
KRAJSKÝ ÚŘnD JlHočrsrÝ KRAJ

EKoNoMlcrÝ oDBoR
oDDĚleruí pŘEZKLJMu A METoDlKy HospoDAŘeHí ogcí

Sp. zn.: oexo-pŘ 83966/2018/hakr stejnopis č. 2

Zpráva o vÝsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018

obce Uzenice. lčo 0025í968

Přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územního celku ve dnech:
25. března 2019 jako jednorázové přezkoumání

Přezkoumání hospodaření obce Uzenice za rok 2018 ve smyslu ustanovení § 42 zákona č.12812000 Sb.,
o obcích (obecní zřlzení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem é. 42012004 Sb.,
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších
předpisŮ, bylo zahájeno dne 23. 1. 20í9 Krajským úřadem Jihočeského kraje doruěením písemného
oznámení.

Přezkoumané období od í . í . 201 8 do 3'l. 12. 20'18.

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: lng. Květa Vaněčková

- kontrolor: Jitka Luňáková

Pověření kpřezkoumání podle § 5 č. 42012004 Sb. a § 4 a § 6 zákonaé.25512012 Sb. vydal Krajský úřad
Jihočeského kraje pod č. 672,677l dne 20.7.2018.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumání byli přítomni: lng. Jiří Pýcha - starosta

Hana Machuldová - účetní
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předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst, 1 a 2 zákona č. 42012004 Sb.,
posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.

Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění
tohoto úkonu.

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

Poslední kontrolníúkon, ukončení kontroly na místě, byl učiněn dne 12:10h.

A. vÝsledek iednorázového přezkoumání

A.l. Chyby a nedostatky zjištěné přijednorázovém přezkoumáni za rok 20í8

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

B. oblasti přezkoumání. u kteŇch nebv|v ziištěnv chvbv a nedostatkv
podle ustanovení § 10 odst.3 písm. a) zákona č.42012004 Sb., které jsou uvedeny v členění
podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona:

1. Ustanovení § 2 odst. 1 oísm. a) plnění příjmů a výdalů rozpočtu včetně peněžních operací. týkajících se
rozpočtových prostředků

- přezkoumán: Ano

2. Ustanovení§ 2 odst. 1 písm, b) finančníoperace. týkajícíse tvorby a použití peněžních fondů

- přezkoumán: Ano
obec netvoří peněžní fondy

3. Ustanovení§ 2 odst. 1 oísm, c) náklady a výnosv podnikatelské ěinnosti územního celku

- přezkoumán: Ano
obec neprovozuje podnikatelskou činnost

4, Ustanovení § 2 odst, 1 písm, d) peněžníoperace. týkajícíse sdruženÝch prostředků vynakládaných na základě
smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinýlni právnickými nebo
fyzickými osobami

- přezkoumán: Ano
obec neúčtuje o sdružených prostředcích

5. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace. týkaiící se cizích zdrojů ve smyslu právních oředpisů
o účetnictví

- přezkoumán: Ano

6. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu
a s dalšími prostředky ze zahraničí poskvtnutými na základě mezinárodních smluv

- přezkoumán: Ano
obec neobdržela tyto prostředky

7. Ustanovení§ 2 odst. 1 písm. g) vyúčtovánía vypořádánífinančních vztahů ke státnímu rozpočtu. k rozpočtům
krajů, k rozpočtům obcí, k jinÝm rozpočtům. ke státním fondům a k dalším osobám
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- přezkoumán: Ano

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

9. Ustanovení§ 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodařenís maletkem státu, s nímž hospodaří územnícelek
- přezkoumán: Ano
obec nehospodařís majetkem státu

'10. Ustanovení § 2 odst.2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů
přezkoumaných 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) ručeníza závazkv fyzickÝch a právnických osob
- přezkoumán: Ano
obec neručí zazávazky třetích osob

13. Ustanovení§ 2 odst. 2 písm. f) zastavovánímovitých a nemovitých věcíve prospěch třetích osob
- přezkoumán: Ano
obec nemá zastavený majetek ve prospěch třetích osob

14. Ustanovení§ 2 odst. 2 písm. g) zřizovánívěcných břemen k majetku územního celku
- přezkoumán: Ano

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

- přezkoumán: Ano

16. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru ieho příjmů za poslední
4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost

- přezkoumán: Ano

c. plnění opatření k odstranění nedostatků ziištěnÝch
v předchozích letech

C.l. Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 20í8

D.!. Při přezkoumání hospodaření obce za rok2018 podle § 2 a § 3 zákona č, 42012004
sb.

+ nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

U Zimního stadionu 1952n,37076 České Budějovice, tel.: 38672O 111,íax:386 359 O84
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky.cz



D.ll. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatkŮ,
která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:

Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na
hospodaření územního celku v budoucnosti.

D.lll. Poměrové ukazatele ziištěné při přezkoumání hospodaření:

a) podíl pohledávek na rozpoětu územního celku ....,.... . 2,05 %

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku ......... .,... 2,70 o/o

c) podílzastaveného majetku na celkovém majetku územního celku .................,.... 0 %

D.lV. Výrok o výši dluhu územního celku:

Dluh územního celku nepřekročil 60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Výše dluhu územního celku: 0 Kč
60% průměru jeho příjmů za poslední4 rozpočtové roky: 1.647.281,10 Kč

Uzenice, dne 25. března2019

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

arlíIočE§KY_Kri,A{s
ERAJ§KY UIť\D

:. . ].:-:í . . >.*. . . . . . U Zmníhb sladionu.1952/2
pod pis kontrolora poveBH8fi &12$rŘtf, ějovico mkontrolor pověřený řízením přezkoumání

přezkoumání

Jitka Luňáková

kontrolor

Tato zpráva o vÝsledku přezkoumání:

- 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, 42012004 Sb., o možnosti podání
písemného stanoviska k dotčeným zjištěním. Kontrolor pověřený řízením přezkoumání mŮŽe

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.
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příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 20í8.

Doklady a iiné materiály využité při přezkoumání:

Návrh rozpočtu
o 11á rok 2018; zveřejněn od 1. 12. 2017 do 17 . 12. 2017

Rozpočtová opatření
o ě. 6 schváleno ZO dne 14.9,2018 usnesením č. 196/18; zveřejněno od 10, 10.2018
o č.7 schváleno starostou dne 25. 9. 2018; zveřejněno od 10. 10. 2018 do 31. 12. 2018
o č. 8 schváleno starostou dne 1. 10, 2018; zveřejněno od 29. 10. 2018 do 31. 12. 2018

Schválený rozpočet
o ílá rok 2018 schválený ZO dne 17 . 12.2017 usnesením č. 184117
. schválený jako vyrovnaný; př|my a výdaje ve výši 2.115.000 Kč
. zveřejněn od 28. 12.2017

Střednědobý výhled rozpočtu
. na období let2017 až2020, zveřejněn od 31. 12.2016

Závěrečný účet
o z?rok2017; návrh zveřejněn od 6,6.2018 do22.6.2018
o projednán ZO dne 22. 6. 2018s výrokem "bez výhrad" (usnesení č. 193/18)
. schválený zveřejněn od 1.7.2018

Faktura
o FD č. 18534 ze dne 19, 12.2018 za džberovou stříkačku (8.514 Kě)
o účetní doklad č. 1812-00012ze dne22. 12. 2018
o výpis z účtu u KB, a. s. č. í 2 obrat ze dne 27 . 12. 2018
o účetnídoklad č, 18-801-000360 ze dne27.12.2018
o FD č. 1408080/2018 ze dne 6, 9. 20í 8 za revitalizaci zeleně Radyně (24.200 Kě)
. účetní doklad č. 1809-000004ze dne 9. 9.2018
o výpis z účtu u KB, a, s. č. 9 obrat ze dne 25. 9, 2018
o účetní doklad č. í 8-801-000247 ze dne 25. 9. 2018
o FD ó. 1419 ze dne 14. 9, 2018 za nátěr plotu u kapličky a materiál (2.279 Kě)
. účetnídoklad č. ,1809-000009 ze dne 14. 9. 2018
r výpisz účtu u KB, a. s. č.9 obratze dne 14.9.2018
o účetnídoklad č. 18-801-000233 ze dne 14. 9. 20'l8

Hlavní kniha
o k 31.12.2018

Inventurní soupis majetku a závazkú
o Plán inventur k 31. 12. 2018 ze dne 22. 12. 2018
o Podpisové vzory inventarizaění komise ze dne 22. 12.2018
o lnventarizaéní zpráva k 3í . 12. 2018 ze dne 22. 1. 2019
o inventurní soupisy účtů č. 01 8, 0í 9, 079, 022, 081, 082, 028, 088, 192, 194, 261, 314, 315, 321, 349, 33í,

337,342,374,403,021 0200 (LV 1, k. ú. Uzenice - stavba č. p. í1 na pozemku st. 22) 021 0200 (LV 1,

k. ú. Uzenice - stavba bez ěp,/ěe, na pozemku st.44), 031 0501 (LV 1, k, ú, Uzenice - pozemeké.1415 -
pozemek zatížený VB), 031 0200 (LV 1, k. ú, Uzenice - pozemek č. 1í5), 031 0300 (LV 1, k. ú. Uzenice -
pozemek č. 1302)

Kniha došlých faktur
. k 31.12.2018

Odměňován í č!enů zastu pitelstva
. odměny neuvolněných ělenů zastupitelstva schváleno ZO dne 2, 11. 2018
o mzdové náklady dle zaměstnanců za období 1212018
. odměna - os. č. 102,117

pokladní doklad
o VPD č.81118 ze dne 26,9,2018 za plynový ohřívač (4.070 Kč)
. účetnídoklad č. 18-701-00081 ze dne 26. 9. 2018
o VPD č. 1 10/J8 ze dne 2. 12, 2018 za dárkový balíček a časový spínač (577 Kč)
o účetnídoklad č. 18-701-00110 ze dne 2. 12.2018
o VPD č.119118 ze dne 28. 12.2018 za PHM (494 Kč)
o účetní doklad č. 18-70'1-00119 ze dne 28, 12. 2018
. PPD č. 112 ze dne 7 . 12. 2018 - dotace pokladny (20,000 Kč)
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. úěetní doklad ě. 18-701-00112ze dne 7. 12.2018
Pokladní kniha (deník)

o k 31 .12.2018
Rozvaha

o k3't.12.2018
účetnictví ostatní

o účetnízávérkazarok 2017 schválena ZO dne22.6, 2018 (usnesení ó.192118)
. protokol o schválení účetní závérky ze dne 22.6.2018
. odesláno systému CSU|S dne21.7.2018
. účetní doklad č. 1 806-000048 ze dne 22. 6. 2018

ÚčtovY rozvrh

, . platný pro rok 2018
Učtový rozvrh

o platný pro rok 2018
Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

. k3'1 .12.2018
Yýkazzisku a ztráty

o k3'1 .12.2018
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

. smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2018
(č. SDO/OREG/18) ze dne 9. 8. 2018

. obec jako příjemce investiční dotace ve výši 230,000 Kč
o příjem dotace: výpis z účtu u Kb, a. s. č. 9 obrat ze dne 25.9.2018
o účetnídoklad č. 18-801-00246ze dne 25. 9.2018
r čerpání dotace:
r FD č. 198/2018 ze dne 16. 1 1 . 2018 za provedené stavební práce (603.'130,66 Kč)
. účetní doklad ě. í81 í-000001 ze dne 16. 11.2018
o výpis z účtu u KB, a, s. č. 11 obrat ze dne 28, 11.2018
o účetní doklad č. 18-801-00321 zedne28. 11. 2018
o Vyúčtování poskytnuté dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v roce2018 ze dne 5.12.2018
. oznámení o vyúčtování zálohy na dotaci ke dni 13. 2.2018
o účetní doklad č. í902-000028ze dne 13. 2.2018

Doku mentace k veřej n ý m zakázkám
. "Oprava k podání cenové nabídky" ze dne 27,8.2018
o Evidenční list doručených nabídek ze dne 14.9.2018 - doručeny 3 nabídky
. Jmenování členů hodnotící komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ze dne 14. 9.2018
o Protokol o jednání komise pro otevírání obálek a hodnotící komise ze dne 14.9.2018
o Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 14,9.2018
o smlouva o dílo schválena ZO dne 14. 9,2018 na cenu díla (498.455,09 Kě bez DPH,603.130,66 Kč bez

DPH)
. Smlouva o dílo ze dne 27.9.2018; zhotovitel: Radek Šimsa

Vnitřní předpis a směrnice
. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
. ze dne 19. 6.2017 - pověření starosty ke schvalování rozpočtových změn
o ze dne 2. 11. 2018 - odměny neuvolněných členů ZO (usnesení č, 12118)
. ze dne 1. 12.2017 - rozpoěet na rok 2018 (usnesení č.184117)
. ze dne 22. 6. 2018 - účetní závěrka za rok 2017 (usnesení ě. 192118), závérečný úěet za rok 2017

(usnesení č. 193/18)
. ze dne 14. 9.2O18 - smlouva o dílo s firmou Radek Šimsa (cena díla 498.455,09 Kč bez DPH) (usnesení

ě.197/18)
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