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Obec Petrohrad, IČO 00480975

KEO4 1.7.1 UC503

Majetek

Období: 12/2019

Název majetkového účtu

Počáteční stav k 1.1.

Změna stavu
(přírůstek+/úbytek-)

Konečný stav k 31.12

127 708,00
633 828,58

33 632,00
0,00

161 340,00
633 828,58

51 111 857,35
2 621 707,20
1 607 567,28
14 058,00

-410 445,93
1 045 870,33
133 978,90
0,00

50 701 411,42
3 667 577,53
1 741 546,18
14 058,00

9 107 168,31
3,00

3 480,00
0,00

9 110 648,31
3,00

257 580,00
4 719 000,00

0,00
0,00

257 580,00
4 719 000,00

-127 708,00
-254 554,00

-33 632,00
-36 120,00

-161 340,00
-290 674,00

-15 784 708,00
-1 095 629,00
-1 607 567,28

-2 141 463,00
283 276,00
-133 978,90

-17 926 171,00
-812 353,00
-1 741 546,18

117 553,39
138 357,00

-70 585,26
3 629,40

46 968,13
141 986,40

Dlouhodobý nehmotný majetek
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný
Stavby
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný
Pozemky
Kulturní předměty
Dlouhodobý finanční majetek
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
Ostatní dlouhodobý finanční majetek
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
Oprávky ke stavbám
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
Zboží a ostatní zásoby
Materiál na skladě
Zboží na skladě

Závěrečný účet za rok 2019
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Obec Petrohrad, IČO 00480975

KEO4 1.7.1 UC502

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2019
Závazky
SU
321
331
336
337
342
347
378
389
451
455

Název
Dodavatelé
Zaměstnanci
Sociální zabezpečení
Zdravotní pojištění
Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění
Závazky k vybraným ústředním vládním institucím
Ostatní krátkodobé závazky
Dohadné účty pasivní
Dlouhodobé úvěry
Dlouhodobé přijaté zálohy

Závěrečný účet za rok 2019

2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2019
98 093,29
204 686,00
73 792,00
34 695,00
17 562,00
10 460,22
1 911 794,81
90 587,00
1 620 355,00
4 192 717,00

Obec Petrohrad, IČO 00480975

KEO4 1.7.1 UC502

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2019
Pohledávky
SU
311
314
315
346
377
381

Název
Odběratelé
Krátkodobé poskytnuté zálohy
Jiné pohledávky z hlavní činnosti
Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi
Ostatní krátkodobé pohledávky
Náklady příštích období

Závěrečný účet za rok 2019

2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2019
2 966,00
123 620,00
24 448,00
60 000,00
31 934,00
50 941,25

Obec Petrohrad, IČO 00480975

KEO4 1.7.1 UR052

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2019

Měsíc

Běžné výdaje
5XXX

Kapitálové výdaje
6XXX

Leden

607 826,33

0,00

Únor

979 696,12

0,00

Březen

1 315 045,76

0,00

Duben

8 685 465,26

0,00

Květen

709 508,87

91 960,00

Červen

554 714,42

744 150,00

1 099 356,32

0,00

Srpen

577 180,36

0,00

Září

649 170,42

454 701,53

Říjen

597 406,43

0,00

Listopad

726 169,31

349 900,00

Prosinec

626 667,85

0,00

CELKEM

17 128 207,45

1 640 711,53

Červenec

Závěrečný účet za rok 2019
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Obec Petrohrad, IČO 00480975

KEO4 1.7.1 UR050

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

Třída

2018

2019

2020

Příjmy
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
4 PŘIJATÉ TRANSFERY

0,00
0,00
0,00
0,00

11 315 818,55
544 761,66
91 431,00
9 485 271,26

3 958 492,13
264 709,60
0,00
9 508 865,53

Příjmy celkem

0,00

21 437 282,47

13 732 067,26

Výdaje
5 BĚŽNÉ VÝDAJE
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

0,00
0,00

17 128 207,45
1 640 711,53

13 479 889,03
0,00

Výdaje celkem

0,00

18 768 918,98

13 479 889,03

Závěrečný účet za rok 2019
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Obec Petrohrad, IČO 00480975

KEO4 1.7.1 UC500

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2019
Aktivní účty
SU
018
019
021
022
028
031
032
036
062
069
078
079
081
082
088
112
132
192
194
231
245
263
311
314
315
346
377
381

Název
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
Stavby
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Pozemky
Kulturní předměty
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
Ostatní dlouhodobý finanční majetek
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
Oprávky ke stavbám
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
Materiál na skladě
Zboží na skladě
Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti
Opravné položky k odběratelům
Základní běžný účet územních samosprávných celků
Jiné běžné účty
Ceniny
Odběratelé
Krátkodobé poskytnuté zálohy
Jiné pohledávky z hlavní činnosti
Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi
Ostatní krátkodobé pohledávky
Náklady příštích období

Závěrečný účet za rok 2019
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2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2019
161 340,00
633 828,58
50 701 411,42
3 667 577,53
1 741 546,18
9 110 648,31
3,00
14 058,00
257 580,00
4 719 000,00
-161 340,00
-290 674,00
-17 926 171,00
-812 353,00
-1 741 546,18
46 968,13
141 986,40
-18 980,00
-1 400,00
12 332 578,83
1 898 815,81
10,00
2 966,00
123 620,00
24 448,00
60 000,00
31 934,00
50 941,25

Obec Petrohrad, IČO 00480975

KEO4 1.7.1 UC500

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2019
Pasivní účty
SU
321
331
336
337
342
347
378
389
401
403
406
407
408
432
451
455

Název
Dodavatelé
Zaměstnanci
Sociální zabezpečení
Zdravotní pojištění
Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění
Závazky k vybraným ústředním vládním institucím
Ostatní krátkodobé závazky
Dohadné účty pasivní
Jmění účetní jednotky
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody
Jiné oceňovací rozdíly
Opravy předcházejících účetních období
Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období
Dlouhodobé úvěry
Dlouhodobé přijaté zálohy

Závěrečný účet za rok 2019

2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2019
98 093,29
204 686,00
73 792,00
34 695,00
17 562,00
10 460,22
1 911 794,81
90 587,00
39 549 167,31
17 808 235,35
-5 207 833,19
-195 050,48
-3 305 560,16
6 547 900,26
1 620 355,00
4 192 717,00

Obec Petrohrad, IČO 00480975

KEO4 1.7.1 UR056

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Období 2019

Investiční transfery
UZ
15974

Poskytovatel
MŽP ČR

Název

Poskytnuto k
31.12.

Použito k 31.12.

Vratka v průběhu
roku

Vratka při fin.
vypořádání

695 780,25

695 780,25

0,00

0,00

695 780,25

695 780,25

0,00

0,00

Poskytnuto k
31.12.

Použito k 31.12.

Vratka v průběhu
roku

Vratka při fin.
vypořádání

Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310Celkem

Neinvestiční transfery
UZ

Poskytovatel

Název

13101

MPSV ČR

Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady

553 233,00

553 233,00

0,00

0,00

29014

MZe ČR

Přísp.na obnovu,zajišt.a vých.porostů podle

47 550,00

13 359,00

0,00

0,00

29021

MZe ČR

Výst.a obnova infrastr.vodov.a kanal.-úrok.

84 708,01

84 708,01

0,00

0,00

34002

MK ČR

Podpora obnovy kult.památek prostř.obcí s

64 000,00

64 000,00

0,00

0,00

98348

VPS

Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním

Závěrečný účet za rok 2019

29 000,00

18 539,78

0,00

10 460,22

Celkem

778 491,01

733 839,79

0,00

10 460,22

Transfery celkem

1 474 271,26

1 429 620,04

0,00

10 460,22
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Obec Petrohrad, IČO 00480975

KEO4 1.7.1 UR057

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Období 2019

Neinvestiční transfery
Pol
4122

UZ
00092

Název

Poskytnuto k
31.12.

Použito k 31.12.

Vratka v průběhu
roku

Vratka při fin.
vypořádání

Neinvestiční přijaté transfery od krajů

Závěrečný účet za rok 2019

26 500,00

26 500,00

0,00

0,00

Celkem

26 500,00

26 500,00

0,00

0,00

Transfery celkem

26 500,00

26 500,00

0,00

0,00
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Základní škola a mateřská škola Petrohrad,
okres Louny, příspěvková organizace
Černčice 3, 439 85 Petrohrad
IČO 70695512

Výroční zpráva školy
o hospodaření za rok 2019

Závěrečný účet za rok 2019

strana 10

1. Úvod
K 1.12.2002 získala škola právní subjektivitu a stala se příspěvkovou organizací (IČO
70 695 512). Jejím zřizovatelem je Obec Petrohrad. V roce 2019 čerpala škola finanční
prostředky pololetně od Obce Petrohrad, bank. spojení Komerční banka 107-1642240297 a ve
dvouměsíčních intervalech od Krajského úřadu Ústeckého kraje, bank. spojení 1631752/0800.
Škola neprovozuje hospodářskou činnost.
Škola disponuje s těmito finančními prostředky:


dotace přímých neinvestičních výdajů ze státního rozpočtu (NIV – UZ 33 353)



provozní dotace Obce Petrohrad



dotace Podpora výuky plavání v ZŠ v roce 2019 od MŠMT (UZ 33070)



dotace Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním
provozu mateřských škol (UZ 33074)



Úřad práce Rakovník a Louny



dotace z Operačního program Výzkum, vývoj a vzdělávání (Výzva 63 OP VVV) - “Šablony
II” (UZ 33063)



projekt “Obědy pro děti” – od Women for Women



Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji (UZ 00092)



dotační program od Obce Petrohrad – Den rodiny
2. Závazné ukazatele



Odbor školství KÚ Ústeckého kraje přidělil 18.3.2019 na rok 2019 naší škole
5 463 697 Kč - platy

3 917 714 Kč

OPPP
odvody

50 000 Kč
1 349 024 Kč

FKSP

78 355 Kč

ONIV

68 604 Kč

limit pracovníků 12,45



poslední úpravou rozpočtu k 16.12.2019 získala naše škola 5 768 243 Kč
platy
OPPP

4 107 615 Kč
60 030 Kč

odvody 1 417 002 Kč

limit pracovníků

Závěrečný účet za rok 2019

FKSP

82 152 Kč

ONIV

101 444 Kč

13,35
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Dotace Odboru školství Ústeckého kraje

5 768 243,00 Kč



UZ 33 070

53 280,00 Kč



UZ 33 063

736 540, 00 Kč



UZ 33074

140 127,00 Kč



UZ 00092

26 500,00 Kč



Úřad práce

152 015,00 Kč



Dotace na provoz od Obce Petrohrad



Dotace Women for Women



dotační program od Obce Petrohrad – Den rodiny

907 000,00 Kč
34 503,00 Kč

celková výše plánované dotace

8 000,00 Kč
7 826 208,00 Kč

3. Hlavní finanční ukazatele
3.1. Výnosy za rok 2019
Dotace na NIV od státu (UZ 33353)

5 768 243,00

Dotace od obce na krytí provozních výdajů

907 000,00

Dotace “Šablony II” UZ 33 063

270 694,91

Dotace UZ 33 070

52 000,00

Úřad práce Louny

146 515,00

Úřad práce Rakovník

5 500,00

Women for Women – Obědy pro děti

22 969,00

Den rodiny

8 000,00

Prevence rizikového chování (UZ 00092)

26 500,00

Pojistné náhrady
Výnosy z prodeje služeb - obědy

221 613,00

Ostatní výnosy z činnosti

1,99

Čerpání rezervního fondu

10 000,00

Úroky

1 671,53

celkem

7 440 708,43

Závěrečný účet za rok 2019
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3.2 Náklady za rok 2019
3.2.1 Výdaje státního rozpočtu – NIV (UZ 33 353)
text

Přijetí dotace

Čerpání dotace Vratka dotace

Částka v Kč

Částka v Kč

Částka v Kč

celkem

5 768 243,00

5 768 243,00

0

Mzdové náklady - platy

4 107 615,00

4 107 615,00

0

60 030,00

60 030,00

0

1 417 002,00

1 399 845,00

17 157,00

Příděl do FKSP

82 152,00

82 152,00

0

ONIV přímé

101 444,00

118 601,00

-17 157,00

Mzdové náklady - dohody
Odvody

v tom

Náhrady nemocenské

0

Pojistné zákon. odpovědnosti

16 071,00

-28 625,00

-28 625,00

16 071,00

3.2.2 Provozní výdaje od zřizovatele
/ výdaje na provoz od obce + tržby /
náklady

Částka v Kč

Spotřební materiál

23 910,73

Čistící a prací prostředky

14 431,00

Hygienické potřeby

10 500,00

Kancelářské potřeby

6 001,00

Tonery

12 627,83

Nádobí, kuchyňské potřeby

2 814,00

Učební pomůcky, učebnice, hračky

27 239,00

Předplatné, knihy, časopisy

13 572,00

Spotřeba potravin

220 915,53

Drobný majetek OE (500-2999 Kč)

42 308,00

Fond Logit – spoluúčast (spotřební material)

0,00

Spotřeba energie – el. energie

49 012,00

Spotřeba energie - teplo

68 254,00

Spotřeba energie – vodné, stočné

28 886,00

Opravy a udržování

146 309,43

Cestovné

5 688,00

Ostatní služby (51877, 51893)

3 230,00

Telefonní poplatky, internet

15 626,00

Poštovné

1 119,00

Závěrečný účet za rok 2019
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0

náklady

Částka v Kč

Bankovní poplatky

7 715,00

Odvoz odpadu

10 785,98

Praní prádla

9 488,71

Ostraha objektu

18 584,00

Revize

26 871,00

Služby BOZP a PO

6 000,00

Účetní služby (účetnictví, mzdy)

121 450,00

Tiskové a grafické služby, kopírování

1 395,00

Školení, semináře (BOZP, PO)

500,00

Aktualizace software

28 804,89

Softwarové služby

27 101,50

Ostatní služby – LOGIT spoluúčast

4 065,60

Školení, semináře

4 820,00

Ochranné pracovní pomůcky

2 550,00

Pracovnělékařské služby

1 500,00

Jiné pokuty a penále

169,00

Ostatní náklady z činnosti

1,02

Ostatní náklady z činnosti - pojištění

35 659,00

Odpisy dlouhodobého majetku

27 132,00

Náklady z vyřazených pohledávek

0,00

Náklady z DDHM (3000-40000 Kč)

64 331,30

Náklady z DDNM (1000-60000 Kč)

24 079,00

Náklady z DDHM – spoluúčast Logit

12 748,00

Náklady z DDHM (3000-4000 Kč) – Fond Logit RF

10 000,00



celkem náklady



dotace obce



tržby

221 613,00 Kč



úroky

1 671,53 Kč



čerpání rezervního fondu

10 000,00 Kč



ost. výnosy z činnosti



výnosy celkem



hospodářský výsledek

Závěrečný účet za rok 2019

1 138 196,38 Kč
907 000,00 Kč

241,37 Kč
1 140 286,52 Kč
2 090,14 Kč
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3.2.3 Dotace UZ 33 070 Rozvojový program MŠMT “Podpora výuky plavání
v základních školách v roce 2019”, č. j. MSMT-27859/2018-1
text

Přijetí dotace

Čerpání dotace

Vratka

Kč

Kč

Kč

Celkem

53 280,00

52 000,00

1 280,00

doprava do místa výuky

53 280,00

52 000,00

1 280,00

3.2.4 UZ 33063 Dotace z Operačníhoprogramu Výzkum, vývoj a vzdělávání,
Výzva Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a
ZŠ II – Projekt “Chceme se společně zlepšovat II”, reg.č.
“CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008850”
text

Celkem

Přijetí

Čerpání

Zůstatek na

Čerpání

Zůstatek

dotace

dotace

rok

dotace v roce

k

v roce 2018

v roce 2018

2019 - 2020

2019

31.12.2019

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

880 664,00

144 124,00

736 540,00

čerpání viz příloha

270 694,91 465 845,09
270 694,91

3.2.5 Úřad práce Louny a Rakovník
text

Přijetí dotace

Čerpání dotace

Zůstatek

Kč

Kč

Kč

Celkem

152 015,00

152 015,00

0

Úřad práce Louny

146 515,00

146 515,00

0

5 500,00

5 500,00

0

Úřad práce Rakovník

Úřad práce Louny – Dohoda LNA-V-69/2018 o vytvoření pracovních příležitostí v rámci
veřejně prospěšných pracích (domovník – uklízečka)
Úřad práce Rakovník – Dohoda č. RAA-S-21/2018 o vyhrazení společensky účelného
pracovního místa (asistent pedagoga)

Závěrečný účet za rok 2019
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3.2.6 Projekt Obědy pro děti - finanční dar od Women for Women
text

Přijetí dotace

Čerpání dotace

Vratka

Kč

Kč

Kč

Celkem

34 503,00

22 969,00

11 534,00

Obědové služby

34 503,00

22 969,00

11 534,00

poskytované obdarovaným

3.2.7 Dotace 00092 Prevence rizikového chování
text

Přijetí dotace

Čerpání dotace

Zůstatek

Kč

Kč

Kč

Celkem

26 500,00

26 500,00

0

dohody

8 450,00

8 450,00

0

ONIV

18 050,00

18 050,00

0

3.2.8 Dotace UZ 33 074 Rozvojový program MŠMT “Finanční zajištění
překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu mateřských škol
č. j. MSMT-31069/2018-4
text
Celkem

Přijetí dotace

Čerpání dotace

Vratka

Kč

Kč

Kč

140 127,00

0,00

140 127,00

Důvodem pro nevyužití dotace a vrácení celé částky byl fakt, že nebyla přijata další učitelka
mateřské školy (podmínkou byl vznik nového pracovního místa, nikoliv proplácení
nadúvazkových hodin)

4. Kontrola
Veřejnosprávní kontrola byla vykonána v červnu 2019 s tímto závěrem: Dle provedených
namátkových kontrol nebyly shledány závažné chyby a nedostatky. Drobné nedostatky byly

Závěrečný účet za rok 2019
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odstraněny přímo v průběhu kontroly.
Kontrola u příjemce veřejné finanční podpory, byla provedena zaměstnanci Úřadu práce
České republiky – Krajské pobočky v Příbrami Lenkou Zíkovou a ing. Lenkou Urešovou.
Předmětem kontroly bylo hospodaření s veřejnými prostředky, dohoda o vyhrazení SÚPM a
o poskytnutí příspěvku (Dohoda č. RAA_S_21/2018). Kontrolou všech podkladů nebylo
prokázáno porušení plnění podmínek “Dohody o vyhrazení společensky účelného pracovního
místa a poskytnutí příspěvku č. RAA-S-21/2018” ze dne 17.8.2018.
Kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při
odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní poloziku zaměstnanosti
nebyla provedena.
Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních
povinností plátce pojistného nebyla provedena.

5. Komentář
Výnosy celkem:

7 440 708,43 Kč

Náklady celkem:

7 438 618,29 Kč

Hospodářský výsledek:

2 090,14 Kč

Přehled o stavu fondů
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření
Rezervní fond z ostatních titulů

465 877,09 Kč

Fond kulturních a sociálních potřeb

64 022,57 Kč

Fond investic

47 134,00 kč

Zpracovala Hůrková Ivana, ředitelka školy dne 31.3.2020.

Závěrečný účet za rok 2019
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Krajsk'i frad Usteckd o kraje
Hradebni 9119t49,400 02 Usti nad Labem
odbor kontroNy

Vef kri

Datum:

$pisovd znatka:

Ctslo jednaci:
Podet listt/pffloh:

10. bl'ez.na 2020
KUUK|61746t201glKON
KU Lr f?027088/2020/KON
7t0

Stejnopis

ZPRAVA O UfSIEDKU
ZA ROK
obec Fetrohrad,

d.

umArui HospoDelierul
19
I

: 00480975

Zpr*va o 4isledku ptezkoumdnl hospndafenl byla vypracovdna na zAkladd Ziipisu z dflEiho
piezkoumdni hospodaienI a na zdkladd vfsledku k
ptezkoum Anf hospodaieni.
Piezkoum6n I hospod aien i bylo zah 6jeno doru6en

i

PFezkoumdnlse uskutedni{o v obci petrohrad se
dnech:

-

ozndrnenf dne 23. 7. 2019.
lem Petrohrad 146,439 85 Petrohrad ve

24.10.2019
10, it.2020

na zdkladd $ 42 zAkona 6,. 12812000 Sb,, o obcich.

Dil6i piezkoumdnI vykonala l<ontrolnl skupina:

-

Ing, Barbora Jir6skovd - l<ontrolorka povdiend
Ing. Alena Babick6 - kontrolorka

im piezkoum6ni

Kone0n6 dil6i pFezkoum6nl vykonala kontrolnl s

-

Ing. Barbora Jir6skov6 - l<ontrolorka povdiend
Ing,Alena Babickd - kontrolorka

Z6stupci 0zemnlho samosprdvn6ho celku:

-

Jitka Dondovd - starostka
Lader Huschinovd - Udetn(
Jitka Tau5ovd - pokladni amzdovit 06etni

Závěrečný účet za rok 2019
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m piezkoum6ni

Pfedmdt piezkoum6nI hospodaieni
Piedmrlt<m pi,ezkoum6rrijsou ridaje
o rocnim h
ridtu podle g'rz oJit,'i J s.6kon,
::y:i:T6ho
rozpo6t0, ve indni noioe6;n
!.?lllj.,*'"
6. 420tp004 Sb.,
prezkorlmZvini-"rr5.
adobrovolnfch svazkfr obci, ve
=;d;i p;rd6di
sb."):

o

a) plnilni pFijm0
prostiedkfr.
h)
d)

a vfdajri rozpodtu vdetnE

lo_daienl Uzemnfho celku, tvoiici
sou66st
25012000 Sb., o rozpodtor,ni.n prrvJf..i

,g to vsouladu s S 2 odst.'l -zakona

rli

rjzemnich

sanrosprdvnycfr

pfedpis0, (d6le jen
,,zAkon

cl-ff<i"

t', qZOdOdj

ich operaci, tikajicich se rozpodtovich

tVrgjlgrse tvorby a pouziti pe 62nich fond0,
l?3l."lj
l?1,_1.?t
ndktady a
vlnosy fodirikatetsr<e Ei'nnJsii
lho celku,

LT:il]i""perace, tfkajrct se soruzenfcn

mez:i dvdma a v[ce 0zeimnimi celky,

fyzir:k!mi osobami,

u vynakl6danlch na z6klad6 smlouvv
dd smlouvy s jinyimi prdvnickfmi nen6

;;;bJn;

e) finandnI operace, tyikeriici se cizich
zdroiu ve

nospodaieni a naklircldni s prostiedky po
prositiedky ze zahrani(i poskyinutyami
iL zat<t
s) vyriiltov6ni a vypoidridni finan6nich vitafrCr
t)

k ro;zpodtOm obci, k jinVm rozpodtUm, ke st6tn

Piedmdtem piezkoumdnl d6le je dle g 2 odst. 2
z6L
a) nakl6ddnia hospodatenis majetkem ve
vlastni
k,) nakl6ddni a hospodaF,eni s majetkem
stdtu, s n
zadfvAni
uskutediovdnl vetejnfch
prezkoumanfch orgdnem dohledu podie
d) stav pohleddvek a zlvetzkil a nakl6ddnf s
nimi,
e) rudeni za.zAvazky fyzioklich a prdvnicklieh
f) zastavovdni movityich a nemovitfch v66ive
s) zfizavln[ vdcnlch biemen k majetku rizemniho
h) Odetnictvi veden6 0zemnim cel(em,
i)
ovdieni pom6ru dluhu rizemnlho celku k
4 rozpobtove roky podle prdvniho piedpisu
Hlediska piezkoumini Nrospodaieni

a

ilu. pr6vnlch pFedpis0 o r]6etnictvi,

utyimi zNdrodniho fondu a s dalsimi
mezindrodnlch smluv,
-st6tnlmu rozpodtu, k rozpodtfrm kraj0,
fondfim a k dal$im osob6m.
i:.42012OQ4

Sh:

tizemn[ho celku,
hospodaF[ [zemni celek,
K, s v;ijimkou tjkon0
pr6vnlho piedpisu,

a

postup0

5ch tietich osob,
KU,

jeho piijmfi za poslednf
lclho rozpodtovou ocJpov6dn ost.

Piedmdt piezkoum6nise podle ustanoveni g 3
6.42A12004 Sb. ovdfuje z htediska:
a) dodr;Zovdnl povinnosfl' stanovenVch zvl6stnir prdvnlmi ptedpisy, zejm6na piedpisy
o finan6nfm hospodaielrri rjzemniih celk0, o h
rodatenI s jejich majetkem, o ri6etnictvl
a o odmdriovdn[,
bJ souladu hospodaieni s finandnimi prostiedky ve rovndnI s rozpo6tem,
c) dodrieni ri6elu poskytnute dotace nebo ndvrat finani:nl
vfpomoci a podminek jejich
pouZit[,

d)

vdcnri a form6lnisprdvnosti doklad0 o

pF
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fch operacir:h.

14)

A. Piezkouman6 pisemnosti

l.

Vfberovyim zp0sobem kryly provdtovilny niisled
lciplsemnosti:

Druh plsemnosti

Popis plsemnosti

N6vrh rozpo6tu

- zpracov6n dle rozpo6tov6
- zveFejndn v souladu s 1 z'Akona
$
6. 250/2000 Sb., ve zndnl ozdej$ich piedpis0
na 0tedni desce i desce
umoifr uj [ci diilkovf plfstup d 19. 11.2018 do
1 O. 12. ZO1g.

Rozpod;tovd opatFen

le take ZOl -sbhGtito v
:podtovfch zmdn starostce:

roce 2.019 dv6

t 8,. 1010812019 -,Ze povdiuje starostku obce
mdn v obdobi dervenec ZOlg a srpen 2019,
dny budou ZO pFedloheny na vbdomi na
nim 6, 1111312019
r6ho opati'eni za m
mlzastupitelstvu na

stku

toto

-

0zemn6 samosprdvni cr rlek (d6le tak6 tJSC) upravil v roce 2019
schva{len! rozpodet dvan6ct rozpodtouimi opatienfmi (ddle tak6 RO).
- 6. 1 schvdleno ZO dne 28, 1.2019, zveiejndno dne 30. 1, 2019,
- 5.2 schv6leno ZO dne 18. 2.2019, zveiejndno dne 20. 2.2019,
- d. 3 schvdleno ZO dne 1 ,1. 3.2019, zveiejn6no dne 13. 3, 2019,
- 6. 4 schv6leno ZO dne 17, 4.2019, zveiejn6no dne 24.4.2019,
- 6, 5 schvdleno ZO dne 13. 5.2019, zveiejndno dne 16, S, 2019,
- b, 6 schv6leno ZO dne 10. 3. 2019, zvetejnEno dne 20. 6, 2019,
- 6, 7 sehvdleno ZO dne 14.
- 6. I sehvrileno ZO dne 9, g
- 6. 9 schvdleno ZO dne 14.
- c, 10 schv6leno ZO dne 11
- p. 11 schvdleno ZO dne 16
- e. 1?- schvdleno starostkou
na v6doml ZO dne, 13. i.20,
- provdieno poYizen[ do vf ka
- v6echna RO zveiejn6na na
Schvdlenf rozpodet

- schvdlen ZO dne 10" 12. 018 usnesenlm d.
1

schodkovy,

0910212018

jako rozpodet

- pFiimy ve ui5i I077 700 Ki , uidaje ve vf5i 10 103 800 K6,
- s,chodek ve vl$i 1 02 i 100 KC je kryt finan{,:n[mi prostiedky
ndhospodaienlmi z minulfcl let,
- 20statek z6kladniho b6Znel o ribtu USC f< 31,12.2018 6inil
'10 4,33

353,34 Kd,
ukazatele pro ok ec stanoveny jednotky odvdtvov6ho tFfd6nf
parergrafy a vybran6 poloZky 'ozpodtov6 skladby,
doloZeno zveiejndnI dne 14. 12. 2018 na riiedni desce desce
umoZhuj ici d6lkovV piistup.

- zfvaznl

-

i
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t4)

StanovenI

l- v rdmci sctrvZtenetrolozr pctu USC

zAvaznych ukazatel0

na

531i1 dne 10. 12.2018 usrir
fsen[m ZO d.

zfizen'!m
organizacim

- finandni plAn pro rok201g
schviilen ZrJ
e.12t02t2018,
- ptispbvkov6 organizaci
oZ ndmeno pisemnd dne 13,
12. ZOlg starostkou
oDce.
- cli
rien[:

Stiednildobf WttA

rozpodtu

-z(
-$(

2

2021,

- z\fefejndn na desce umoZi
na, Uiednl desce je zvetejrl

2018,

-

v elektronicke

podobd

podoby,

a

jeho

listinnr

- pfi sestavov6ni rozpodtu n I roK
2019 vychitzeli ze SVR na roKy 2019
a)
2020 schvdlen6ho ZO dni t21 12. 2017
usnesenim
6. 12t34t2017
zveiejn6n6ho dne 21. 12. 2( 17.
" Konedn6

ptezkoumdnl hosi rodaienl:
.zpracovdn na roky ZO21
ai 2022,
.schvdlen ZO usnesen(m
d. 0311212019 dne 11. 11. 2019.
.zveiejn6n na desce umoZri
rjici ddlkovSi piistup dne 14. 11, 2019,
. na, UiednI desce je
zvetejrrl rno ozn6men[, kde je zveFejndn
r elektronick6 podobd a l de Je moZno nahl6dnout dr: jeho listinn6
z_averecny ucet

I

opsanuJe zaKonne udaje a byl projedn6n a
0310812019 dne 10, 6. 2}'ig' s vfrokem

'hrad,

z:veiejn€n

rt_

na

rJfednf desce umoZfrujlci

19,

no ozniimen i, kde je zveiejndn

Je

je

moZno nahlddnout do jeho listinn6

t zdvdredneho 0dtu za rok 2O1g na riiedni
BankovnI r,nipis

uonoda o hmotn6
odpovddnosti
-----;--___
Evrdence maietku
Faktura

lllavni kniha
Inventurnf soupis
majetku at z1vazkil

? tr, ')n4o .l^ 4n ^ 4^r^
Ke onl JU. v, zU1 9 a 31 .12.2019 souhlasi
i1 vykazu Rozvaha a tddkem 6010 rilkazu
kOVrT nFtefr

- z0statky bankovnich vypr-sr}
s rjdetnim zlznamem SU 2
FtN 2-12 M.
- dohoda o orlpov6dnosti u
ceniny a pokladnu,
:ye_{ena v ekonomick6m svs

-

faktury do5t6

od 6,1

likvidabnlch lfstku,
- sestavena k 90. 9. 2019 a 3

rn nd

avrena one 24, g, 2O1S

s udetnl obce

na

emu KEO 4.

-uut-0U189

do e.

19-001-00200 v6etn6

12. 2019, obratov6 analytick6 ptedvaha

- Sm6rnice d. 112017 k inven{ rrizaci majetku a zaiazt<it ptatna
od 1,3.2017,
- Pliin inventur ze dne 16. 12. 2019,
- InvelntarizadnIzpr6va rok 2C 19 ze dne 27. 1.2020,
- Skoleni k provedenI inventa izace za rok 2019 ze dne 11. 11.
ZO1g,

- jednotliv6 inventurnI soupisy

- vfpisy z katastru

nemovitos tf ke dni 31, 1.2019 tistfr vtastnictvi 1OOO1
pro k. ri, Petrohrad, eern6ice t Petrohradu a Bflenec,
- ZO schv6lilo dne 10. 2. Zl t20 usnesenlm 6, 0gl1Sl2O2O inventarizaci
gbce Petrohrad za rc R 2019.
_U_iletX!!
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L4)

Kniha do5tlich faktui

Kniha oOestanVctr
faktur
Mzdovil agenda

OdmEriovdni dlerr=rlt
zastupitelstva

-

- sesravena k 30. 9. 2019 e 1, 12.
2019,
- zristatek souhlasi s ridetn
z*znamem SU 321 v,fkazuRozvaha,
- 0foV6Fena cnr rrriolnar Xi^^
iadv.
- s{esravena k 90, 9, 2019 a 31,12.2019.
- zristatek souhlasis ridetni
trt zAznamem S[t 3,11 vfkazu Rozvaha,
- PfOV6iena solrrriclnct tsieal ie iadv.
-. veqena v ekonomick6m ..=ll-]:-;==?yDlurnu ntr\J 4 ;tamestnankyni US0, v sidle
USC uloien tak6 archiv,
- sm6rnice k reelizaci 6,. 112 p16 mzdovd a persondlni agenda, plafnd od
1, '!_?916,

-

pro volebni

otoOoUi ZO

ldceni
Pokladnidoklad
Pokladni kniha
(denik)

5---;;;;--;:-;--r'.

jednotliuich funkcf neuvolni
6,. 1 1 t00t201 8, 1 2t}Otilo1ts,
- usnesenfm Ze e. 24102
ponec;hdnl odm6n neuvol
rosty v pri
oc

Fedsed0 v
. 12.2.O1s
ocl d. 19-701-0n8gn r'{n 1q- zusta

s0

: stavenr6 z{tohy

26

vlastrrI

- pokladni limit je stanoven {
6, 563i1991 Sb, - Dodatek d
- ovdieno dodrZovdni stanor
- U$C ne0dtuie v re)inrrr ndr
Pfiloha nozvahv
:jestqlgna k 30. 9, 2019 a
t-(ozvahil
- sestavena k 30. 9. 2Affi a
U6etni denik
- sestaven za UdetnI obdobi
Udetni cioklad
- ilietni doklad (likv-idaTnil
zaYazen[ kompost6r0 do mai
UdtoW rozvrh
- plertnti pro rok 2019,
Upominka k
- Platebnf vfm6r E, 1AlZAj
pohleddvce a
nedrrplatku za provoz syst6
zAvazku
vyfi2V6ni a odstrafiovAni ko
(dj. I\XPl209/1 4/Husch) v6etn
- V,izva k zaplaceni nedopl
ze dne 21.10.2019 vdetnd r
Vy(az pro hodnoceni - sestaven k 30. 9. 2A1g a J
pln6ni rozoodtu
ALISi s. r, o,, Cesk6 Lfpa),
V11(g4.3risku a z! r Aty
- se{rtaven k 30, 9. 2019 a B1
Kozvana zrzenycn
- se$taven k 30. 9. 2019 a 31
piisp6vkor4ich
organizacl
Yykaz zisku a ztrAty - sesitaven k 30, g, 2019 a 31
zfizenilch
piisp6vkov!ch

elg_qllzqci

_

Dohody o pracovnl
binnosti
Dohody o provedeni
ordce

:fSC

neLrzavfel-v roc€

en$ho pokladnfho limitu,
6lenVch pokladen.
,1, 12. 2019.

TrznT{-

2Z BJrnI

rfkrr

na mlstnI poplate
nu shromaZd'ovtini,
lun6lnich odpadCr z
i dorudenky,
[ku.v n6hradni lh0td (6j. Mp/209/14lHusch)
0rucenKv,

12" 2019 (ekonomickf system KEO? firmy

12.2019
12.2019.
12.201s,

zOlg bFt; ze

- USiC uzavietlne g, 1,

cie-n em7kou

za

.

2t 19 dohodu o provedenl prdce na dinnost
knihovnice s neuvolndnou L6 ;tupitelkou panI PhDr. E. U,
- schvdleno ZQ dne 17. 4. 20 9 usnesenlm 6. 1510612019
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14)

?I1t{starostkou,

ori@

JUU, Koe umist6n i archiv.

., &v re uDlttrl'glllrn c, udtuztzllS
Grantor4i
rok 2019,

d o piiddlenl dota6nlho piispdvku z rozpodtu
| 27. 2, 2019,
<ytnutf dota6niho piispdvku ve vfsi
z rozpodtu
--'
trohrad ze dne 19.3.2019, '
rdn[desce obce dne g. 4.2019.

dne 26, 3, 201 9,
144,
- ialdost TJ Sokol petrohrd I o pFiddleni dotadniho
ptispdvku
obce Petrohrad 2019 ze dnl 27. 2. 2019,
r

z

rozpodtu

;joskytnutl schv6leno ZO cj te 1 1. 3, 2019 usnesenlm 6, OS/OS/2019.
:..Y,ot, v foce zu-t9 prual dl tace oznadene rl6elo@
UZ):

-

13101 z kapitoly st6tnfho

s
Aktivn( poli
y
sR Minisl
:z
2014 - 20
inverstice,
" 29014 z kapitolv SR I finisterstva
Piisp6vek na obnovu,

za.

oravidel,

Stdni

a

zem6d6lstvi (d6le take MZ)
vlichovu porost0, podle pfsm.

B

-29021 z kapitoty SR MZ - /;istavba
a obnova infrastruktury vodovod0 a
neinvestice,

terstva kultury - podpora obnovy kulturnich
i s roz5iFenou pr)sobnosti- NlV,

n

2

z

z
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23. 5, 2019, 19-001-oo1Q4

:

27.6,2019,
- provdieno z hledisxa ozna

- Avizo Krajsk6ho Uradu Us,
6. KUUKi54735l2019/S(
neinvestidnl dotace ve vfsi i
s volbami do Evropskeho pi
- vvridtov6nl dotace KUtIK
29. 7. 2019, uznane ndklady
- riiietni doklad d,; 19-998-i
dne, 30, 6. 2019, 1g-9gg-00(
lp1w6teno z hlediska oznar
- Srnlouva o dilo na:s gg-&
- dllo: ndtdr Sindelovd krvtinr
- sjerdn6no:

j.

Smlouvv o dflo

-_smtouva ze dne 15. g.2A1 na 359 370 Kd (vdetn6
DpH) se spotednosti
i
SilhSnek a syn a. s.,le ZTZI t1278.

- dilo: odstran6ni stavby E, p , I na pozemku parc. 6, 10/1 v K,
u, 0ern6ice
u Petrohradu
- schv6leno ZO dne 11. g. 2l 19 usnesenim d. 04/0512019 (max,
cena
359 370 K6).
Kupni smlouva na pofiz ini kompost6r0 - obec- pe,trohrad s SDO
Technika s, r, o. v celkov hodnotd doddvky 615 OOO K6 bez DpH
uzaviena dne 6. S.2019,
- Smlouva zveFejndna na htl p s //www, e- zakazky cz I p r af ilzadavate
e/ o n e
7. 5. 2019,
- konednd cena zveiein6na c he 5.& 2019 vdetnd faktury.
- z0statky evidovan6 ve vfp sech z bankovnlch 0610 souhlasi se stavem
SU 451 Dlouhodob6 rivEry v ftazu Rozvaha ke dni 31 .12. ZO1g,
f

Smlouvy o ptevodu
majetku (koup6,
prodej, sim6na,
pievod)

-

i

:

Smlouvy, o piijeti

(vEru

r
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- v udetn[m obdobl 2019 niZe uveden6 smlouva o 0vdru beze zmdn,
- smlouva d, 99002537263 o piijetl bankovnlho 0v6ru ve vf5i
7 000 000 Kd uzavFena dne i
1.1,.2012 s Komerdnl bankou a. s.,
- Uvdr schv6len ZO usneser (m
6. 0211212012 dne 9. 1, 2O1Z za uletem
financov6ni projektu "Kanaliz ace Petrohrad ll. etapa",
- zaji5tdnlm rjvdru siedn6na lankosm6nka reg, d. 10000334097.
- Srrrlouva ozi[zenl vdcn6ho riemene - sluZebnosti
d, t,z-12-4000538/VB/001 ( lN eerndice pfeloZka HDS 6. p. B) se
spolednosti eEZ Distribuce ,..s, uzavFena dne 16, 5, 2019 k pozemk0m
p, 6, st, 1012, p. e.627t1 k, 0. perndice u Petrohradu, obec Petrohracl.
- scfrvAleno ZO drre 13. S.2C l9 usnesenim d. 03/0712019,
- Oz:ndmenl o zahdieni fizr ni, sezndmen( s podklady pro rozhodnutl
I

smtouvy o vEcnfch
biemenech

.
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fradu proUd

, v-1813/209-i leckyi
133.

kraj, t<atastratnt pracwiStE%te?ze
dn

lad do katastrr nemovitosti ke
dni 7. 6.2019,
o proveden6r.i r. vkladu do katastru
nemovitosti ve v6ci
3/209-F33 ze lne 28, 6. 2019,

I

na analytik

r_

majetku zatihenlhs v6cnlm biemenem

509-00627i ,2010,
6, 19_005-0( 081,

rzeni v6cn6li
eEZ oistriou

rk0rn p, 6. 44,

6C,

639/16, 639/23, g76lg, 876
k, ri, Petrohrad,
- schvdleno ZO dne 9. 9. 20
- ndvrh na vklad do katastrui
- vyrozum6ni o proveden6nl
sp, zn, V-3336/2019_533 ze
- ridetni doklad E,: 19-801i C0019 ze dne 27. 11. ZOlg
k bankovnimu
y 8.2.019119 ze dne 27. 11. ZOlg _ 0hraoa
,1,

majetku zati2en6ho vdcnfm biemenem t8762014, 551 -0o9o42oOO, 551_008892032,
59190_0t76201s - doktad 7G 0049, 551-006392016 - clnklarl X Tnnn/ra
tY se zflzenou p. o,
9 usnesenlm 6,, A4l1OlZO1g,

Dmtouv,y o vypujcce

,st6ru QUDRIA 1100 (a ndsledn€m
darovdni
;e sjedndv6 uiprlrjdka) uzaviena s M. T. dne
e dne 10, 6, 2019.
Zvefejndn6 zamery o - doloZka zverelndni-ZmEil prjqeJe
casl p. p. e. 6ZTt10 ostatnf plocha
|
nakldddnls
(cca 180 m2) v k. ri, Cerndicd u Petrohradu,
majetkem
- schvdlen ZO dne 11, g. ZOl 9 usnesenlm 6,
09/05/2019,
- zveiejn6n od 13. 3. 2019 d o..12, 4, 2019, ddst,
s nlL m6t blt nakldddno
zietelnd specifikov6na na piii oZen6 map6,

koupd 66sti p. p. E. B2St10 ostatnt plocha

zieterlnd specifikov6na na

30,
J usnesenlrn 8,. 0410612019,
r 10, 5. 2019,6i4st, s nlZ mdt
pFil

lZen6 mapd,

blt nakl6d6no

- dolrcZka zveiejndni zilmEru'
p. p, d, 983 ostatniplocha (165 mr)
a p. p,d. 984 orn6 p0da (6 72 rynUjdkV
2rn2) oba v k. (. eerndice u petrohradu,
- schv6len ZO dne 14. A. ZO1'l) usnesenlm 6, 06/09/2019,
- zveiejndn od 21 ,8. 2019 dcl 5. 9. 20'19,

Zveiejndr
nakldddn
majetken

dsloZka zveFejndni zAmi ru prodeje osobniho automobilu Skoda

Octa'via, rok vliroby 2000, neji nTSSI nabidkov6 cen6,
- schvdlen ZO dne 14, 8,201i I usnesenim b,
- zvetejn6n od 21. B. 2019 do s.lt

2019

'isp6vkov6 organizace, a sice:
Skola Petrohrad, okres Louny, piispdvkov6
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1

l

dne.26. 3, 2003 pod
u v Ustf nad Labem,

Skola petrohrad,

osnlnoo2 ze dne 1a. 11trl;r'ol,3i"no
IE

Jne

oo

do spr6vy k vlastnimu hospod6isk6mu
10.2.2008:

ola Petrohrad, okres Louny, piisp6vkovd
Jan6m majetku; ziizovatel
>nce mrajetku,

).0610412003 ze dne 10.

ze dne 10.2.zAW,
0710412005 ze dne 10,

ry

2.

na

rozvahovilch

ZOO1, vloZeno oo

2003, vloZeno do

ze dne 12. g.2005, ridinnf od 1. 10, 2005:
Louny,

a rnateisk6 Skola petrohrad, okres

majetek pieddn beiplatnd dc
1{nfijdkV na zdklad6 Smtouvy o vfp&j6ce
ze dne 1.10.2 )05, schvdlen6 usnesenim ZO e. O'StS,t|ZOOS
ze dne 12. 9, 2005;
- schvdleno usnesqnim ZO i ,.0613112005 ze dne
12, g.2OO1 vloZeno do
OR dne 6. 1. 2006,i
d,. 12912005

- Uplnd zndnlZiizovaci listiny ze dnr3 12.9.2005,
- schvdleno usnesenim ZO i 06/3'X/2005 ze dne 12. g. 2OO1
vloZeno do
OR dne 6, 1. 2006,

Dokumentace
k veiejnlim

zakazkflm

- odpiso4i pl6n pro,rok 2019 schvSlen ZO dne 10. 12.201g
usnesenim
e. Mrc2t2018.
- veiejnd zakdzka imaleho ozsah.u (d6le tak6 VZMR) na "Odstran6ni
zApactv v kanalizadnim sys ernu C;SOV ll", otevien6 iizeni na stavebnl
prdce:

- ozrrdmenf vfb6rorl6ho iizer
- 1x detail datov6 :zprAvy Yizenl - zadavac( podminkv z
- 4x detail datov6 lzprAvy ilzen( - zadlvacl podmlnky z
- Ozndmeni - Zastaveni vfbr
nepoddn [ Ladne nab[d ky,

- zadaivacf podmfnky ze dne 27 .5,2019,
dorudenka ve v6ci Ozndmeni vyibErov6ho
; dne 2i8, 5.2019.
doru6enka ve v6ci Ozndmeni vyibdrov6ho
i

tdne27.5.2019,
lrovdho iizenl ze dne 17. 6.

ZO19

z d0vodu

- VZIVIR na n6kup nov6 ro osobniho automobilu Skoda Octavia
Activel,6TDl 85 kV{ S-stup, nech. a prodej Skoda Octavia OA-M1-LB-s
LIFTBACK;

-

1

Zddost o zasldnti cenovVc t nabklek ze dne 26. 8. 2019
I

I
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-

odestAna

rstem,

opatierrl'ch (zdk.

420t2004 sb.,
32012001Sb,.

ar

Vnitinipiedpis

a

smdrnicr=
vysteoKV externich

kontrol

tjtedni desce k zdmdru obce prodat
osobnf
reiejn6no od 21. B. 2019 do 6, sj, ZOiglk ze dne 6, 9, 2019
) ze dne 14. B.2A19,
I ze dne 9, 9. 2019,
I ze dne 9, 9. 2019.
,.yi* - rnisledek fizeni ze dne 11. g. 2O1g inku dne 11. 9.2019,
- Prodej osobniho automobi u SkorCa
ze dne 11. g.2019,
- Kupni smlouva o prodeji r otorov6hoOctavia
vozidla uzaviena na prodel Skoda
Octavia v hodnot6 10 11i t4, ! ze dne 30,
9. ZO1g,
- piijmov! pokladni doklad i 19-7010091
1,
- Protokol o vyiazeniSkoda Cctavia
6,. Q9\ZO9-01 z
- ddetni doklad 6, 1g-OOs-OC I 33,
- ridetnidoktad d, 19-OO3-OC )01,
- karta majetku - Skoda Octi via Activel,6TDl
BS k
30.2019,
- Uietnidoklad 6, 19-004-00 t02,
- nelm6 n6plri, v ro
uraq ustecKeho kraje neshledal pFi
^raJSKy
pFezkoumdnf hospodaFeni I iC
chyby a nedostatky.
- $nr6rnice 6. TtpoMTreali; aci z6kona o Odetnictvf
ze One-tl. AOt+
- Dqdatek e. 1t2O1S ze dne j 5, 3. 2015 - uoravena 65st lll - nnktartno
- Protokol o kontrolJd. 147 v/cco, c. 4oUUilOO5ZSOl19l010lBl,
).
ze dne
7. 3. 2019 Okresni spr6vy sc ridln iho zabezpedeni Louny,

- kontrolovdno: pln6ni

povinr ostl v nemocensk6m pojistdn[, d0chodov6m
Ineho na soci6lnl pojistdni a piispdvku na
za obdobl od 1, 4, 20i6 do 91. 1. ZO1g,

poji$tdni a pii odvodu pojis
st6tn f politiku zam6stnanosti
- z1vdr: nebvlv zii5t6nv nedo
Vfsledky kontrol
- dne 18. 6, 2019 uskutedni
zYlzenlch organizacl povdrienl ZO ze dne 13, S, Z
p. o. za obdobi 0712018 aZ 0
- provdieno: vnitini ptedp
skla<lovd evidence, uZiti ptis
piijate dotace, nakl6ddnis m
- pochybeni neshled6na,
- uisledek korrtrolv proiedn6r
zap'sy z Jednani
- ze dne 29. 10.2019,2A. 1,
zastupitelstva vdetnE 13.5.2019, 10, 6, 2019,14.
USneSerii
11, 11.2019, 16.12,2019, 1
- pro_qgely ptezkoum6ni hosr
tpravy 0 ptnenl
- nemA n6plfr, v roce 2018
piijatfch opattenl
ptezkoum6ni hospodaieni U{
(z1k.421J12004 Sb.,

Itatkv hrlf a nnckvfnr ia n6la1itl oar rXin^^^r
/ Irnancni a Kontrolni vlibor Ze, na z6klad6
19 usneseni E.0510T12019, kontroly ztlzenl
12019,

(Eetnictvi (do516 faktury,
6vku na provoz poskytnut6ho ztizovatelem,

s-y. (smdrnice),
rjetkern),

ZO dne 9.9.2019 v bodd d. Vil.
2019, 18. 2. 2019, 11, 3. 201g, lz. 4.TO1g,
. 2019, g. 9. 20.19, 14. 10,2019,
.1.2Q2O a'1O,2.2O2O
odafenI pouZito rrodo0rnVm zo0sobem
Oajskf ilFad Usteck6ho kraje neshledal pii
C chyby a nedostatky,

32012001Sb., apod,)
PendZnI fondy
USC neziidilfondy,
0zemniho celku
pravidla tvorby a
pouZiti
Hospoddrtsk6 6innost - US0 neprovozuje hospoddi kou dinnost,

-
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Udetnl zev6rkatrSC

Vnitini kontrolni

- pomdr dluhu (rzEmniho
4 rozpodtove roky 6in( 12,

ru k ;cr0mdru

- za rok 2019

sti, nepyta piekrodena,
a sclrv6lena

projedn.AvrS

d. 05/06/2019.

LjSC doloZil dtnnost
KV') vyiboru ZO:

%, hranice d

za@snesen

dnfho (ddle take

im

rv[rorfilnffiGaiataFA

- zripisy ze spolednfch

ni ve dnech:4.3.2019, 6. 1 1.2019,
9, 12.2019, 16. 12.-2019,
- z:dpisem ze spoledn6 l ntroly proveden6 piisp6vkov6
u
organlzace

Z1kladni Skola a Mateiskd kola

Vnitini kontrolnl

Zflkladn( Skola a
mateFskd Skola

Petrohrad, okres
Louny, piispdvkovd
organiz:ace

Petrohrad dne rc. p.2O1g:
- provedenim kontroly u p o, pov6iilo
FV a KV zastupitelsivo obce dne
111, :!19 usnesenfm 6.'(
- ZO dne 13, S, 2019
:nfm 6, 05t02

take KV) a finandni (d6le
p. 0, za obdobi 0Tl2e1g aZ
- Zprava z kontrolnfho vrj
finanbniho vliboru v p. o, o
projedndna v ZO dne 9, 9.
ze spoledn6ho j
_Z,anis
zii$tdni,
- finandnlpldn rlio rok ful
E. 12t02t2018.
- finandni vyihled pro rok
usnesenim d. 1910212019.
- oclpisor,ni pi6n pro roR2O1
6, 14t02t2018,
- pi'evod kladneho
rezervnlho fondu p, 0.,
6. 03/05/2019,
- 0d;etni z6v6rka za rok2}1
17. 4.2019 usnesenim 0,
- prrrtokol o schvdleni ri
- oz:n6menI o schv6leni za
24. 4,2019, doloZeno
-zprdva o pr0b6hu a
31" 1. 2A19, inventarizalnl
- souhlas s piijetim tii dar0
6. 1210312019 a dne 9. 9. 2

FV) vfbor pro

t(ontroly proveden6 6leny kontrolniho
a
-z 6. 2019,
18.
bez korrtrolnich 4i5teni, ziprava
19 v bodd Vlt.,
i KV a FV ze dne 4. g.2019, bez kontrolnich
r

ZO dne 10.

-

1ZEG

usnes$im

2021 schvdlen ZO dne 10. 12. 2O1g

schvdilen ZO dne 10. 12.201g usnesenim
r6ho vlisledku

ve vli5i 1Og 622,62 K6 oo
ZO dne 11,3.2019 usnesenlm

projedn6v6na a schvflena ZO dne
zdvdrky p, o, ke dni 31 ,12. ZO1A,
l6no starostkou ptisp6vkov6 organizaci dne
i odesl6ni datov6 zprIvy dne 24. 4.2019,
inventarizace k 31 . 12. ZOlg ze dne
dily nezji5tdny,
o ZO dne 28.1.2019 usnesenfm
9 usnesenlm 6, 03/1012019.

- zdpis o vfsledku tidlci ko
nahrazujfcl internI audit v souladu se
zdkonem d, 320/200,| Sb.
prov6d6c[ vyhldskou 6,. 416\2004 $b,, dil6i
kontrola - Udetnf zlv1rka 20 I ZdkladniSkola a matefskd Skola petrohrad
p, o, ze dne B. 4.2019:
- cil ksntroly: ovdieni, zd Udetni zdv5rka za rok 2019 neobsahuje
vf znarnnou nesp r6vnost,
- osoba odpov6dnii za k
: ieditelka p, o.,
- zAv5r: 0detni zriv€rka p. o. ra rok 2018 poskytuje v6rni a poctivf
obraz
a f inandnf situace orqanizace.
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Zdstupce U$C petrohrad prohla5uje,
Ze ilzemnl
neme zastavenf majetek,
rnl zf izena v6cnd b iemen a.
neuskutednil 26dn6 akce, pocll6hajicf
o zaddvdnl veiejnlich zakAzek, pol.u
neprovozuje hospod 6iskou 6innost,
jr: ziizovatelem
ganizace,

pifs
o
06a

nenlziizovatelem
nrd majetkovou
nehospodail s maje
nelruOl za zavazky
128I2OOO SO., o
nezastavit movit6

mu ilzenfdle zdkona

6,

134t2016 Sb.,

'

6loZky,
fanilinyctr

fy:zi
oOcic
vdci

rieh

neuvedenlich v g 39 odst. 3 zilkona

i'

iin

B. Zji5t,Eni z konedndho clildiho pFezkourm6nf

Pii konednrim dildfm ptezkor:mdni hospodafent
chyby a nedostatky,
G" Plndni

l.

C Fellrohrad za rok 2019 nebyly zji$t6ny

opattenf k odstrandni nedostatk0

zji5ti":nfch v minulich lertech

Pii pieakoumdni hospodaFrEniza rok ZQlE nebyty

ll.

Stdny chyby a nedostatky.

zji5tilnfch pii dil6im pFezkoum6nizarok20lg

Ftf dtldfrn piezkoumdni za rok 2019 nebyly zji$t6ny

a nedostatky.

D. Zdvdr

l.

Pfi pfezkoum6nihospodaieni USC Petrohrad za

nebyly eji5t*ny chyby a nedostatky (g

ll,

f0 odst. 3

a) zAkona 6.4?0/e004 Sb.)

Pii piezkoumdnl hospodaieni USC petroh rad za

nebyta ejiSt6na riaika, Kter6 lze dovodit ze zji*t€nfr
negativnI dopad na hospodaieni0aemniho belku v

lll.

Pomiirov6 ukazatele zjiiitdne pii piezkoum6ni

2019

zv

tY

chyb a nedostatk0 a kter6 by mohla mit

h

a) podil pohleddvek na rozpodtu (rzemniho celku

0,49 %

b) podil z.Avazk$ na rozpoEtu 0zemn(ho celku

29,9tr

c) podil;zastaven6ho majetklu na celkov6m majetku
tizemnlhrr celku

4,00
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o/o

vo

tv. Pii piezkoum6ni hospodaieni USC petrohrad za rok2019
bylo ov.6ieno dle $ 17 zAkona 6.2312017 Sb., o pravidlech rozpodtov6
odpovddnosti, Ze dluh
fzemniho celku nepiekrodil 60 % pr0mdru jeho ifijr0 za posiledn i + rozp,o1tove
roky.

Poslednim kontrolnlm 0kolern piedchdzejicim zpracgv6ni t6to zpr6vy bylo vyhodnocenl
a
odborn6 posiouzenI piedloZenfch doklad0 dne 10, 3. Zlp2O.

Petrohrad dne 10, 3. 2020

Podpisy kontrolorek:

Ing. Barbora Jir6skovd
kontrolorka provdiend fizenim piezkoum6ni

Ing. Alena Babickd

kontrolorka

Jitka Dondov6
starostka
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Rozddlovnik:

Stejnopis

Po6et vVtis[<0

PFaAA

pievzal

4
I

2

Obec Petrohrad

1

Jitka Dondov6

KU UK

1

Ing, Barbora Jirdskov6

odd6lenipHO

POUEEN
preva oo vfsledku piezkoumi tni hospodaienl je
ZprAva
piezkoumi
iezkoumdni hospodaieni a c rbsahuje vfsledky jr
dil6ich
il6ich pie
piezkoumdn[, KonednV m zndnim zprAvy o
'.AvA okan
st6vd
okantlikem marndho upii ,nuti lh0ty dle g 6 od
t<te16
:er6 m6l
m6l rlzernni celek mol anost podat plsemr
iizen[m
zen(m pi
piezkoumdnf na ardrer iu Krajsk6ho 0iadu
Hradebn[3
radebn[ 3118t48,400 02 tJsti nad Labem (d6le jer
Uzemnf
zemni celek
je ve smystu u stanovenl g 13 ods
ce
povinen
pFijmout opatieni k n6r rravd chylo a nedost
rvinen pFi

1:

i

ioudas nE ndvrhem zpriivy o qisledku
,dnord zov6ho pFezkoumdni nebo v5ech
viTslerl

lku piezkoumdni hospodaieni

se

rt. 1 pi sm. d) zflkona E. 4p0t2004 Sb., ve
6 stal rovisko kontrolorovi pov6ien6mu
Ustecl <eho

Krajsl

:yi

kraje, odbor kontroly, Velk6
0iad Usteck6ho kraje).

1p sm, b) z1kona E. 42O\2OO4 Sb.,
:kfi ul edeny?ch v t6to zprIvd o vlsledku
ptezkourn6
'ezkourndnI hospodaFeni
podat
pis 3mnou informaci pilslu5n6mu
ton
pi'ezkourn6
'ezkourn6vajicimu org6nu (Kre rjsk6mu rjiadu Ustec 6ho k raje), a to nejpozd6ji
do 15 dn0 po
projedndnf
ojedndnf zprAvy o vfsledkr, piezkoumdn[ hos
n[
spolu
(Etem
se
z6v6rednim
v orgdnech
orgdnech 0zemn[ho celku.

a

o

Uzemni
zemni ce
celek je ve smyslu u stanoveni g 13 ods t.2z ikona E. 42012004
Sb., povinen
v informaci,
nformacich podle ustanoveni $ 13 odst. '1 pism. b) tehoZ zAkona
uv6st lh0tu, ve kter6 pod6
pilslu5n6mr
lslu5n6m u piezkoumdvaj iaim r t orgdnu pisemnou z rr6vu plndni
r
piijatyich opatien(.
Nesplnd
:splndrrl vf5e uvedenich por, 'innosti je dle g 14 odst. I piestupkem,
za kteni lze uloiit
(zemnir
emnimu celku dle ustanover ti $ 14 odst. 2 zAl ona 6 42012004
pokutu do lnide
Sb.,
50, 000 IK6.
r

Uzemni
:emnI celek je povinen zaslat (rajsk6mu riiadu Us'
opatienl
atienlve lh0td uvedend v zas an6 informaci.

r kraje zprlvu o plndnf ptijatfch

I
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l4')

:

Datum:
Qnisovil znadka:
Cislo jednaci:
JID:
Po6et list0/piitoh:

24. i'ljna 201e
KUUt(/61746t2019/KON
KU11ru146812t2019/KON
175095t2019/KUUK
5/0

Stejnopis c.

1

l

zAprs z oil-cino pREzKorlmAn[ HospoDnnervi
zA ROK 2i0r g
obec Petrohrad, H6: 004g0975
i

l

Dildl piezkoumdnlse uskutednilo v terminu 24. tO.
[Otg
i

na z6klerdd $ 42 zdkona 6,' 12812000 Sb., o obcich

I v soulaclu se ziirkonem

o piezkoumdvdni hospodai'enI uzemnlch samosprdyngcn
(d6le jen

z6kon),

cerr<u

b" 42ot2oo4 Eb.,
a oooiovornlch svazkg obci

,

I

Dilcipiezkoumdniprob€hlo v obci Petrohrad se siOibm Petrohrad 146,439 gS petrohracl.
Piezkoum6ni hospodaieni bylo zahiijeno doruderrini oznanreni
dne 24. T. z11g.
Piezkouman6 obdobf od 1 . 1. 201 9 do 30. 6, 2019,
Dildi piezkoumdnI vykonala kontrolni skupina:

-

Ing, l3arbora Jirdskovii - kontrororka pov6ien6
lng. r\lena Babiek6 -

korrtrolorka

iiienim Friezkoumi*nI

Z6stupci rjzemniho samospr6vn6ho celku:

-

Jitka Dondov6 - starostka
Jitka Tau5ov6 - pokladni a mzdovA ildetni
Lada Tomanovd - 06etni
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:

A" Pie;zkournan6 p[semnosti

a $ 3 zdkona

Druh pfsemnosti

Popis pisernnosti

N6vrh rozpoetu

- _zpracovdn dle rozpo6ii
zdhrona d, ZSOIZOOO Sb..

skla.rjby,
z16nl P
piistup

des;ce i desce umoZfruiici

od 19. 11.2018

do 10. 12.2019.
Rozpoirtovd opatfenf - zastupitelstvo

d,

$-1i

riednr

10i08/2019

zm6n
ziltgr]

6nlm
19, P

6 zmdnY

nejbl

--

iz9m.n6_lamospr6vnf cele* (ddte take 0SC; upravil v obdobi
od 1' 1' 2019 do 30- 9 zolg'schv6ren;i rozpodet
osmi rozpoctornimi

opattenimi (d6le tak6 RO):
RO d, 1 schvdleno ZO dne

5: : 3 ::ly?Fl9

- rrXzrahn^

]q. 1.

zvetejndno dne 30, 1. 2019,
zverejndno
dne zo. z. zotg,
-z? 9n* fq,,? ?rre,

Da\ -,,^v-:.^x.-^

--,

r

Schv6lerri rozpo6et

ZCt19,

i ddlkoW

piistup,

-_-

im 6 09t02t2018 jako

je ve vi5i 10 103 8OO K6,
K,6 je kryt finandnimi prosttedky

Usc k 91,12.201B

Stanoverrl
zfvaz:nyc;h ukazatelu

ziizenym
organizaclm
StiednEdobf uihted
rozpoEtu

veny jednotky odv6tvov6ho ttiddni
tov6 skladby,
- dof.q.=glg zvefejn6nt dne 14, 12. 2O1g na Ufedni desce i desce
umoZfi uj[c[ d4lkclvV otistuo.
- v r6mci schv6len6ho rozpid6dTSC n.a rof< 2019 paragraf i|1 13
poloiika 5331 dne 10. j2,201lt usnesenfm ZO d. 09t02t2018,
- finandnI pl6n pro rok 2019 s6ihv6len ZO dne 10. 12.2018
usnesenlm
6,. 12t02t2018,
- p, 0. q4!-?rn9.ll_g_p1_q-qrn_!eqn€
18. 12. ZO1rB starostkou obce.
- zprircovdn na roky 2020 ai
- schvdlen ZO usnesenfm 6, 1i
18 dne 10.12.2018,
- zveiejn6n na desce umoZriui
ddlkoW ptistup dne 14, 12. ZO1B,
- na iliedni desce ie zveteindri ozn6menl, kde ie
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v elektronick6 podobd a
podoby,

je

- pii sestavoviinl ,?1p9:tq!T

zav6reeny

ffii

Faktura

HlavniknihE
Kniha doSllich faktrJr

Kniha odeslanfch

Mzdovd agenda

rnoZno-nZtrteonout oo
leno- listinn6

rot< ZO19 vych6zeti ze
SVR na roKy
'iz.
20't9 aZ 2020 schviiFlelgifo
dn* 21.
zotT
usnesenlm
E. 1213412017 . zveyeinln6hA rtn^ o.r 4
dne21. 12.
^ ^^,
2017.
- zAvdredn5? rieetE rof
eI olosahuje z6
a s;chvdlen usnesenim ZO ,
03/08/2019
souhlasu hospodateni bez rh.^-t
" .schvdlen! zr4vdredn! 0
,zveiejn6n na rjtedni desce umofhujici
dalkovni pilstup dne 12,
6,
19,
- na 0rednI desce je zvei
r ozn6men[, kcle je zveteindn
v eteKtronick6 podobd a
Je ntoZno nahl6dnout rlo jeho listinn6
pocloby,
-. doloZeno zvefejndni
0dtu za rok 2O1g na 6iedni
oesce a desce umoZriujici 1,zdv6re6neho
ptistup od 2. S. ZO|O
ilkovf
do 10.6. 2019.
- zilstatky FanRoffih vy--fl ke
dni SO 9, pO19;ouhlasG ridetnim
s0
231
vyka2u
zvaha a F6dkem 6010 vikazu
1g_zn_amem
FtN 2-12 M,
-od
faktury doSE
6. .i
1-00189 do-d, 19,001-0O2OO v6etn6
!rky{eqtch tistk0,
- seqlqvele.K3O. 9, 2019
- sestavena k 30. g. A019,- z0statek souhlasl s 06etn
zdznatmem SU gZt v,fkazu Rozvaha,

-

- sestavena k 30. g. ZO1g.
- z0statek souhlasfs ridetn
- ved

namem SU g1 1 v,ykazu Rozvah;1,
tpmu KEO + zam6itnant<yrr[ISC,

ysr_ql

- pro volebnf onOotoi?O1e 2A byly mesieni oOnrefiza
vyf<on
.72
jednotlir4ich funkci n
:h blen0 ZO schvdleny usnesen in ZO
d. 11t00t2018, 12t00t2018, 1
018 a 141001201A
dne 29. 10, ZO1B,
- usrresenlm ZO E. Z4lO2l2 18 ze clne 14. 12.2O1g
bylo schv6leno
ponelchdnl odm6n n
rqiclr dlern0 ZO, piedseO0 vyOor0, etenU
vyibortr a mlstostarosty v p0
beze zm6ny od 1 . 1-.2019,
- provdieno vypldceni odm nir,ni$i
u uvolndn6 starostky, neuvoln6n6ho
mfstostarosty, 3 piedsedfr v\
a 4 dlen& ZA dle mzdouich tist0
k 30. 9. 2019.
Pokladnidoklad
- od ql!-7A1-0CI800 do 1eveetnFza r: etova rr i,
Pokladnikniha
- z0s;tatek poktaOnT t<niffi- :Q!1913
9.
2019
souhlasi se stavem SU26i
(denik)
Pokladna vfkazu Rozvaha
poloZky 518? poskytovan e zillohy
vlastni pokladnd vfkazu FIN
2M,
- pokladni limit je stanoven a
:_U9e ne06tuie v reZimu
- ses'tavena k 30. g, 2019,
- sestllirqna k 30, 9. 2019,
Udetnidenik
- sestaven za obdokrl od 1, 1.
19 do 30, 9, 2019.
ro rok 2019.
Vikaz pro hodnocenl - sestaven k 90, g, Z01g (
ick! syst6m KEO 4):
Odmdricrvdni etenu
zastupitelstva

V'lkazzisku a ztraty

- sestaven k 30. g. 2019.
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Rozvaha zfizenVctr
piisp6vkovyich

- se$taven k 30,

Vykaz zisku a ztrdtv
zilzenjrch
piisp6vkovfch

- sestaven k 30. g, 2019.

ZYizoverci listinA

-

-

organiziadn ich sloZeK

a pi'ispdvkovfch
organiz:aci, odpisovf
plan

2019.

USCj

,k.r6.rganaacq

zakl

pipp-u^u5_ug organizace

(d

;::f

Petrohrad,

a stce:

oKres

L"ouny,

- to 70695512,
- zapsana do obchodnrho rqi_stiiku
(dere take oR) dne 26. 3. 2oo3
po.ri s.pisovou znadkou pr 1$-8
veOeh-ou-u fra;sf<eio soil;v Ust[nad
l- datum vzniku 1. 12.2OO2 irp dobu neurfitou,

Labem,

I

- zmdna zYizovacilistiny ze
dne 10, 2. 2003:

novf n6zev: Zdkradni $korf petr'hrad, okres Louny, piisp6vkov6

organizace,

i

- Uplne zn6ni Ziizovaci listin;,12e dne 10. 2. Z0Og,
- schvdleno usnesenim zc) e,. 07/0412003 ze dne
10.2.2oog, vtoieno
do OR dne 31.7,200A,
I

Dohody o provedeni

odpisov! pl6n pro rok lQlH sc;hv6len ZO dne 10. 12. ZOlB

usnesenlm d,,1410212018.
- USe uzaviel dne 3, 1, 201
knihovnice s neuvolndnou
- schv4leno ZO dne 1T.4, ZO

:

dohodu o provedenl pr6ce na dinnost
itelkou paniPHDr. E. U.
usnesenim E. 15t0612019
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Pracovnlsmtowv

sovany . starostkou, origin6ll-praionrnB
v sldle USC, kde umist6i i aictriv,"--""-

vdetn6 platovlch

Smlouvy a OalSi
materiilly k
poskytnutfm
06elov'im dotacim

- Zdrjost

t 'E-';:'i

:f_,,p^.,:
H,'$9Ji1l.ii?'Ts1TI'o-0.
;*L'J.f :^:'Ji'^1.'^:::-liy*ltili;;6;i;;p/'!oE'n'vevlsi
petrolrgJl
z rozpoctu obce

sok.r p.tr"r.,r.5

i."o"rii s]el'ror

r:rplnio9r1ce- ou,ce dne

I 4. ?01s,

g,

-:;fl,:';3r,y":."j:ffina
y{po fB, u, s, poi, d 43-;F;;* zoliliors,
- 0,Setnidoktad
e, tg-OOS_Oalia,,
- Ziidost TJ Sokot petlohrgcjg
piiOeteni dotadniho piispdvku
z rozpo6tu obce petrohraO
iOt'O =" On"'27. 2. ZO1g.

Smlouvy a OatSi
materidly k piijatlm
ucetovym dotacim

(d6le take SR) Ministerstva pr6ce
rmEstnanosti pro okresni 0iatly

a ZiVOtniho
Ziv_otnlho nrosfFedi
prosttedl -_ finzrraX^i
Operadni
2020 - program 6, 11S 3jO _

pokladni spr6vy ftzenl

vlidaje spojene s ptipravou
tu,

piijm0 a vfdaj} 02.

-

Dohoda

o

I

v

vytvofeni

Rrf povnicrr piilezitosti
r6mci veiejnd
prgsp6Snfch"praci a poskytnrfili pfispevfu e. LNA-V_3
StZ.Olg
prdce deske r"l,udtiiy, placovist6 Louny
? 9luO.r
=. pracovnimista,
14.
lz+' r.
3. zure
2019 na obdobi 1. 4. Zl\e --'gO.
g. 2a19 na dtyii
*vii
nrar
i:a_2919 30. 9, 2019
- Dodatek b^ 1 ze dne 15,
7.?0,19 - prodlouZenido do.'t t . Zo1g,
- Dodatek E. Z ze dne 6, 9. Zq19 - prodlouZeni do 91. 12.
2019,
- 06ertnldoklad d. 19-988-ooopil ze dne 31, 1. p019, 19-98g-0ooog
ze drre 31, 3, 2019, to-soa-Qooo8 zer dne 31 .8.2019, 19-807-00043
ze dne 2. 9, 2019 801-qq0.74, 19-OO8_00012, tb_ooa-ooots
provdFeno z hlediska oznaderf i 0Z 1S1Oj,

o*

- Reg;istrace akce a rozhodnuff o posllvtnuti dotace
id, 6 115D314010419 ze drlrg 26, :i. zolg (dte potvrzeni metadat
konvertovan6ho dokumentu ze dne 28.
zots;, Ministerr;tva
I
zivotrrlho prostiedi prograirr
11sgi opera6nr pi.bgr;m zivotnl
_prostiedi 2014 - p1ZA,
- nAzev
: Poifzeni k
ro obec Petrohrad,

-
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0)

i,

(zm6na) ze dne 6. B. 2019 (dtr
lotgg€'
ze dne 14. a.201b)
::,::1:l,dgkumentu
rer poskytnuil
dotace

19,19-998-00006
2A19, 19-807-00042
19, 19-001-00097
2019, 19-001-OO1o:
in

o z h led isr,"

o*nre#'rP;ll,rT

-oo 1 22

-

Avlzo Krajsk6ho 0Fadu I tsteckeho
kraje (ddle take KUUrc 6, i.
5 | 2A 1 g 's]t<zu _,
.dne
.20. 4. 2019 na pievod
reinr,'estidni dotace ve visi E :o^^1.1
y uuu Kc
na uhradu vldajO souviserjicich
s volllami do Evropskeno pa
flamentu.
'vyuctov6ni dotace |<0UK 6, j, KULTKl
01 ggbt2O19/SCKU_141 ze dne
29....7, 2019, uznanE ndkladl
obce 18 5g9,ZB K6,
0detni doktad 6,: 1 9-998-0"0r
)05 ze dne 31 . g.2019, 19-998-00006
re dne 30. 6. 2A19,19-998-0 p007.ze
dne 31.2.2019,
PfOVdteno z hledieka a>naa,\a( l'lz
^o-a6
Srnlouva o Oito na -lS ggg,-E 8 KEEADpH-KE
sthotovrtAem
KU U K/54 73

Smlouvy o dilo

ng. J, S.,
dflo: ndtdr Sindelov6
sjedn6no:

c

--

krytin5,1

faple V5ech Svat;ich v petrohradd,

smlouva ze dne 15, g,2O1g na 35€1,370 K6 (v6etn6
DpH)
a. s., le 27zg1z7B,
8 na pozemku parc,

V

6.

1Ol1

usnesenim d. 04/0512019 (max. cena

Smlouvy'o pievodu
majetku (koup6,
prodej, smdna,
pievod)

119
{ 59 370 Ke),
r.,*;-:;'.:-l- :--;----::
| \rryr il Dt I Uvuvd I la poflzgml
Komposreru

- obec petrohrad s SDO
Technika s. r,- o. v celkovE ih odnotd! doddvky 615
OOO Kd bez DpH
uzaviena dne 6. S.2019,
- Smlouva zveiejn6na na httr ps ://wvr,w, e-zakazky, czl prafil-zadavatele/
dne /. 5.2019,
I

e 5 R )f14 O ttXalaX l^t.+, ,^,

Smlouvy o vdcnlch
biemenerch

remene -

sluZebnosti

6. tz-1 2-4000538IV8/OO1 (LN perndir:e pieloZka HDS p.
d,
B)
se spole6nosti e EZ Distribuce a. s. uzaviena dne 16. S,2019

--

k pozemk0m parc, d, st, 10/2i p, 6,.6',2711 k. ri. eerndice petrohradu.
u
i
obec
- schvdleno ZO dne 13. 5. ZOtr

PetrohrarJ,

movitostl ke dni 7.6.2019,
. vyrozumdnl o proveden6mir
fklaclu do katastru nemovitosti ve v6ci
lp, zn, V-1813/209-533 ze dnle 28.6.2019.
' Protokol o vyiazeni majetkulir pventdrni 6islo b09-0 0627 ZZO| O,
' Protokol o zaiazenf majetkulir
lventdrnf 6islo 509-0 0627 Z2O1 O,
' tidetnidoklad d, 19-005-OOOB il.
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Smlouvy."hf,jEG

- Sirnlouva o TFiffivecnef
c, rb-12-4A0KgZl20 se s
dne 10.9,2019,
- sctlv6lenQ ZO dne g,
9,
- smlouva o
- schv6lena

biemene 1 stuzeonosti---lednostf iEZ nistribuce a,
s, uzaviena
9 tf.qn,ceoniffi x nEt.r/1r^A/ ^

;r;:J;l"rif" :^,1lfll.^c^1,ld$o,:.-l:r.u euDRrA

11

00 (a

Sil.+rT#",qiyli"*v,li.'[t.'...1.#jff[",l]il*i!?,|il:

-_!r

clne 10. 6. 2019,

ggcleje_ddsti p. p. e

majetkelm

jfiil

n6sredn6m

bZm;sratrli

rncice u Petrohradu.
u,snesenlm d. Og/OSi2O1 9,
12._.!.".2019, 6dst
na piilo2en6 map6,

- scnveten ZO dne 11. g. z
ot1 13, g. z
nakliiddno zteteln€ specifi

- zveiejndn

s ni| ma btlt

!?

oupd biisti p. p. d, gllt10 ostatnipflocha
usnesenim 6. A4rc612019.
do '10... S,, 2019, c6st s nlZ m6 bft
a na piiloZend map6,

- zveiejndn od 25. 4. ZO
naklddiino zFeteln6 specifik

- doloZka zveieindnrz6lglr,y}ipnlgky
p' p. d, 983 ostatniptocha
(16ti,m2) a p, p. d. 984 .rre
oba v k. 11, derndice
ie'i[zm2)
{e,,i,
u Petrohradu,
nlm d, C]6i09l2019,
9,

e.je osobniho automobilu Skoda

erbldkov€ cen6,
esenfm 6, 08i09/2019,
2Cl_1_g_

Dokumentace
k veiejnym

zak1zklm

fls-1ak6 VZMp; "Omrn6ni
)V ll", otevFen6 ftzent

ila sravepnl prace:

verejna zakazka maleho r,[lsarru
i

na ndkup nov6ho osobrriho
autornobitu $kooa o:lqutr$.ittsl,oroi ss
tw Sstup, mech. a prodej
S[90"r octavia oA-M1-LB-s r..f q.reAcr<:
- zeoost o zasrdni cenovyich
lnpbidek ze dne 26. g, 2o1g - odesriina
datovou zprdvou e spoledhosderin,
na.riietli desce k z6rmdru obce prodat osobnf
:,*l::t11,?.=y:i.{6lf
automobit St<oda bctavia.(zv;f4r€;;,;J);.
5:
zols)
- protokol o otevfr6ni nabidek izd One 6, 9, 2019
- usneseniZO d, 0ts/09t2019le dne 1zt. B.
ZO1g,
- usneseniZO 6. 10110t2019
9, 9.2019

;;ol, ;; ;l
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._i

o

ne 11,9.2019 -

- | rvveJ vgul,lllno
avra ze dne 11' e' 201e,
l<upni
vozidla uzavfena na prodej
$*oO,a O.t.oi, u
ne
nFiimnr^i pokladnr
nat,r^r- ooKraq o, te_/0100g11, 30" 9' 2019,
- gfijmovli
- Prcrtokot o vyiazen[ $kooa
6tl-or,,
0e/2oe-01 ze dne 30 e 201e,

-

;l;;;;

f.,

o;r;;'

VnitfnipfedpG

a

Vfsledky externich

- ffiilil;i;rr,i:?ur"J;$i,oJr*:r,"
- 0detnt doktad 6. 19-003_00boi'
- Skoda oc{{via Activel,6TDt
85 kW - datum zayazeni
.51f3,,T*"tku
:_qe,&idoktad d. 1
- smerniceT tBilta t<
:i z6lrona

f

o rieetnictvf ze?nEl
2of +,
lll, - poktalna,
=2Qtg:-UefaVeneleSt
e, ;, a_sooz/o-ozsolr sroTo-re r_
I ?15s6,
ze dne 7. 3. ZO'19 Okresni pravy
socidlniho zabezpe6enl Louny,
-. tsontrolovdno: pln6nf
nosti
nemocensk6m poliStenf,
^
d0c;hodovenr poji$t€ni a pti
lu pojistn6ho na soci6tnf poji5tSni
a ptispdvku na st6tni politi zamdstnanosti
za obdobi oa i. L Zale
do 31, 1. 2019,
;rdv6r: nebyty zjistEny nedostatky, byla poskytnuta
nitlelitil
soudinnost.
- dne 18, 6. 2019
6rnf a kontrolnf vybor Zq
na:zdklad6 povdieni Ze ze
13. 5. 2019 usnesbnim E. ASft7tZO19,
kontrrrly zYizenl p. o. za
i 0712018 a2 0B1ZO19,
prov6ieno: vniti'ni pl:g,pi:!
J.:mitrni-e), rtdetnictvi (do5te faktury,
skladov6 evidence, uziti iprispevxu
na provoz poskvtnut6ho
poskytnut6ho
i

: Dqq-e!e!.j,_14q1S ze drre
- Protokol o kontroG; f +l

,X

v

-

Vfsledky kontrol
zYizenyoh organizaci

-

- pochybenI neshleddna.
Zapisy

jednilni

- ze dne 29. 10. Z01g,lB.Tj
z:astupit'elstva v6etn6 17 . 4, 2019, .13, 5,
2019, 1o,l
usnesenl
:-e!l-qgq!1o iezkou m d n i h osr
PendZni fondy
- US}C neziidil fondy,
tizemnlfro celkrr
pravidla tvorby a
z:

rrpu,lini

I

ZO dne {?, 9J0_!9 v bod6 6. Vil.
g, 19. 2. 2019, 11, 3. /Ug,
2019,14.8.2A19 a g, 9, 2019,

-

Hospodiiisk6 dinnost - USC neprovozule hospoda
Udetnizdvdrka USC
Vnitini kontrolnl
6innost

- zet ro( 2018
usnesenim 6. 05/06/2019.
ZO dne 13, b. t019

g:iil;Flyrl6ir.r
p. o. za

u

a

sohv6lena ZO dne 17.

4i,019,

i

b, 05/07/20tg poverito

j"ei:lu'',iriii'iil3[?.Y3l:'J,ili"]ii:jtl

zYize>ne

obdobi OTl1}lg aZ 0SlZO1g,- zprdva z kontrolnrho vfboru z kontroly proveden6
6leny kontrolniho
a finan6niho vfboru y!.
19.
6.
2019,
bez
kontrornicn
zjistdnf,
.o. $1e
zp:?va projedndna v ZO dne
19. g, 2019 v bodd Vll,,
- Zapis ze spoledndho.iedn6rji KV a FiV ze dne 4. g;.
ZO1g,
ZAkladni Skola a
mateiskdi Skola
Petrohrad, okres

be4 l<ontroln ich ziiEt6ni,

Strerna 8 (Celkem
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organizace

-

odpisoW pl6n pro ro

usnesenlm 6. 1 4lO2lZO1B.
-.prievod kladn6ho hospod
do rezervnlho fondu p. 0.,
d, 03/05/2019,

2019 schveten' ZO* dne

1Ol1Z

eho vfsledku ve r4i5i 10g 622,62
K6
valeno ZO dne 11, g. pO19 usnesenfm

B. ZjiSt6nl z dildiho piezkoum6ni

Piidi|6impiezkoumdnihospodaFenl0scPetroF|r3d@
___._._-' ..*3

nedostatkv.

C" Plndni opatieni k odstrandni[ nedostatk0 zj
USC za rok 2018

h pii piezkoumiinI hospodateni

nebvly_;zii5t6nv ehvbv a nedostatkv.

Strana 9 (Celkenf
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2O1B

0)

Petrohrad dne 24. 10, 201
9

Podpisy kontrolorek:
Ing, Barbora Jir6skov6
kontrolorka povdFen6 tizenim ptezkoumdni

lng, Alena Babickd
kontrolorka

$ obsahem z6pisu z. ditdiho piezkoumdni
nospoOaidnf USO Petrohrad o po6tu
seznimena a jeho stejnopis'e. f

obJrZefa

;

Dne:24,10,2019

Jitka Dondovi6
KtJ OK
Ing, l3arbora .lir6skovd

odddleniPHO
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1O

stran byla

Obec Petrohrad, IČO 00480975

KEO4 1.7.1 UC112Paticka

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: .....................................................................

Statutární zástupce

Podpis: .....................................................................
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