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Zpráva

stejnopis č. 2

o vÝs!edku přezkoumání hospodaření za rok 2018

Přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územníhocelku ve dnech:

30. srpna 2018 jako dílčípřezkoumání
13. února 2019jako konečnépřezkoumání

Přezkoumání hospodaření obce Krtov za rok 2018 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 územníchsamosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, bylo
zahájeno dne í6.7.2018 Krajským úřadem Jihočeskéhokraje doručením písemného oznámení.

Přezkoumané období od í.1.2018 do 31.12.2018.

Přezkoumání vykonal:

-

kontrolor pověřený řízením přezkoumání: lng. Dagmar Koukolová

Pověření kpřezkoumání podle § 5 č.42012004 Sb. a § 4 a § 6 zákona é.25512012 Sb. vydal Krajský úřad
Jihočeskéhokraje pod ě. 67012018 dne 20.7.2018.
Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.
Při přezkoumání byli přítomni:

Josef Topinka

-

starosta

Romana slancová - účetní
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předmět přezkoumáni:
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst, 1 a 2 zákona é. 42012004 Sb.,
posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.

Při posuzování jednotlivých právních úkonůse vychází ze zněni právních předpisů platných ke dni uskutečnění

tohoto úkonu.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona é. 42012004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje, na které se vztahuje
povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.
Poslední kontrolníúkon ukončeníkontroly na místě byluěiněn dne 13.2,2019.

A.l.

Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčíchpřezkoumáni za rok 20í8
nebyly zjištěny takové chyby a nedostatky.

A.ll.

Chyby

a

nedostatky nenapravené z dí!číchpřezkoumání nebo ziištěné

při konečnémpřezkoumání za rok2O'l8

Při přezkoumání hospodaření nebyly ziištěny takové chyby a nedostatky.

B.

oblasti přezkoumání. u kteŇch nebvlv ziištěnv chvbv a nedostatkv

podleustanovení § 10 odst.3 písm. a) zákona č.42012004 Sb., které jsou uvedeny v členění
podle ustanovení § 2 odst. 1a2 uvedeného zákona:
1.

Ustanovení § 2 odst, 1 oísm. a) plnění oříjmů a výdajů rozpočtu včetně oeněžníchoperací, tÝkaiícíchse
rozpočtových prostředků
- přezkoumán: Ano

2-

ustanovení§ 2 odst. 1 písm. b) finančníoperace, tÝkaiícíse tvorbv a použití oeněžních fondů
- přezkoumán: Ano

Obec netvoří peněžnífondy.
3

Ustanovení§ 2 odst. 1 písm. c) náklady a vÝnosv podnikatelské činnosti územníhocelku
- přezkoumán: Ano

4.

Obec neprovozuje podnikatelskou činnost.
Ustanovení § 2 odst. í písm. d) peněžníoperace, týkajícíse sdruženÝch prostředků vynakládanÝch na základě
smlouvv mezi dvěma nebo více územnímicelky. anebo na základě smlouvv s iinÝmi právnickÝmi nebo
fvzickými osobami
- přezkoumán: Ano

Obec nemá sdruženéprostředky,
5.

Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finančníoperace. týkajícíse cizích zdroiů ve smvslu právních předpisů

o účetnictví

6.

- přezkoumán: Ano

Ustanovení §2odst. 1oísm,flhosoodaření anakládání sprostředkyposkvtnutými zNárodníhofondu

a s dalšímiprostředkv ze zahraničíposkvtnutÝmi na základě mezinárodních smluv
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- přezkoumán: Ano

7.
8.
9.

Obec nehospodaří s těmito prostředky.
Ustanovení § 2 odst. 1 oísm. o) vyúčtovánía vvpořádání finaněních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům
kraiů. k rozpočtůmobcí. k iiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalšímosobám
- přezkoumán: Ano

ustanovení§ 2 odst. 2 písm. a) nakládánía hospodaření s maietkem ve vlastnictví územníhocelku
- přezkoumán: Ano

ustanovení§ 2 odst. 2 písm, b) nakládánía hospodařenís maietkem státu, s nímžhospodaří územnícelek
- přezkoumán: Ano

Obec nehospodařís majetkem státu,
10, Ustanovení § 2 odst.2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejnÝch zakázek. s výjimkou úkonůa postupů
přezkoumanÝch orqánem dohledu podle zvláštního právního předpisu
- přezkoumán: Ano

11. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi
- přezkoumán: Ano

12. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručenízazávazkv fvzických a právnických osob
- přezkoumán: Ano

Obec neručíza závazky fyzických a právnických osob.

'l3. ustanovení§ 2 odst. 2 písm. fl zastavovánímovitých a nemovitých věcíve prospěch třetích osob
- přezkoumán: Ano

Obec nemá zastavený majetek,
14. Ustanovení§ 2 odst. 2 písm. q) zřizovánívěcnÝch břemen k maietku územníhocelku
- přezkoumán: Ano

15. Ustanovení§ 2 odst. 2 písm. h) úěetnictvívedenéúzemnímcelkem
- přezkoumán: Ano

16. Ustanovení § 2 odst. 2 oísm. i) ověření poměru dluhu územního celku k orůměru ieho příimůza poslední 4
rozoočtovéroky podle právního předpisu upravuiícíhorozpočtovou odoovědnost
- přezkoumán: Ano

plnění opatření k

c.

v předchozích letech

odstranění nedostatků ziištěnÝch

C.|.

Při přezkoumání hospodaření územníhocelku v předchozích letech
nebyly ziištěny chyby a nedostatky.

D.

Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2018

D.l.

Při přezkoumání hospodařeni obce za rok2018 podle § 2 a § 3 zákona č. 42012004

+

Sb.

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
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D.ll.

Upozornění na připadná rizika, která lze dovodit ze ziištěných chyb a nedostatků,
která mohou mít negativní dopad na hospodařeni územníhocelku v budoucnu:
Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad
na hospodaření územníhocelku v budoucnosti.

D.lll.

Poměrové ukazatele ziištěnépři přezkoumání hospodaření:

.........
..,.....,.

a) podíl pohledávek na rozpočtu územníhocelku
...,.., 0,98 %
1,91 o/o
b) podíl závazků na rozpočtu územníhocelku
c) podílzastavenéhomajetku na celkovém majetku územníhocelku ....,.,.....,.,.............. 0 %

D.lV.

Výrok o výša dluhu územního celku:

Dluh územníhocelku nepřekroči! 60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtovéroky.

Výše dluhu územníhocelku: 0 Kč
60% průměru jeho příjmů za poslední4 rozpočtovéroky: 2 602 183,84 Kč

D.V.

Upozornění

Zveřejněnídodatku ke smlouvě na profilu zadavatele
Obec uzavřela dne 17.7.2018 smlouvu o dílo č. 135/2018 na opravu místníchkomunikací, cena díla bez DPH
707.789,08 Kč, která byla zveřejněna na profilu zadavatele dne 26.7.2018. Dne 24.9,2018 byl uzavřen dodatek
č. 1, ktený byl zveřejněn na profilu zadavatele až 19.12.2018, Dle § 219 odst. 1 zákonač.13412016 Sb,, o zadávání
veřejných zakázek, veřejný zadavatel uveřejní na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku
včetně všech jejích změn a dodatků, a to do 15 dnů od jejich uzavření nebo od konce každéhočtvrtletív případě
veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody nebo v dynamickém nákupním systému.
Krtov, dne 13, února 2019

Jména a podpisy kontrolorů zúóastněných na přezkoumání hospodaření:

lng. Dagmar Koukolová
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

i§ff*"-=-Ťffi
!t#tgnÚ]t'es2a
:i:f $iř§iipiffi

podpis kontrolora pověřeného řízením
přezkoumání

fr,

Tato zpráva o vÝsledku přezkoumání:

-

-

má pouze charakter návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. K zjištěním uvedeným ve zprávě je
možnépodat písemnéstanovisko 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
v odůvodněnémpřípadě stanovit lhůtu delší.

pověřený řízením přezkoumání může

je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemžse jeden stejnopis předává zástupci kontrolovaného subjektu
a druhý stejnopis se zakládá do příslušnéhospisu.
nedílnou součástízprávy 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 Krtov

o

poětu 8 stran včetně přílohy byl

seznámen dne 13.2.2019 a její stejnopis č. 2 převzal dne 13.2.2019 starosta obce Josef Topinka.

Poučení:
Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona ě.42O\2OO4 Sb., povinen přijmout opatření
k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom
písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu, atonejpozději do 15dnů po projednání této zprávy spolu se
závěrečným účtemv orgánech územníhocelku,
Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 42O12OO4 Sb., povinen v informacích podle
ustanovení§ 13 odst. '1 písm. b) téhožzákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnémupřezkoumávajícímu orgánu
písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnémupřezkoumávajícímu orgánu uvedenou

zprávu zaslat.

Nesplněním těchto povinností se územnícelek dopustí přestupku podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c)
zákona é.42012004 Sb. a za to lze uložit územnímucelku podle ustanovení§ 14 odst. 2zákona č. 42012004 Sb.
pokutu do výše 50.000 Kč,

Í:ri ?Btf.&sy

Josef Topinka
starosta obce
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příloha ke zprávě o vÝsledku přezkoumání hospodaření za rok 20í8.
Dokladv a iiné materiálv wužitépřipřezkoumání:

Návrh rozpočtu
. zveřejněný od 24.11.2017 do 22.12,2017 i elektronicky
Rozpočtová opatřeni
. č. 1 schválené starostou dne 10.1 .2018, zveřejněné dne 6.2.2018
o ě.2 schválené starostou dne 12.2.2018, zveřejněné dne 8.3.2018
. . č. 3 schválené starostou dne 20.3.2018, zveřejněné dne 8.4.2018
o č. 4 schválené starostou dne 18,4,2018, zveřejněné dne 10,5,2018
o ě. 5 schválené starostou dne24.5.2018, zveřejněné dne 11.6.2018
. ě. 6 schválené starostou dne 7,6.2018, zveřejněné dne 2,7.2018
Rozpočtová opatření
. é.7 schválené starostou dne 17.7.2018, zveřejněné dne 13.8.2018
. č. 8 schválené starostou dne 15.8.2018, zveřejněné dne 1 1 .9.2018
. č. 9 schválené zastupitelsfuem obce dne 21 .9.2018, zveřejněné dne 9.10,20'18
o č. 10 schválené starostou dne 5.10.20,18, zveřejněné dne 29Í0.2018
o č. 1 1 schválené zastupitelstvem obce dne 3.,t 1.2018, zveřejněné dne 30.1 1.2018
o ě. 12 schválené starostou dne 17 .12.2018, zveřejněné dne 11.1.2Q19
Schválený rozpočet
o přebytkový, na paragrafy, P - 2.363.000 Kč, V - 2.243.000 Kč, splátka úvěru 120.000 Kč, schválený
rozpoěet zveřejněný dne 28.12,2017
Střednědobý výhled rozpočtu
. na roky 2017 - 2018, návrh na roky 2019 -2020 zveřejněný od24j1.2017 do22.12,2017, schválený SVR
zveřejněný dne 28.1 2.2017
Závěrečný účet
. návrh ZÚ zveřejnéný od20.4.2018 do 1.6.2018 ielektronicky, schválený ZU zveřqnéný dne 16.6.2018
Bankovní výpis
o č, 131 ze dne 15.11.2018 - úhrada části faktury č,20181 188
. č. 132 ze dne 16.11.2018 - úhrada doplatku faktury č.2018í 188
. č.89 ze dne 2.8.2018 - příjem dotace, 215.000 Kč
Bankovní výpis
o ě. 84 ze dne 18.7,2018 - úhrada prodaného pozemku, 21 .760 Ké
o ě. 85 ze dne 20.7 .2018 - úhrada faktury č, 18107
o č. 51 ze dne 4.5.2018 - úhrada faktury ě. 8860017364
Faktura
. č. 'l8107 ze dne 30.6.20í8 - oprava MK, 14.965 Kč
. č. 8860017364 ze dne 27.4.2018 - sazenice stromků, 7,942Ké
Faktura
. é. 20181188 ze dne 2.11.2018 - oprava místníkomunikace, 856.425 Kč
Hlavní kniha
o k 31 .12.2018
Hlavní kniha
o kniha účetnictvík31.7.2018
lnventurní soupis majetku a závazkú
o plán inventur ze dne 22.12.2018
o inventarizaénizpráva ze dne 18.1.20'l9
. inventurní soupisy k31.12.2018
Odměňování členůzastupitelstva
o mzdové listy zastupitelů za rok 2018
Odměňování členůzastu pitelstva
. výplatní lístky zastupitelů za období 7/18
pokladní doklad
o VPD č. 5036 ze dne 12.5.2018 - občersfueníDen matek ,2.127 Kč
o PPD č, 5039 ze dne 25.5.2018 - úhrada místníchpoplatků, 6.900 Kč
Příloha rozvahy

o

k 31

122018
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Rozvaha

o k 31 .12.2018
o k 31 .7.2018
účetnidoktad
. č, 101 1 ze dne 8.8.2018 - vyřazení prodaného pozemku
o č. 3115 ze dne 12,11.2018- předpisfaktury č.20181188
r č. 4131 ze dne 15.11.2018 - zaúčtováníúhrady části faktury ě. 20181 188,426.37 9,85 Kč
o é. 4132 ze dne 16,11,2018 - zaúětování úhrady doplatku faktury č. 20181188, 430.045,15 Kč
o č. 4089 ze dne 2.8.2018 - zaúětování příjmu dotace
. č. 1019 ze dne 31.12.2018 - vyúčtovánízálohyna dotaci
účetnidoklad
o ě. 60í 3 ze dne 1.7 .2018 - předpis pohledávky za prodaný pozemek
r č. 4084 ze dne 18.7.2018 - zaúčtováníúhrady za prodaný pozemek
. č. 3067 ze dne 9,7 ,2018 - předpis faktury é. 18107
. č. 4085 ze dne 20.7.2018 - zaúčtováníúhrady faktury ó, 18107
o č. 3038 ze dne 30.4.2018 - předpis faktury č. 8860017364
o č.4051 ze dne 4.5.2018 - zaúčtováníúhradyfaktury č.8860017364
účetnictvíostatní
. účetnízávérkaza rok2017
. protokol o schválení účetnízávérky za rok 2017 ze dne 1.6.2017
o informace o odeslání účetnízávérky dne 12.6.2018
o účetnídoklad č. 1007 ze dne .6.2018 - přeúčtovánívýsledku hospodaření na úěet 432
Účtový rozvrh
o pro rok 2018
Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
. k 31 .12.2018
Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
o k 31.7.2018
Výkaz zisku a áráý
o k31.12.2018
Výkazzisku a áráty
r k 3'l .7.2018
Smlouvy a dalšímateriály k přijatým účelovýmdotacím
o smlouva o poskytnutí účelovédotace v rámci POV JčK v roce 2018 ó. SDO/OREG|515I18

Rozvaha

1

12.7.2018 - neinvestiční dotace na opravu místníkomunikace obce Krtov, 215.000 Kě,
vlastní náklady
vyúčtováníposkytnuté dotace z rozpočtu JěK v roce 2018 ze dne 3.12.2018
oznámení o vyúětování dotace k31.12.2018

ze dne
UZ710,50 o/o

.
o
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)
. kupní smlouva ze dne 1.7 .2018 - prodej pozemku p.ě. 74812, 544 m2, kupní cena, kupní cena 21.760 Ké,
právní úěinky vkladu dne 8.8.20'18

Zveřejněné záméry o nakládání s majetkem
o záměr prodeje pozemku zveřejněný od 8.1 1.2017 do 25.1 1 .2017 i elektronicky
Doku mentace k veřej ným zakázkám
. dodatek ó. 1 ke smlouvě o dílo č. 135/2018 ze dne 24.9.2018, zveřejněný na profilu zadavatele dne
19.12.2018

Dokumentace k veřej ným zakázkám
o směrnice k veřejným zakázkám úěinná od 18.3.2018
o výběrové řízení na Opravu místníchkomunikacív Krtově
. -výzva k podánínabídky azadávaci podmínky ze dne 19.6.2018
. - seznam oslovených firem ze dne 19.6.2018 (3 firmy)
. - seznam doručených nabídek ze dne 29.6.2018 (2 nabídky)
. - protokol o otevíráníobálek, posouzení a hodnocení nabídek ze dne 29.6.2018
. _ zápis ze zastupitelstva ze dne 30.6.20í8 - schválenívýběru dodavatele
o - oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 2.7.2018
o - smlouva o dílo č. 135/20189 ze dne 17.7.2018 - cena dila 707.789,08 Kč bez DPH, 856.424,79 Kč
vč. DPH, zveřejněná dne26.7.2018
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Vnitřní předpis a směrnice
. směrnice k aplikaci reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji ze dne 1.4.2014
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
o zápis ze zastupitelstva ze dne 20.5.2013 - pověření starosty k provádění rozpočtových opatření
ve výdajích do 100.000 Kč na jednotlivou položku příslušnéhoparagrafu
. zápis ze zastupitelstva ze dne
22.12.2017 - schválení rozpočtu na rok 2018, schválení odměn
neuvolněným zastupite|ům od ,1.1 .2018, schválení rozp. výhledu na roky 2019 - 2020, schválení prodeje

.
.
Zápisy
o
.

pozemku

zápis ze zastupitelstva ze dne 1.6.2018 - schváleniZÚ zarok2017 bez výhrad, schválení účetnízávěrky
za rok2017
zápis ze zastupitelstva ze dne 30,6.20,t8 - schválení kupnísmlouvy na prodej pozemku
z jednání zastupitelstva včetně usnesení
zápis ze zastupitelstva ze dne 3.1 1,2018 - schválení odměn neuvolněným zastupitelům
zápis ze zastupitelstva ze dne 23.11.2018 - pověření starosty k provádění rozpočtových opatření
ve výdajích do výše 300.000 Kč nad rámec závazného ukazatele
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