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:lnočrsrÝ rnn:

Odbor ekonomický
Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí
U Zimního stadionu 795212
37O

spisová značka :

76 ČeskéBudějovice

oexo-pŘ 526821 2o2o l evpa

zoráva

o vúsledku ořezkoumání hospodaření za rok 2020
obce KÉov.Ičo 00666980

přezkoumání bylo vykonáno na krajském
úřadu Jihočeskéhokraje ve dnech:
od 74,09.2020 do 14.09,2020 jako dílčípřezkoumání
od 03.03.2021 do 04.03.2021jako konečnépřezkoumání
Přezkoumání hospodařeníobce Kftov za rok 2020 ve smyslu ustanovení 42, 53 (týká
se DSo) zákona
§
§
Sb,, o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších přeopÉů,'." u- .Ó1.ou se zákonem
Č.42012004 Sb,, o přezkoumáváníhospodařeníúzemníchsamoŠprávných celkú a oourwotný.r.,
*urŘ,: ánii
ve zněníPozdějŠÍchPředpisŮ, bylo zahájeno dne 15.o7.zozó xrajským úřadem Jihočeského
Č.12812000

kiijt

doručením písemného oznámení.

Přezkoumané období od 01.01.2020 do 3L.L2.2O2O.

Přezkoumání vykonala:

-

kontrolorka pověřená řízenímpřezkoumání: RůženaKaňková

Pověřeníkpřezkoumánípodle§5zákonač.42ol2oo4Sb.a§_la§6zákonač.255/2012sb.

vydal Krajský úřad Jihočeskéhokraje pod č. 394l2o2o loEKo-PŘ ané zl

.

7

. 2o2o.

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno v podmínkách mimořádných opatření, vyvolaných
ePidemiologickou situací na územíČeskérepubtiky, s využitím - dopóručenéno' postÉpu
Ministerstvem financí, Odbor 47
Centrální harmonizační jednotka, a to z pboruaů
Předávaných Územními celky elektronicky a konzuttovaných dálkovou formou.
Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.
Při přezkoumání poskytli součinnost:

Josef Topinka - starosta
Romana slancová - účetní

identifikátorDS: kdib3n

e-podatelna:

posta@kraj-jihocesky.cz

tel:

fax:

386 720 111
386 359 069

tČ:

70890650

DIČ: cz7o890650
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Předmět ořezkoumání:
|ředmětem Přezkoumáni hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v

č,_42012004 Sb., posouzené podle hledisók uvedených
v §'3 tohoto zákona,

Při Posuzování jednotliuých právních úkonůse' wrnirí )"

uskutečnění tohoto úkonu.

lňc"i

§ 2 odst. 7 a 2

zákona

právních předpisů platných ke dni

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona Č,42o1.2oo4.Sb. nebyly předmětem přezkoumání
údaje, na Keré

se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

Poslední kontrolní úkon kontrola účtu261 pokladna byl učiněn dne 4. 3. 2021,

A.I.

ChYbY a nedostatky napravené v průběhu dílčíchpřezkoumání za rok 2o2o

při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny
takové chyby a nedostatky.
ChYbY a nedostatky nenapravené z dílčíchpřezkoumání nebo zjištěnépři konečném
přezkoumání za rok 2O20
při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny takové
chyby a nedostatky.

podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. a) zákona Č, 42012004 Sb., které jsou uvedeny
ustanovení § 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona:
1.

v členěnípodle

ustan9vení § 2 odst. l písm. a) plnění přljmů a vridajů rozpočtu včetně peněžníchoperacl tíkaiícíchse
rozoočtoWch prostředků
- přezkoumán: Ano

2.

Ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) finanČníoperace. tYkaiícíse tvorby a použitípeněžních fondů
- přezkoumán: Ano
Obec netvoří peněžní fondy.

UstanovenÍ§ 2 odst. 1 písm. c) náklady a Wnosy podnikatelské činnosti územního ce|ku
- přezkoumán: Ano

Obec neuzavřela smlouvu týkajícíse sdružených prostředků.
5.

9§tanovení § 2 odst. 1 oísm. e) finanČníoperace, búkaiícísecizích zdroiů ve smvslu právních předpisů o
účetnictví
- přezkoumán: Ano

UstaflqvenÍ§2odst. 1oísm.flhospodařeníanakládánísprostředkvposkytnutvmi zltárodníhofondua

s dalšímiprostředkv ze zahraničíposlMnutÝmi na základě mezinárodních smluv

- přezkoumán: Ano

Obec nehospodaří s těmito prostředky.
identifikátor

DS:

e-podatelna:

kdib3rr
posta@kraj-jihocesky,cz

tel:
fax:

386 720 111
386 359 069

Ič:

70890650

DIČ: cZ7OB9o65o
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7.

rozoočtŮm kralů, k rozDočtůmobcí,

kjiným

sobám

- přezkoumán: Ano
8.

- přezkoumán: Ano

- přezkoumán: Ano
Obec nehospodaří s majetkem státu.

11.
- přezkoumán: Ano

'12 Ustanovení § 2 odst. 2 písm, e) ruČeníza
závazky fuzickÝch a orávnických osob
- přezkoumán: Ano
Obec neručíza závazky fyziclcých a právnických osob.

13. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. fl zastavování moviÝch a nemovihich věcí ve prospěch tř.tí.h
orob
- přezkoumán: Ano
Obec nemá zastavený majetek ve prospěch třetích osob.
14.
- přezkoumán: Ano
'15. Ustanovení§ 2 odst. 2 písm. h)
účetniďvívedenéúzemním celke,

- přezkoumán: Ano

16. UstanoYení § 2 odst. 2 písT. i) ověřenípoměru dluhu územního ce|ku k průměru jeho
4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravuiícíhorozpočtovou oácloGdnoil-

příi.ů,. oo.|.dní

- přezkoumán: Ano

C.I.

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

D.

Závěr z ořezkoumání hosoodaření za rok 202O

D.I. Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2O2O podle §
+ nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

2 a § 3 zákona č, 42ol20o4 sb,

D.II.

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, Kerá by mohla mít negativní dopad na
hospodaření územního celku v budoucnosti.
identifikátorDS: kdib3rr

e-podatelna:

posta@kra;-jihocesky.cz

tel:

fax:

386 720 111
386 359 069

tČ:

70890650

DIČ: cZ7OB9o650

Stránka 3 z 8

Sp. zn.: oEKo-pŘ 52682l2020levpa

D.III.

Poměrové ukazatete zjištěnépři přezkoumání hospodaření:

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

a) podíl pohledávek na rozpočtu územníhocelku
..,0,03 o/o
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku
,.,.,. 36,87 o/o
c) podílzastaveného majetku na celkovém majetku územního
celku ,...,,...,,..,,,,,,..,.,,, 0 %

D.IV.

Výrok o výši dluhu územního celku:

Dluh Územního celku

nePřekročil 60

Výše dluhu územního celku: 2

60

o/o

o/o

průměru jeho přr;mů za poslední4 rozpočtovéroky.

33í 319,59 Kč

průměru jeho přúmů za poslední4 rozpočtovéroky: 3 690 638,37
Kč

Vyhotovení zprávy:
Ceské Budějovice, dne

8.3.202I

Jména a podpisy kontrolorek zúčastněnýchna přezkoumání hospodaření:

Růženakaňková
kontrolorka pověřená řízenímpřezkoumání

Tato zoráva o vrísledku ořezkoumání:

-

-

má Pouze charaKer návrhu zprávy o r4isledku přezkoumání hospodaření. K zjištěním uvedeným
v návrhu zprávy je možnépodat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání návrhu
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 řízenímpřezkoumánímůže v odůvodněnémpřípadě stanovit lhůtu delší.
tato zpráva má celkem 8 stran vČetně seznamu dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání.

nedílnou souČástízprávy o rnýsledku přezkoumání hospodaření je seznam dokladů a jiných materiálů
využitých při přezkoumání.

Poučení:
Územnícelek je dle § 13 odst. 1 písm. b) zákona č.420l2OO4 Sb. povinen přijmout opatřeník nápravě chyb
a..nedostatkŮ uvedených ve zprávě o rnýsledku přezkoumání hospodařenía póaat o tom písemnoŮ informáci
přezkoumávajícímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zpiávy spolu se závěrečným účtem
v orgánech územního celku.

identifikátor

DS:

e-podatelna:

kdib3rr
posta@kraj-jihocesky.cz

tel:
fax:

386 720 111
386 359 069
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Územní celek je dle § 13 odst. 2 zákona Č, 42ol20o4
Sb. povinen v informaci podle ustanovení 13 odst.
1
§
PÍsm, b) téhoŽ zákona..uvést lhŮtu, ve které oodá přtrušnemu
|řezt<oumávalícímu orgánu písemnou zprávu
o PlněníPřijatrých opatření a v této lhůtě příslušnémupráiróúr*ujícímu
orgánu uvedenou zprávuzaslat,
NesPlněním těchto Povinností se Územní celek dopustí přestupků podle
ustanovení 14 odst. 1 písm. b) a c)
zákona Č, 42o/2oo4 Sb. Za kaŽdý tento přestupek lze uloŽit'Územnímu celku podle§
ustanovení § 14 odst. 2
zákona č,420l2oo4 Sb. pokutu do výše 50.000 Kč.

Josef Topinka

starosta obce

identifikátor

DS: kdib3rr

e-podatelna:

posta@kraj-jihocesky,cz

tel:
fax:

386720

lII

386 359 069

IČ;

70890650

DIČ: cZ7OB90650

Stránka 5 z B

Sp, zn,: oEKo-PŘ 526a2/2o20/evpa

Návrh rozpočtu
o ňzt rak2020 zveřejněn od 14. 11. 2019 do27.12.20Ig (na paragrafi7)
Rozpočtová opatření
' Pověření Pro starostu Prováděním a schvalováním rozpočtouých opatření schváleno zo
dne 23, 11. 2018

o Ro č.1 schváleno starostou dne 20,
zveřejněno od 14,2.2o2o
. Ro č.2 schváleno starostou dne 16. 3.7.2020,
2020, zveř§něno od 7, 4. 2020
. Ro č.3 schváleno starostou dne 14.
zveřelněno od 7.5, 202o
o Ro č.4 schváleno starostou dne 18. 4.2o2o,
5,2o2o, zveřqněno od 5. 6. 2020
. Ro č.5 schváleno starostou dne 13. 7.2020, zveřejněno od 3. 8. 2020
Schválený rozpočet
o v ZO dne 21, 12, 2019, schválen přebytkorný
. příjmy ve uýši 2,572.000,00 Kč, výdaje ve rnýširozpočet
r.gso.ooo,oo xč
. je přílohou zápisu
schválený rozpočet na rok 2020 zveřejněn od 3. 1. 2020 dosud

Střednědobý výhted rozpočtu

.
r
o
.

Střednědobý rnýhled rozpočtu na rok 202t až2022zedne 21. 72.2019
návrh SVR zveřejněn od 14, 11. 2019
ZO schválen dne 21. 12.2019

schválený SVR zveřejněn od 3. 1. 2020, obsahuje splátky úvěru čov, do 30.
48.762,00 Kč, poslední splátka ve uýši 48,754,00 kč

It.

2026 měsíčně

Závěrečný účet

.
.'

návrh závěrečnéhoúčtuza rok 2019 zueřejněn od 1. 3. 202o do22,5,2020
schválen ZO dne 22. 5,2020, se souhlasem s celoročnímhospodařením, a to bez rnýhrad
schválený závěrečný účetza rok 2019 zveřejněn od 1. 6. 2020, dosud

Bankovní výpis

.
'

Faktura

.
o
o
.
'

bankovní výpis._Úvěrového ÚČtu Č. B, obrat ze dne 31. 8. 2020 éstka 50.070,31 Kč
ÚČetní doklad Č. 4091 ze dne 31. B. 2020, zaúčtovánísplátky úvěru ve vyii +a.loz,oo Kč, položka
8724, úroky ve uiši 1,308,31 Kč paragraf 6310, položka 5141

došlá faKura č. 1020000261 ze dne 3,3,2020, dodavatel: ČrvRr a. s.
předmět plnění: vodoměr 1 k, celkem k úhradě 5.604,61 Kč
předpis: ÚČetnídoklad Č. 3019 ze dne 10.3,2020, částka 5.604,61 Kč (55B 0300/321 0000)
Úhrada: bankovnívýpis KB a. s. Č. 25, obrat ze dne 17.3,2020, óstka 5.604,61 Kč
ÚČetnídoklad Č.4025 ze dne t7,3.2020, částka 5.604,61 lič, zařazeno n'a majetkorný účet028,
paragraf 2310, položka 5137

Hlavní kniha

.

za období0812020

Hlavní kniha

l zd období l2l2020
Inventurní soupis majetku a závazkŮ
o Inventarizace - příkaz starosty k 31. 72, 2020 řádná inventarizace, složeníinventarizační komise
ze dne 2t. 12.2020
o
.
.
.
.
.

.
.
.
identifikátor

podpisové vzory členůinventarizačníkomise
Plán inventur ze dne 2I. 12, 2020
seznam inventarizovaných účtů
Inventarizačnízpráva ze dne 78, t,2027, závér: bez nedostatků

Inventurní soupisy účtů:
01B, 02t, 022,02B, 031 0570, 042, 079, 0B7,0B2, 0BB, 231, 262, 3II, 3I4,315, 319, 327, 337,
336, 337, 374, 407, 403, 45I, 902, 26I
účet028: DDHM
Inventární ČÍslo77712020, název: el. zabezpečovacísystém jednotky, 1 ks, účetnícena 32.835
,77 Kč
Inventárníčíslo77612020, název: vodoměr, 1ks, účetnícena5.604,61 Kč
DS:

e-podatelna:

kdib3rr
posta@kraj-jihocesky.cz

tel:

fax:

386 720 111
386 359 069

rČ:

70890650

DIČ: CZ70890650
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účet031 0510: DHM
Inventární ČÍslo5058, název: k.Ú, Krtov, parcelní číslo747l1, výměra
5.948,00, cena 4.655,00, druh
pozemku: ostatní plocha LV 10001
Výpis z KN prokazujícístav evidovaný k datu 3t. 12. 2020

_
: doklad
pokladní
. VPD č. 5041 ze dne 26, B.2O2O, částka 603,00 Kč
. účetnídoklad č, 5041 ze dne 26, B.2020, částka
o VPD č. 5035 ze dne 15,7.2020, částka ig+,oo rč603,00 Kč
. účetnídoklad č. 5041 ze dne 75.7,2O2O, částka 534,00 Kč
'
. PPD Č,5024 ze dne 24.5,2O2O, Částka 1.100,00
Kč
. účetnídokladč.5024 ze dne 24,5,2020, částka 1.100,00 Kč
o PPD č.5027 ze dne 15,6.2020, částka 50,00 Kč

Pokladní kniha (deník)

o

pokladní deník za období I2l202O

'
r
.
.
.
o
.
o

a hlavníknize k 3t.8,2020 souhlasíčástka32,676,00 Kč
VPD Č. 5041 ze dne 26,8.2o2o, Částka 603,00 KČ
Účetnídoklad Č. 5041 ze dne 26. 8, 2O2O, ěstka 603,00 Kč
VPD Č. 5035 ze dne 15,7,2020, Částka 534,00 Kč
účetnídoklad č. 5041 ze dne 15.7,2020, částka 534,00 Kč
PPD č,5024 ze dne 24,5,2020, éstka 1.100,00 Kč
účetnídokladč. 5024 ze dne 24. 5,2020, ěsika 1,100,00 Kč
PPD Č,5027 ze dne 75,6,2020, Částka 50,00 KČ

Pokladní kniha (deník)

Provedena kontrola zŮstatku pokladní knihy k 31. B. 2020 na účet261 pokladna vedený

v

rozvaze

Příloha rozvahy

. k 31, 12.2020
Příloha rozvahy
.

sestavená k 30. 6.2020

.

k 31. 12.2020

Rozvaha
Rozvaha

.

k 31. B,2020
účetnictvíostatní

.
.
.
.

účetnízávěrka obce za rok 2019
Protokol o schválení účetnízávěrky za rok2O79 ze dne 22, 5, 2020
schváleno ZO dne 22.5,2O2O
zaslána do CSÚIS dne 29. 5,2020
účetnídoklad č. 1009 ze dne 1009 ze dne 22.5.2020, přeúčtováníHV

Úttový rozvrh

o

í10 rok

.

k 31. 72.2020

.

k 31. B.2O2O

.
.
.
.
o
.

účel:investiční dotace na realizaci "Rozšření veřejného osvětlení"
k užitív období od 1. 1. 2020 do 3t, 72.2020
výše a čerpánídotace:
jednorázově ve \^ýŠi176.000,00 Kč, l)Z7l7, činímax.60 o/o uznatelných lnidajů akce
vyúčtovánía vypořádání dotace nejpozději do 15. t,2027

2020

Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
. FIN 2-I2Mk3L t2.2020
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
. FIN 2-72M k 31. B, 2020
Yýkazzisku a ztráty
Yýkaz zisku a ztráty

Smlouvy a dalšímateriály k přijatým účelovýmdotacím
. Smlouva o poslqtnutí ÚČelovédotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce
2020, ČÍslosmlouvy SDO/OREG/222I20 uzavřená dne 2. 7. 2020

PrŮvodní dopis k návrhu Smlouvy o poskytnutí účelovédotace v rámci Programu obnovy venkova
Jihočeskéhokraje v roce 2020 ze dne 15,6.2O2O
. přqem transferu: položka 4222,UZ77t
identifikátor DS: kdib3rr
tel: 386720llt
IC: 70890650

e-podatelna:

posta@kraj-jihocesky,cz

fax:

386 359 069

DIČ: cz70890650
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.
o
'
'
'
,
o
.
.
r
'
o

čerpánítransferu:položka 6lxn.,,lJZ777, paragraf 6nx
příjem dotace:..bankovníuýpis KB a.s. Č. ig, o;ratze
dne 28.7, 2020,částka
-+ňi,176.000,00 Kč
ÚČetní doklad Č. 4079 ze dne 28. 7, 2020, částka 176,000,00 rč, potož1a
uz ltt
oznámení - vyúČtovánízálohy na dotace ke dni g, Ž. zozt vyúčtování
PoV (374) ,,Rozšíření

veřejného osvětlení''

ÚČetní doklad Č. 1004 ze dne

Smlouvy o dílo

g,2.2027, částka 176.000,00 Kč, vyúčtování
zálohy na dotace

Smlouva o dílo uzavřená se zhotovitelem ondřejem Dvořákem IČ: 08047219 dne
17. g,2020
předmět díla: Rozšířeníveřejného osvětlení
doba plnění: zahájení prací 17, g,2020, dokončeníprací: 20. 70,2020
cena díla celkem bez DPH částka 568.152,46 Kč, s DPH 687,464,47 Kč
zveřejněnína profilu zadavatele VZ: dne 25, g.2020
Dodatek Č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 26. 71, 2020 (cena díla bez DPH 427.t5B,77
Kč, s DPH
509.602,11 KČ)
zveřejnění na profilu zadavatele VZ: dne 4. 72.2020

Smlouvy o věcných břemenech
' Smlouva o zřízení věcného břemene

.
o

Č.: TA-014330054957/001 uzavřená dne 22, 5.2O2o
Obec (povinná), E.ON Distribuce, a.s. (oprávněná)

Pozemek Parc.Č. 747lI

v k.

Ú. .Krtov, oprávněná

je

vlastníkem a provozovatelem stavby

"Krtov:. přípojk9 k. NN p. Slancová", účel:umístění distribúčnísoustavy

.
,
.
.'
.

- kabel NN
jednorázová náhrada zazYízenívěcného břemene ve r,nýši 2.000,00
Kč
předpis pohledávky: ÚČetní doklad Č. 6012 ze dne 22, Š,2020, částra 2.000,00
Kč (311/609 0300)
VYrozuměnío provedeném vk|adu do katastru nemovitostí, právníúčinkyxŽ.l, zozo
účetnídoklad č. 1012 ze dne 2, 7. 2020, věcné břemeno účet031 0510 částka 4.655,00 Kč
Úhrada: banko_vní r,nýpis Č. 110, kreditníobrat ze dne 19. t0,2020, částka z.ooo,oo 13
účetnídoklad č. 4110 ze dne 19. 10. 2020, částka 2.000,00 Kč

.
.
.

Směrnice k veřejným zakázkám účinnáod 18. 3,2020
došlá faKura č. 1020000261 na pořízení vodoměru za 5.604,61 Kč
postupováno dle směrnice k VZ, III. bod 1

Dokumentace k veřejným zakázkám

o
.
.
.
.
'
'
'
.
.

název VZ: "Rozšířeníveřejného osvětlení''
VÝzua na zpracování nabídky ze dne t7. 8, 2020
Evidenční list nabídek podaných v listinné podobě (3 nabídky)

Prohlášenío neexistenci střetu zájmůzedne 1. g.2020

Protokol o otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek ze dne 11. g.2o2o (3 dodejky)
VýPi| ze zápisu ZO Krtov ze dne tI. g, 2020, bod 3 schválení uzavření smlouvy Ó oito niróu ondřej
Dvořák, Veselí nad LuŽicí IČ:O8O4727g, ZO pověřuje starostu uzavřením smlouvy
díló
popřípadě i dodatků k této smlouvě
Listina ÚČastníkŮ otevírání obálek s nabídkami + listina členůhodnotícíkomise pro posouzení
a hodnocení nabídek

o

o Wběru nejrnýhodnější nabídky ze dne 11. 9. 2020, yZ vybrán:
STALACE, Ond řej Dvořá k IC:08O47 2t9,
oznámenío uýběru dodavatele ze dne 17. g,2020(3 x předáno uchazečům)
KolaudaČnísouhlas s uŽÍváním stavby Rozšření veřejného osvětlení, Kftov Že dne B. t2,2020
Rozhodnutí zadavatele
E

LE

KTROI

N

Vnitřní předpis a směrnice

. Vnitřnísměrnice - majetek s účinností7,2. 2003
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
o z€ dne 1. 2, 2a20, ZO vzalo na vědomí Ro č.1
. ze dne 22, 5, 2020, Zo vzalo na vědomí Ro č. 2 a č. 3, schválení smlouvy o VB
o ze dne 21. 8.2020,ZO vzalo na vědomí RO č, 4 a č. 5

identifikátor

DS:

e-podatelna:

kdib3rr
posta@kraj-jihocesky.cz

tel:
fax:

386 720 111
386 359 069

Ič:

70890650

otč: cZ70890650
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