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KRAJSIť URAD
JIHočEsrÝ rnn:
Odbor ekonomický
Oddělení přezkumu a metodiky hospodařeníobcí
U Zimního stadionu I952l2
37O 76 České Budějovice

spisová značka : orro-pŘ 33a7 4 l 2oírg/hakr stejnopis č. 2

Zoráva o vÝsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019

Přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územního ceIku dne 14. 8. 2019 jako dílčí přezkoumání
a
na Krajském úřadu Jihočeského kraje dne 3. 4.2O2O jako konečné přezkoumání

Přezkoumání hospodaření obce Úletrle za rok 2019 ve smyslu ustanovení § 42 zákona č. 12812000 Sb,,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č,42012004 Sb,,
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění
pozdějších předpisů, bylo zahájeno dne 22.07.2OL9 Krajským úřadem Jihočeského kraje
doručením písemného oznámení.

Přezkoumané období od 01.01.2019 do 31.12.2019.

Přezkoumánívykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Marie Housková

Pověřeníkpřezkoumánípodle§5zákonač.42O|2OO4Sb.a§4a§6zákonač.255/2012Sb.
vydat Krajský úřad Jihočeského kraje pod ě.54ol2oLg/oEKo-PŘ dne 18. 7. 2oírg.

Konečné přezkoumání hospodaření bylo provedeno v podmínkách mimořádných opatření, vyvolaných
vyhlášením nouzového stavu na území České republiky, s využitím postupu doporučeného MinistersWem
financí, Odbor 47 Centrální harmonizační jednotka, z podkladŮ předávaných územními celky
na elektronických nosičích a konzultovaných dálkovou formou.

Přezkou má n í byl o vykoná no rrýběrovým způsobem.

Při přezkoumání byli přítomni: Bc. Luděk Vršek - starosta

Marie Nováková - účetní
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ŤdTět eřezkoumání:
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h p řed p i s ůuskutečnění tohoto úkonu.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 42ol2oo4 Sb. nebyly předmětem přezkoumáníse vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňovilň řád" 
l'Ý9f lf

Sp. zn.: orro-pŘ 33874l20t9lhakr

I a 2 zákona

platných ke dni

údaje, na které

Poslední kontrolní Úkon - kontrola inventarizač ní zprávy za rok 2olg - byl učiněn dne 3. 4. 2o2o.

A,L Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2019
při přezkoumání hospodaření nebyty zjištěny takové chyby a nedostatky.

A'IL 
;iJj#-HT'lilrliTpravené z dítČÍch přezkoumání nebo zjištěné při konečném

při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny takové chyby a nedostatky.

podle ustanovení § 10 odst, 3 písm, a) zákona č. 420POÚustanovení § 2 odst. 1 a 2 uvedenéňo zákona:
Sb., které jsou uvedeny v čtenění podle

Obec netvoří peněžní fondy,

Obec neprovozuje podnikatelskou činnost,

obec v kontrolovaném období neuzavřela smlouvu týkající se sdružených prostředků.

- přezkoumán: Ano
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- přezkoumán: Ano

2.

- přezkoumán: Ano

3.

- přezkoumán: Ano

4.



Sp, zn,: oEKo-PŘ T874l2Ot9lhakr

6. Ustanovení § 2 odst, 1 písm. f) hospodařenía nakládání s prostředkv poskwnutYmi z Národního fondu a
s dalŠÍmi prostředkv ze zahraničíposkvtnutými na základě mezinárodní,ch smluv
- přezkoumán: Ano
Obec nehospodaří s takovými prostředky.

7. Ustanovení § 2 odst. 1 písm, 9) wúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu.
k rozpoČtŮm krajŮ, k rozpočtům obc| k jinÝm rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám
- přezkoumán: Ano

8. Ustanovení § 2 odst. 2 písm, a) nakládánía hospodařenís majetkem ve vlastnictví územního celku
- přezkoumán: Ano

9. Ustanovení § 2 odst, 2 písm, b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní
celek

- přezkoumán: Ano
Obec nehospodařís majetkem státu.

10. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřeiných zakázek, s rnýjimkou úkonů
a postupŮ ořezkoumanÝch orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu

- přezkoumán: Ano

í 1. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi

- přezkoumán: Ano

12. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazkv fyzických a právnických osob

- přezkoumán: Ano
Obec neručí za závazky fyzických a právnických osob,

13. UstanovenÍ§ 2 odst. 2 písm. f) zastavovánímoviÝch a nemovitých věcíve prospěch třetí,ch osob
- přezkoumán: Ano
Obec nemá zástavy ve prospěch třetírch osob.

14. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizovánívěcnúch břemen k maietku územního celku

- přezkoumán: Ano
Obec vede věcná břemen analyticky.

Vzhledem k mimořádným okolnostem, omezeným pracovním kapacitám a nízké vnímané rizikovosti
daného předmětu nebyl předmět přezkoumání podroben detailnímu prověřování. Detailní prověřování
tohoto předmětu přezkoumání bude provedeno v závislosti na posouzení jeho rizikovosti v příštích
obdobírch. V rámci základního posouzení předmětu nebyly shledány chyby a nedostatky.

í5. Ustanovení§ 2 odst. 2 písm. h) účetniďvívedené územním celkem

- přezkoumán: Ano
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Sp. zn.: oEKo-pŘ Tl74l20l9lhakr

C,L Při Přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D,L Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2o19 podle § 2 a § 3 zákona č.42ol2oo4 sb,+ nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčíchpřezkoumáních, které byly již napraveny.
'F

D,IL UPozornění na PříPadná rizika, která tze dovodit ze z_jištěných chyb a nedostatků,která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního cetku v budoucnu:Při Přezkoumání hosPodaření něbyta zjištěna žádná ,{*zia- ririka, která uy monn mít negativní dopadna hospodařeníúzemního celku v budoucnosti.

D.III. Poměrové ukazatete zjištěné při přezkoumání hospodaření:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku ,.,..,.,. ,.,.,..... O o/o
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku .,...,.,. 0,64 o/o
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ....,.,..,.,.,.........,.. O o/o

D.IV. Výrok o výši dluhu územního celku:

Dluh Územního celku nePřekroČil60 o/o průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Výše dluhu územního celku: O,- Kč
60 o/o průměru jeho přfmů za poslední4 rozpočtové roky: í 834 350,00 Kč

D.V. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek

upozorněníúzemního celku na správné tříděnípříjmů a uýdajů podle vyhlášky č,323l2oo2 sb. Ministerstvafinancí o rozpočtové skladbě.
Z hlediska odvětvového lParagrafl se třídí přlTy a rnýdaje podle odvětví. odvětvové třídění rozpočtovéskladbY odPovídá na otázku, k čemu slouží daná činnost, teoy jatou funkci má uvedená operace. podstatnéje, kam a za jakým ÚČelem je operace realizována 1za;išténí vzdělání u ,átĚoni škole, údržba lesa,hospodaření s byty, činnost dobrovolných hasičů a poOonňě,).

V PříPadě odvětvového Čle.nění platí zákla.dní pravidlo, že operace je zatřír,cěna podle převažujírcího
(dominantního) účelu. Nerozúčtováváme na několik purugráfů.
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Sp. zn.: oEKo-PŘ 33874l20l9lhakr

Upozornění územního celku se vztahuje k používání paragrafu 6171 Činnost místní správy - Vlastní
správní činnost obcí.
Tento paragraf zahrnuje společné činnosti pro místní správu a zastupitelský sbor, nelze-li je oddělit. Výdaje
hrazené ze sociálního fondu obcíve prospěch zaměstnanců obecního úřadu,
Tento paragraf by neměl b,it používán pro takové peněžní operace, u nichž lze použít jiný, přesnější
paragraf, aby nedocházelo ke zbytečnému navyšování výdajů na místní správu. (Rozpočtová skladba
a účetnictví2019 pro ÚSC)

České Budějovice, dne 3. dubna 2020

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

Marie Housková

kontrolor pověřený řízením přezkoumání podpis kontrolora pověřeného ř2ením
přezkoumání

Tato zpráva o v,ýsledku ořezkoumání:

- má pouze charakter návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. K zjištěním uvedeným

ve zprávě je možné podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne převzetí zprávy o výsledku

přezkoumání, a to kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Tento návrh se stává koneČným

zněním zprávy okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona

č. 420l2oo4 Sb,, o možnosti podání písemného stanoviska k dotčeným zjiŠtěním, Kontrolor pověřený

řízením přezkoumánímůže v odůvodněném případě stanovit lhůtu delší.

- je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává zástupci kontrolovaného

subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu,

- nedílnou součástí zprávy je seznam dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumánÍ, které jsou

uvedené v příloze.
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s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Útehle o počtu 9 stran včetně přílohy byl
telefonicky seznámen dne 03.04.2020
a její stejnopis č. 2 pYevzal dne .....?-.?,..l.,.,,?..qi..r...... starosta obce
Bc, Luděk Vršek.

Poučení:

ÚzemnÍ,celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 42ol2oo4 Sb., povinen přijmout
oPatření k nápravě chyb a nedostatkŮ uvedených v této zprávě o rnýsledku přezkoumání hospodařenia podat
o tom písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů po projednánítéto zprávy
spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 42ol2oCÉ Sb., povinen v informací,rh podle
ustanovení § 13 odst, 1 písm. b) téhoŽ zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajírcímu
orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu
uvedenou zprávu zaslat.

Nesplněním těchto povinností se Územní celek dopustí přestupku podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c)
zákona Č. 42012004 Sb. a za to lze uložit územnímu celku podle ustanovení § 14 odit. 2 zákona č, 42oÍ2oo4
Sb. pokutu do uýše 50.000 Kč.

Bc. Luděk Vršek ,{*
HLE /

rc5/

starosta obce podpis
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Sp. zn.: oEKo-PŘ 33874l20l9lhakr

Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodařeníza rok 2019.

Doklady a iiné materiálv wužité při přezkoumání:

Návrh rozpočtu
. na rok 2019 byl návrh rozpočtu zveřejněn od 15.11.2018 do 2B.IZ,20LB, dle zákona /ověřeno

doložkou na materiálu/
Rozpočtová opatření

. pověření starosty ke schvalování rozpočtorných opatření - dodatek směrnice - schváleno na jednání
ZO dne 16.9.2074

o - rozpočtové opatření č. U20I9 schváleno ZO dne t7,7,ZOtg, zveřejněno od 18.1.2019 dle zákona
/ověřeno doložkou na materiálu/

. - rozpočtové opatření č.3U20I9 schváleno ZO dne 27,3,2019, zveřejněno od 28.3.2019 dle zákona
/ověřeno doložkou na materiálu/

o - rozpočtové opatření č. 5l20I9 schváleno starostou obce dle pověření 1,8.2019, zveřejněno
od 2.8.2019 dle zákona /ověřeno doložkou na materiálu/

SchváIený rozpočet
o í]d rok 2019 byl rozpočet schválen na jednání zastupitelstva obce dne 27,I2,201B jako vyrovnaný

v částkách 1,760.000 Kč v příjmech ivýdajích, zveřejněn od 28.12.2018, dle zákona /ověřeno
doložkou na materiálu/

Střednědobý výhled rozpočtu
r SVR na roky 2018 - 2027 byl zveřejněn od 15.11.2018 do 2B,I2,201B , dle zákona /ověřeno

doložkou na materiálu/
. - schválen byl dne 27.12,2018 na jednání ZO, zveřejněn od ZB,LZ,207B, dle zákona /ověřeno

doložkou na materiálu/
Závěrečný účet

. návrh závěrečného účtu byl zveřejněn od 11.3.2019 do 27.3,2019 dle zákona /ověřeno doložkou
na materiálu/

. - schválen na jednání zastupitelstva obce dne 27,3,2019, zveřejněn od 28.3.2019 dle zákona
/ověřeno doložkou na materiálu/

Faktura
. Fap č, Il20t9 ze dne 8.4.2019 ve výši 4,500 Kč za strojní rnýkopové práce
o - předpis - účetnídoklad č, 1904-00011 ze dne 8.4,2019
. - úhrada - vYpis z účtu vedeného u Poštovní spořitelny č, 4l20t9 , obrat ze dne 8.4,2079 ve výši

4.500 Kč, účetnídoklad č. 1904-000027 ze dne 8.4.2019
Faktura

. FAP číslo 190864 ze dne B. 10. 2019 celkem ve výši 2,422Kč za odpad 9l20I9
o předpis - účetní doklad číslo 1910-000003 ze dne 14. 10, 2019
r úhrada - BÚ vedený u ČS a. s. číslo 10, pohyb dne 14. 10. 2019 ve výši 2,422Kč, účetnídoklad číslo

1910-000024 ze dne 14. 10. 2019
Faktura

. FAP číslo 2019010 ze dne 12,9.2019 celkem ve výši 1.452Kč za opravu požární nádrže
o předpis - účetní doklad číslo 1909-000018 ze dne 16. 9. 2019
. úhrada - BÚ vedený u čSOa a. s, číslo 09, pohyb dne 16. 9, 2019 ve výši L452 Kč, účetní doklad

číslo 1909-000027 ze dne 16. 9. 2019
Hlavní kniha

. 07l20I9
Hlavní kniha

. l2l2079
Inventurní soupis majetku a závazků

o inventarizační zpráva sestavená k 31. 12. 2019
. inventarizačnísoučet účtu 02B
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o inventarizační součet účtu 261 včetně výčetkyo inventarizační součet účtu 231 100 - běžný ú3et vedený u ČSog a,s.o inventarizační součet účtu 231 101 - běžný účet vedený u Črua. inventarizační součet účtu 4O3
Kniha došlých faktur. od 1,1.2019 do 37.7,2079
pok!adní doklad

. VPD č. 19-701-0004B ze dne 11.7.2019 ve uýši 318 Kč - dárkový balíček
a

e VPD č. 19-701-00043 ze dne 3,7,2Ol9 ve výši 700 Kč - PHM

. U_OO Č. 19-701-00018 ze dne 4.4,2019 ve výši 575 Kč - PHMpokladní doklad

. VPD číslo 71 ze dne 2, 12,z}tg ve rnýši 596 Kč za materiál. účetnídoklad číslo 1912-0OOO41 ze dne 2, 72,2olgpok|adní doklad

. VPD číslo 72 ze dne 2. t2, 2olg ve rnýši 32z Kčza úklidové prostředky. účetnídoklad číslo 1912-000042 ze dne 2. I2,2O7g
Pokladní kniha (deník)

. za období 0712079, kontrola na rozvahu - zůstatek účtu 261
Příloha rozvahy

. k 31.7.2019
Rozvaha

. k 31. 72.2019
Rozvaha

. k3L7,2019
účetnicnrí ostatní

' ÚČetnízávěrka z.a rok 2018 byla schválena na jednánízastupitelstva obce dne27,3,2079. protokol o schválení - 27,3.2079. stavová zpráva - 27,3,2079
, _ . _ 

přeúčtováníHV - účetnídoklad č. 1903-000051 ze dne27.3,2OI9
Uďový rozvrh
, . platný pro kontrolované období
Učtoyý rozvrh

o platný pro kontrolované období
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu. k 31. 72,2019
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu. k 31,7,2019
Výkaz zisku a ztráty

. k 31, 12.2019
Výkaz zisku a ztráty

. k 31.7.2019
Smlouvy a další materiály k přijatým účelov,ým dotacím

' smlouva o PoskYtnutí ÚČelové dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraj v roce2019 Č, SDO/OREG/5BB/19 ze dne 24.6,z)tg, předmětem je posrytnuti peněžních próstreJřn
na realizaci akce "Oprava požární nádrže v Úlehli''o - PrŮvodnídoPis - příjem - poloŽka 4122, Čerpání- položka 5xxx, položka xxxx,lJZ710

' - dotace bude poskytnuta jednorázově formou zálohové platby ve výši 240.00Ó Kčo - ProC€fltuální Podíl obce Činímax. 600/o z celkorných uznatelných výáalů akce. - vyúčtování proběhne nejpozději do 15.1.2020. příjem zálohy

identifikátor DS; kdib3rr
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz

tel:
fax:

386 720 LlI
386 359 069

IC: 70890650
DIČ: cz7o89o65o

Stránka 8 z 9



Sp. zn.: oEKo-PŘ 33874l2Ol9lhakr

' - 4ÍPis z ÚČtu vedeného u PoŠtovní spořitelny č, 7lzolg, obrat ze dne 15,7 .2otg ve uýši 24o,00O Kč,
účetní doklad č, 1907-000034 ze dne 15.7,2019

Smlouvy a další materiály k pňjatým účelovým dotacím
' Smlouva o Poslrytnutí ÚČelové dotace _v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraj v roce2019 Č. sDo/oREG/5B8/19 ze dne 24.6.2019, preomětem je postřnut? peněžnícn próstřeJřů

na realizaci akce "Oprava požární nádže v Úlehli''o vyúčtování poskytnuté zálohy dotace:

' oznámení poslrytovatele dotace - e-mail ze dne 18. 10. 2019, vyúčtování k 17. 10. 2019. účetní doklad číslo 1910-0OOO34 ze dne L7. LO. 2OI9
Smlouvy o dílo

' smlouva o dílo uzavřená dne t2.6.2OIg na akci : "oprava požární nádže v úbhli,,za celkovou cenu
díla 414.400 Kč, dokončení díla do 31.7.2019. Fap ze dne 24,7.2019 ve rnýši411.4oo Kčo - předpis - účetní doklad č, 19OB-OOO01 ze dne 1.8.2019

' - Úhrada - vYPis z ÚČtu vedeného u P_oŠtovní spořitelny č. Bl2olg, obrat ze dne 2.8.2019 ve výši411.400 Kč, účetnídoklad č. 19O8-0OO005 ze dne Z.g.Zórg
Dokumentace k veřejným zakázkám. vnitřní směrnice pro zdáváníveřejných zakázek- účinnost od 1.1.2016. akce. "Oprava požární nádrže v Úlehli'', postup dle směrnice - bod 2, rozhoduje zastupitelstvo obceo - J vyzvy ze dne - 16.4.2019 dle doručeneko - obec obdrŽela 3 nabítdky - nejniŽŠÍ cena díla 411.4oo Kč včetně DPH, cena bez DPH 34o.ooo Kč -stavební firma J.N.

'_ - zastuPitelstvo_obce vybralo dodavatele akce na svém jednán í dne 22.5.2Ot9Vnitřní předpis a směrniceo vnítřní směrnice pro zdávání veřejných zaázek- účinnost od 1.1,2016

identifikátor DS: kdib3rr
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz
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