřeného tízenfm
přezkoumáni, že kontrola na místě je ukončena.



A. Přezkoumané písemnosti
Střednždobý výhled rozpočtu

* sestaven na roky 2019 - 2021, schválen zastupitelstvem obce dne 12. 12.2018 , zveřejněn
dne 13. 12.2018, návrh zvefejnín ve dnech 27. 11.2018 -13. 12. 2018

.. sestaven na roky 2020 - 2022, schválen zastupitelstvem obce dne 11. 12.2019, zveřejn&i
dne 13. 12. 2019, návrt zveřejněn ve dnech 26. 11. 2019-12. 12.2019

. sestaven na roky 2021 - 2023, schválen zastupitelstvem obce dne 9. 12.2020, zveřejněn
dne 10. 12. 2020, návrh zveřejněn ve dnech 23. 11.2019 - 9. 12.2019

Návrh rozpoítu
zveřejnSn ve dnech 23. 11 .2020 -10. 12.2020

Schválený rozpoíet
. zastupitelstvem obce dne 9. 12.2020 jako schodkový, schodek kryt z přebytku minulých

let, zveřejnSn dne 10. 12.2020
Stanoveni závazných ukazatelů zřízeným organizacím

* pro Mateřskou školu ŠtédHk a Základní školu Amos schváleny radou obce dne
2. 12.2020 takto: Základní škola ve výii Kč 460. 000, 00 - plyn, Kč 1,070. 000, 00 -
el. energie, Ki 80.000,00 - vodné a stočné. Mateřská škola ve výši Kč 250. 000, 00 -
plyn, Kč 300.000,00 - el.. energie. Ke 120.000,00 - vodné a stoíné - v průběhu
kontrolovaného roku do51o k úpravě (MS sníženo o Ke 233. 087, 00, ZŠ sníženo
o Kč 382.500,00)

Rozpoítovi opatřeni
č. l - schváleno radou obce dne 4.3.2021, zveřejněno dne 5. 3.2021

* ?. 2 - schváleno zastupitelstvem obce dne 21.4.2021, zveřejněno dne 22.4.2021
. č. 3 - schváleno zastupitelstvem obce dne 16. 6.2021, zveřejněno dne 17. 6.2021
. Ď. 4 - schváleno zastupitelstvem obce 15. 9.2021, zveřejn6no dne 20. 9.2021
. ?. 5 - schváleno zastupitelstvem obce dne 8. 12.2021, zvefejněno dne 10. 12.2021

Závčreíný úiét
schválen zastupitelstvem obce dne 21.4.2021, s vyjádřením "bez výhrad", společné
se Zprávou o výsledku hospodařeni obce, zveřejněn dne 22.4.2021, navrtí zvefejněn
vednech31. 3.2021 -16.4.2021

Výtaz pro hodnocení plnínf rozpořtu
. k 31. 1.2021, k 30.4.2021, k 30.6.2021 ze dne 11.6.2021, k 30.9.2021, k 31. 12.2021

ze dne 31. 1.2022
Výkaz žilku a ztráty

. k 30. 6.2021 ze dne 22. 7.2021, k 31. 12.2021 ze dne 22.2.2022
Rozvaha

. k30.6.2021 ze dne 22.7.2021, k 31.12.2021 ze dne 22.2.2022
Přfloba rozvahy

. k 30.6.2021 ze dne 22.7.2021, k 31.12.2021 ze dne 22.2.2022
Ůítový rozvrh

. předložen platný na rok 2021
mávni kniha

. pfedloženak30. 6., 31. 12. 2021
Úžetnídenfk

. pfedloíenk30. 6., 31.12. 2021
Kniha doilých faktur

. ke dni 31.8.2021 do faktury e. 2100528, ke dni 21.12.2021 do faktuiy C. 2100839
Kniha odeslaných faktur

. ke dni 31. 8.2021 do faktory B. 2021062, ke dni 31. 12.2021 do faktury C. 2021084



Faktura

. dle knihy došlých faktur é. 2100133 ze dne 8.3.2021 - 6. 2100152 ze dne 18. 3.2021,
č. 2100335 ze dne 9.6.2021 - č. 2100350 ze dne 16.6.2021, é. 2100534 ze dne 1.9.2021 -
č. 2100555 ze dne 2. 9. 2021, é. 2100568 ze dne 6.9.2021 - C. 2100587 ze dne 21. 9.2021,
i. 2100745 ze dne 1. 12. 2021 - č. 2100763 ze dne 1. 12.2021, 6. 2100779 ze dne
1. 12.2021 - C. 2100793 ze dne 2. 12.2021, C. 2100807 ze dne 7. 12.2021 - č. 2100817
ze dne 13. 12.2021, C. 2100825 ze dne 15. 12.2021 -c. 2100836zedne21. 12.2021

. dle knihy vydaných faktur C. 2021001 ze dne 15. 1.2021 - é. 2021014 ze dne 7.4.2021,
č. 2021040 ze dne 24. 5.2021, é.2021055 ze dne 26. 7.2021, č. 2021057 ze dne 15. 8.2021
- č. 2021060 ze dne 15.8.2021, i. 2021063 ze dne 1.9.2021 - č. 2021064 ze dne
2.9.2021, č. 2021068 ze dne 11. 11.2021

Bankovní výpis
. k základnímu béžnému účtu č. 23734349/0800 vedenému u ČS, a.s., č. 65 ze dne

11.3.2021 - é. 78 ze dne 24. 3.2021, č. 142 ze dne 7.6.2021 - é. 164 ze dne 30.6.2021,
Ď.213 ze dnel. 9.2021-č. 238 zedne 30. 9.2021, i. 293 ze dněl. 12.2021 -i. 321 ze dne
31. 12.2021

. k běžnému účtu č. 35-0023734349/0800 vedenému u ČS, a.s., C. 6 ze dne 17. 3.2021, č. 7
ze dne 31. 3.2021, č. 15 ze dne 8.6.2021 - 6. 19 ze dne 30. 6. 2021, C. 25 ze dne 24. 9.2021
- 6. 26 ze dne 30.9.2021, č. 31 ze dne 6. 12.2021 - č. 33 zedne 23. 12.2021

. k běžnému účtu (dotační "úCet) č. 20036-23734349/0800 vedenému u ČS, a.s., č. l
ze dne 20. 12.2021 - C. 4 zedne 23. 12.2021

. k běžnému účtu č. 94-3514111/0710 vedenému u ČNB 6. 5 ze dne 5.3.2021 - č. 6 ze dne
31. 3.2021, č. 17 ze dne 14.6.2021 -C. 18 ze dne 30. 6.2021, é. 24 ze dne 1.9.2021 -é. 32
ze dne 30.9.2021, é. 39 ze dne 3. 12.2021 - é. 42 ze dne 31. 12. 2021

. k béínému účtu č. 115-7134240247/0100 vedenému u KB, a.s., č. 3 za období
od 1.3.2021 do 31.3.2021, i. 6 za období od 1. 6.2021 do 30.6.2021, č. 9 ze dne 1.9.2021
-č. 11 ze dne 30.9.2021, 6. 19zednel. l2.2021 -c. 21zedne31.12.2021

. k úvěrovému účtu i. 35-1588801507/0100 vedenému u KB, a.s., é. 4 za období
od 1.3.2021 do 31.3.2021, č. 7 od 1.6.2021 do 30.6.2021, č. 9 ze dne 30.9.2021, č. 12
zedne31. 12.2021

ŮíetnfdoMad
. k základnímu béžnému účtu Ď. 23734349/0800 vedenému u ČS, a.s., 6. 130065 -

é. 130078, č. 130142 - B. 130149. é. 130157 - 6. 130164, 6. 130213 - 6. 130238.
C. 130293-č. 130321 " ----, ---- -.. -",

. k běžnému ú6tu C. 35-0023734349/0800 vedenému u ČS, a.s., é. 12006 - C. 120007,
é. 120015 - č. 120019, é. 120025 - C. 120026, č. 120031 - é. 120033

. k běžnému úitu (dotaffnf úeet) é. 20036-23734349/0800 vedenému u ČS, a.s., é. l 10001
-e. 110004

. k béžnému účtu c. 94-3514111/0710 vedenému u ČNBé. 150005 -é. 150006, é. 150017
-é. 150018, č. 150024 -č. 150032, é. 150039 -Ď. 150042

. k bé&i&nu účtu č. 115-7134240247/0100 vedenému u KB, a.s., i. 160003, i. 160006,
C. 160009 - č. 160011, 6. 160019 - č. 160021

. k úvěrovému účtu 6. 35-15S8801507/0100 vedenému u KB, a. s., é. 170003, č. 170006.
i. 170009, č. 170012 . -.-, --. --, -... -",

. k proúčtováni hospodářského výsledku č. 130104
k převodu majetku é. 130030, 0. 130272, č. 130314

. k předpisu mezd é. 610009, 6. 610012

. k opravě předpisu mlstnfch poplatků (psi, KO, hroby) é. 910003



Pokladní kniha (denflt)
. Hlavní pokladní kniha za mísíc březen, červen a prosinec 2021. Skonto hlavni pokladní

hotovosti ke dni dílčího přezkoumáni dne 9. 9. 2021 v 9.40 hod. činí Ke 11.065,00
a je shodné s vykázaným zůstatkem v pokladní knize k pokladnímu dokladu
i. V21100159 ze dne 3. 9. 2021.

. Pokladní kniha - CzechPOINT, za měsíc březen, éerven a prosinec 2021. Skonto
pokladní hotovosti ke dni dílfiího přezkoumáni dne 9. 9. 2021 v 9. 15 hod. Bini
Kí 490,00 a je shodné s vykázaným zůstatkem v pokladní knize k pokladnímu dokladu
B. P21400139 ze dne 9. 9. 2021.

. Pokladní kniha - Správní poplatky, za měsíc bfezen, červen a prosinec 2021. Skonto
pokladní hotovosti ke dni dflčiho přezkoumáni dne 8. 9. 2021 v 9. 10 hod. činí
KČ 1. 250, 00 a je shodné s vyká2aným zůstatkem v pokladní knize k pokladnímu
dokladu č. P21300679 ze dne 8. 9. 2021.

. Pokladní kniha - Poplatky, za měsíc březen, červen a prosinec 2021. Skonto pokladní
hotovosti ke dni dUCflio přezkoumáni dne 9. 9. 2021 v 8. 45 hod. činí Kč 9.021, 00 a je
shodné s vykázaným zůstatkem v pokladní knize k pokladmmu dokladu č. P21201057
ze dne 8. 9. 2021.

. Skonto cenin ke dni dílčího přezkoumání dne 9. 9. 2021 v 10.00 hod. v hodnotě K6 0,00
k 9. 9. 2021.

Pokladní doklad
. 2a měsíc březen, červen a prosinec 2021
. k pokladně za hlavní Snmost - C. P21100024 ze dne l. 3. 2021 až 6. V21100063 ze dne

31. 3. 2021, č. V21100097 ze dne 2. 6. 2021 až P21100052 ze dne 30. 6. 2021,
C. V21100263 ze dne 1. 12.2021 - 6. V21100295 ze dne 31. 12.2021

. za měsíc březen, červen a prosinec 2021

. k poUadně za CzechPOINT - é. P21400037 ze dne l. 3. 2021 až č. V21400004 ze dne
31. 3. 2021, č. P21400091 ze dne 2. 6. 2021 až V21400007 ze dne 30. 6. 2021,
é. P21400184 ze dne 1. 12.2021 - i. V21400013 ze dne 30. 12.2021

. za měsíc březen, červen a prosinec 2021

. k pokladně za Správní poplatky - C. P21300222 ze dne 24. 3. 2021 až 6. V21300003
ze dne 31. 3. 2021, C. P21300458 ze dne 25. 6. 2021 8ŽV21300006 ze dne 30. 6. 2021,
č. 21300851 ze dne 1. 12.2021 - č. V21300012 ze dne 30. 12.2021

" za měsíc březen, červen a prosinec 2021
. k pokladní za Poplatky-C. P21200798 zedne l. 3. 2021 aže. V21200146zedne31. 3.

2021, i. P21200998 ze dne 2. 6. 2021 až V21200153 ze dne 30. 6. 2021, i. P21201085
ze dne 1. 12.2021 - 6. V21200162 ze dne 30. 12.2021

Evidence poplatků
. místní poplatky - evidence vedena v programu Trioda, dle jednotlivých poplatníků

Evidence pohledávek
n vedena v programu Triada

Evidence zivazků
. vedena v programu Triada

Evidence majetku
. vedena v modulu majetku Triada

Inveaturni aoupu majetku a zívzků
. Složkainventarizacemajetkuazávazkůobcek 31. 12.2021.

Madová agenda
rekapitulace mezd 06, 12/2021

. mzdové listy za období Ol- 12/2021 u vybraných pracovníků na Dohody o provedeni
práce



Odmittoviní členů zaatupitebtva
. mzdové listy neuvolněného starosty uvolněné mlstostarostky a ostatních neuvohiéných

členů zastupitelstva za období leden - prosinec 2021
Účetnictví ostataf

. Protokol o schválení účetní závěrky obce za rok 2020 ze dne 21. 4.2021, Protokol
o schváleni účetní závěrky Mateřské školy Štědřík ze dne 12. 4.2021 a Protokol
o schváleni účetní závěrky Zflkladni školy Amos ze dne 12.4.2021 .

Smlouvy o dflo
. Smlouva o dílo ze dne 1.9.2021. Obec Psáryjako objednatel, J.L.T. stavební spoleinost,

s.r.o. jako zhotovitel. PředmStem smlouvy je "Rekonstrukce opěrné zdi p.6. 1/2 Dolní
Jirčany , etapa é. 2". Cena díla Smi Kč 1,995. 252, 00 bez DPH. Uzavření smlouvy
schváleno radou obce dne 11. 8.2021. Smlouva zveřejněna na Profilu zadavatele dne
1.9.2021. Cena díla je shodná s nabídkovou cenou ve výběrovém řízeni.

Smlouvy o převodu majetku (koupe, prodej, smtna, převod)
. Kupní smlouva ze dne 3.2.2021. Obec Psáry prodává soukromé osobě pozemek p.č. 689

o výměře 29 m2 v k.ú. Dolní Jirtany. Uzavřeni smlouvy schváleno 2astupitelstvem obce
dne9. 12. 2020.

. Směnná smlouva ze dne 23.6.2021. Obec Psaly směňuje s fyzickou osobou pozemek
p.č. 645^1 ovýma'e37m2, zapozemekp. 6. 881 o výměře 37 m2 v k.ú, Dolní Jiróany.
Uzavřeni smlouvy schváleno zastupitelstvem obce dne 16.6.2021.

. Smlouva o bezúplatném převodu ze dne 23. 6.2021. Úfad pro zashipování státu
ve věcech majetkových převádí obci Psaly pozemek p.é. 621/5 v k.ú. Dolní Jiréany.
Uzavřeni smlouvy schváleno zastupitelstvem obce dne 21. 4.2021 .

. Kupni smlouva ze dne 21.9.2021. Obec Psáry kupuje od společnosti Staving Olomouc,
s. r.o. pozemky p.C. 110/27 o v^mčře 410 m2, p. č. 110/213 o výméře 40 m2, oba
v k.ů. Dolní Jiríany a p.é. 161/92 o výměře 102 m2 v k.ú. Psáiy. Kupní cena Cinf
Kč 5. 520,00. Uzavřeni smlouvy schváleno zastupitelstvem obce dne 15.9.2021.

Darovací amlouvy
. Darován' smlouva ze dne 1.6.2021. Obec Psáry dostává od ČR . HZS Středočeského

kraje vyprošťovací zařízeni Weber - hydraulik V - EGO - Compact, v ličetnf hodnotě
Ki 500. 000,00. Uzavřeni smlouvy schváleno radou obce dne 19. 5. 2021.

Zveřejntné zámíry o nakydáni s majetkem
. Ke Kupni smlouvě ze dne 3.2.2021 - zveřejněn ve dnech 23. 11.2021 - 9. 12.2021
. k Směnné smlouvě ze dne 23.6.2021 - zvefejnén ve dnech 21. 1.2020 - 6.2.2021

Smlouvy o vřených břemenech
. Smlouva o zřízeni věcného břemene - služebnosti ze dne l 6.8.2021. Obec Psáiy uzavírá

s ČEZ Distribuce , a.s., na pozemek p.é. 657/2 v k.ú. Dolní Jiréany. Úzarfaío
za jednorázovou úplatu Kč 8.500,00. Uzavření smlouvy schváleno radou obce dne
11. 8.2021.

Smlouvy a dalif materiily k přijatým účelovýn dotacím
. Smlouva o poskytnuti podpory ze SFŽP ze dne 23. 8.2021. Státní fond životního

prostfeď poskytuje obci Psáry dotaci ve výši Ke 136. 884,00. Urteno na "Stromy
pro Psáiy". Uzavřeni smlouvy schváleno radou obce dne 28. 7.2021. Nepřezkoumáváno,
použito podpůrné.

Smlouvy a dalií materiály k poskytnutým úíelovým dotacfm
. Vefejnoprávni smlouva o poskytnutí dotace ze dne 27. 4.2021. Obec Psáry poskytuje

Domovu Laguna Psáry dotaci ve výši Ke 400. 000, 00. Uzavfeni smlouvy schváleno
zastupitelstvem obce dne 17.2.2021. Smlouva zveftsjněna na webových strónkách obce
dne 28.4^021. Vyúčtování (rfedloženo v souladu s podmínkami smlouvy.



Dohody o provedeni práce
. ze dne 08. 12. 2020, evidenční Ušlo 308, na období Ol. Ol. do 31. 12. 2021, správa

a údržba obecních détských hřišť
. ze dne 20. 12. 2021, evidenční íislo 277, na období Ol. Ol. do 31. 12. 2021, araníováni

kroniky
. ze dne 19. 3. 2021, evideneni číslo 394, na období Ol. 04. do 31. 05. 2021, poradce

výstavby vodohospodářské infrastruktuiy ptí realizaci stavby s názvem "II/105 Psaly,
průtah".

Dokumentace k veřejným zakiricám
. Složka veřejné zakázky malého rozsahu "Rekonstrukce opěrné 2di p.6. 1/2 Dolní

Jiiiany, etapa C. 2". Výzva zvefejněna ve dnech 29.7.2021 - 9.8.2021. Protokol
o otevirfni obálek a hodnoceni nabídek ze dne 9. 8.2021. Ze dvou nabídek komise

doporučuje vybrat finnu J.l.T., stavební společnost, sj.o; s nabídkovou cenou
KS 1,995.252,00. Vyber uchazeče schválen radou obce dne 11.8.2021. Dne 1.9.2021
podepsána s vybraným uchazeiem Smlouva o dílo, s cenou díla shodnou s nabídkovou
cenou. Smlouva zveřejněna na Profilu zadavatele dne 1.9.2021,

Vnithií předpis a smímice
. Metodika zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 134/206 Sb., schválena

zastupitelstvem obce dne 15, 9.2021.
Zápisy z jednání zastupitelstva víetně usneaenf

. C. 5 ze dne 9.12.2020, é. l ze dne 17.2.2021, č. 2 ze dne 21.4.2021, č. 3 ze dne
16.6.2021, C. 4 ze dne 15.9.2021, č. 5 ze dne 8. 12.2021 - nepřezkounávino, použito
podpůrně

Ziplsy z jedntnf rady vtetnt uaneaenf
. i. l ze dne 13. 1.2021 - i. 39 ze dne 29. 12.2021 - nepřezkoumáváno, použito podpůrně

V kontrolovaném období obec Psáry, dle prohlášeni mfstostarostky obce, neuzavřela smlouvu
nájemní, pachtovní, smlouvu o výprose, nehospodařila s majetkem státu, neručila
svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, a to ani v případech taxativně
vyjmenovaných v § 38 odst. 3 zákona o obcích, nezastavila movitý a nemovitý majetek,
neuzavřela smlouvu o přijetí a poskytnuti úvěru nebo zápůjčky, smlouvu o převzetí dluhu,
o převzetí ruíitelského závazku, o přistoupeni k závazku a smlouvu o sdruženi, smlouvu
o společnosti a poskytovánf majetkových hodnot podle smlouvy o sdruíeu', jehož je obec
společníkem, nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace, nevydala komunální dluhopisy,
nezffdila, ani nezrušila příspčvkovou organizaci, nezrosila právnickou osobu, neprovozovala
hospodářskou (podnikatelskou) činnost.



B. ̂ IStónl z přezkoumání
Při přezkoumáni hospodařeni obce Psáry:

Nebyly qiítíny chyby a nedostatky.

C. Plněni opatření k odstranění nedostatků jištěných,
a) ři dílčím řezkoumánf

Nebyly zjiitíny chyby a nedostatky.

b) K řezkoumání hos odařeníza ředchozírok

Nebyly zjStivy chyby a nedostatky.



D) Zóvěr
PH přezkoumání hospodařeni obce Psáry za rok 2021 podle § 2a § 3 zákona
C. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších (rfedpisů

Nebyly qffitěny chyby a nedostatky.
(§10 odst. 3 pism. a) zákona ?. 420/2004 Sb.)

Upuzorntní na rizika dle § 10 odat. 4 pfem. a) zákona i. 420/2004 Sb^ v platném znínf:
Neuvádí se.

PodUy dle § 10 odsfc 4 pfam. b) ztkona t. 420/2004 Sb., v platném zněni:

a) podíl pohledávek na rozponu ůzemniho celku 3,58 %

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 11,05 %

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,08 %

K mentář;
Celkový objem dlouhodobých pohledávek 6inl 2 096 734,00 Kč.
Celkové objem dlouhodobých závazků Činí 71 700 000,00 KS.

Výrok dle § 10 oda*. 4 pbm. c) zákona t. 420/2004 Sb., v platném zněni:
Dluh územního celku nepřekročil 60% prflmSrujeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Psáry 13.05. 2022

Podpisy kontrolorů:

Ing. Jannila ŠtStinová

Irena Kovaříková
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'IJC:

lcontrolorka'povéfené řízením (rfezkoumáni

/

.t.-f^^..-
kontroloika

Helena Lišková
(dne 13. 5.2022-NEPŘÍTOMNA)

kontrolorka



Jiřina Šamanova

PhDr. Ladislav Tomášek

konfrol

trolor

Ing. Daniela Jeřábkova
(dne 13.5.2022-NEPŘÍTOMNA)

kontrolorka

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodářem' je současně i návrhem zprávy o výsledku
přezkoumání hospodařeni, přióemí konečným znftním zprávy se stává okamžikem marného
uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. l pfsm. d) zékona č. 420/2004 Sb., k podáni písemného
stanoviska konteolorovi povéřenému řízením přezkoumáni. Zpráva obsahuje" výsledky
kone&iého i dílčího přezkoumání.

Návrh zprávy se vyhotovuje ve dvou stejnopisech. Stejnopis C. 2 se předává statutárnímu
zástupci předíoumávaného subjektu a stejnopis 6. l se zakládá do pHslu&iého spisu územního
celku vedeného Odborem interního auditu a kontroly Krajského úfadu Středočeského kraje.

S obsahem návrhu zprávy o výsledku přezkoumáni hospodaření obce o počtu 10 stran byla
seznámena a stejnopis č. 2 převzala, pí Vlasta Málková, místostmosfka obce. Dále
místostarostka obce převzala v elektronické podobě nepodepsanou zprávu o výsledku
přezkoumáni hospodaření obce Psáry ve shojové Citelném fbimátu PDF
pro naplnění ustanovení § 4 zákona 6. 99/2019 Sb.

ose

Vlasta Málková
místostarostka obce Psiry

dnel3. 05.2022

Rozdilovnfk:

Sté no s Poíel " kA

Ix

Ix

Předáno

Krajský úřad
Středoieského kraje

Obec
Psaly

Převzal

Ing. Jannila Štětinové

Vlasta Málková
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