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KRAJsKÝ úŘnp pueŇsxÉno KRAJE
oDBoR EKoNoMlcrÝ

pŘezrouutÁvÁní HospoDnŘeruí oecí A KoNTRoLy
18,306 13 Plzeň

Výtisk č. 1

či rxtzarcnz

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
USC Nevolice, lGO: 00572187

za rok 2017

přezkoumání se uskuteěnilo ve dnech:
24.05.2018

na základé zákona č. 42012004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,

Místo provedení přezkoumání: OÚ NevoIice
Nevolice 4,344 01 Domažlice

Přezkoumané období: í. 1. 2017 - 31 . 12. 2017

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Eva Veseláková, Dis,

- kontrolorky:

- Bc. Hana Škoríková

- Jitka Volfíková

Při přezkoumání byli přítomni:

- Josef Velek - starosta obce

- Ludmila Velková - účetní obce
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A. Přezkoumané písemnosti
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona
o přezkoumávání hospodaření. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým
způsobem s ohledem na významnost jednotliuých skutečností podle předmětu
a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vycházi
ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:

Druh písemnosti Popis písemnosti

Návrh rozpočtu zveřejněn na úřední desce a v elektronické podobě
15. - 30. 12.2016

Rozpočtová opatření č. 1 - 3 schválena zastupitelstvem obce
Rozoočtový vÝhled na období 2016 - 2018 a 2018 - 2020. řádně zveřeiněnv
schválenÝ rozpočet schválen \ZO 30. 12.2016 iako wrovnanÝ
závěrečný účet na rok 2016 schválen ZO 23. 6. 2017
Bankovní výpisy 1) B9 CS číselné řady 1 - 324,

2) BU CNB číselné řadv15001 - 1025
Evidence poplatků za odoadv a Dsv
Faktury 1) došlé faktury číselné řady 1 - 140,

2) odeslané fakturv číselné řadv 1 - 49
Hlavní kniha sestavena k31, 12.2017
lnventurní soupisy
maietku a závazků

sestavené k 31. 12, 2017

kniha došlÝch faktur za období leden - prosinec 2017
kniha odeslaných faktur za období leden - prosinec 2017
Mzdová aoenda předpisv mezd za leden - prosinec 2017
Pokladní doklady 1) příjmové pokladnídoklady číselné řady 1 - 35,

2) vÝdaiové pokladní dokladv číse]né íadv 1 - 72
pokladní kniha za období leden - prosinec 2017
Rozvaha sestavena k 31, 12. 2017
učetnídeník za prosinec2017
učetní dokladv Předoisv došlÝch faktur číselné řadv 4001 - 4140
Výkaz pro hodnocení
plnění rozpočtu

za období leden - prosinec 2017

vÝkaz zisku a ztrátv sestaven k 31. 12.2017
Darovací smlouvy ze dne 30. 8. 2017 - poskytnuté finančního daru ve výši

10 000,00 Kč TJ START Tlumačov
Dohody o provedení
práce

za období leden - prosinec 2017

Smlouvy nájemní ze dne 1a. 4. 2017 - pronájem pozemku p,č. 450114 v
k.ú. Nevolice

Smlouvy o dílo ze dne 30, 8. 2017 na dílo: "Dětské hřiště Nevolice", cena
díla 1 10 255,20 Kč s DPH

Zveřejněné záméry o
nakládánís maietkem

k výše uvedené nájemní smlouvě

lnformace o přijatých
opatřeních (zák, 420 12004
Sb., 320/2001 Sb., apod.)

ze dne 7.7,2017
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B. Zjišténi zjednorázového přezkoumání
Při přezkoumání hospodařeni ÚSC Nevolice:

nebyly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky.

byIy ziištěny následulící závažné chyby a nedostatky:
Předměil Zákon é. 42012004 sb. § 2 odst. í písm. a) pInění příjmů a výdajů
rozpoČtu vČetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových dótreotri 

-

Právní Předpis: Zákon č. 25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

- § ÍÍ odst. 4, Schválený rozpočet územního samosprávného cetku nebyl zveřejněn
v souladu se zákonem.

Nedostatek: zástupce Úsc Josef velek nedoložil kontrolorce Haně škoríkové
zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2017 na svých internetových stránkách do
30 dnŮ ode dne jeho schválení, v tomto případě od naĎyti účinnosti nbvelizace zákona
Č. 25012000 Sb., o pravidlech rozpočtového provizoria. ruavrh rozpočtu schválen Zo
30. 12, 2016. Povinnost zveřejnit schválený rozpočet v souladu se zákonem byl
do23.3.2017.

- § Í6 odsí. 5 - Schválené rozpočtové opatření nebyto zveřejněno v souladu se
zákonem.

Nedostatek: zástupce Úsc Josef ve]ek nedo]ožil kontrolorce Haně škoríkové
zveřejnění schválených rozpočtových opatření na svých internetových stránkách
do 30 dnů ode dne jejich schvá]ení,

Rozpočtové opatřeni č, 1schváleno ZO 5.5.2017, č.2 schválené zo 29.8.2017 a
č. 3 schválenéZO 5. 10. 2017.

- § Í7 odst.6 - Návrh závěrečného účtu nebyl zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů
před jeho projednáním v zastupitelstvu.

Nedostatek: zástupce Úsc Josef ve]ek nedoložil kontrolorce Haně škoríkové
zveřejnění návrhu závěreČného úětu za rok 2016, ktený byl schválen zastupitelstvem
obce dne 23.6.2017.
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Zápisy z jednání
zastupitelstva včetně
usnesení

za období prosinec 2016 - prosinec 2017

Nespecifikován zápis kontrolního a finančního vrýboru
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_ § í 7 odst. 8 - IJzemní samosprávný celek nezueřejnil schválený závěreČný ÚČet

věetně zprávy o výstedku přezkoumání hospodaření v souladu se zákonem.

Nedostatek: Zástupce úsc Josef Velek nedoložil kontrolorce Haně Škoríkové
zveřeinění schváleného závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání

hospódařeni úSc za rok 2016 do 30 dnů ode dne jeho schválení. Závěrečný účet

schválen zastupitelstvem obce dne 23. 6.2017.

C. Závér

l. Ptněni opatření k odstranění nedostatků zjištěných

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky

nebyly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky.

byly zjištěny následující závažné chyby a nedostatky:

předměí Zákon é.42ot2oo4 sb. § 2 odst. 2 písm. h) ÚČetnictví vedené Územním
celkem

právní předpis: Zákon č. 42ol2}04 Sb., o přezkoumávání hospodaření Územních

samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších PředPisŮ
_ § í3 odsť. i písm. b) - Nebyta podána písemná informace přezkoumávajÍcímu
orlary o přtjetí opatření k nápravě chyb 9 nedostatkŮ uvedených ve zprávě o

výstedku přeŽxoumaní hospodaření do 15 dnů od projednání závěrečného úČtu.

Nedostater: úsc nepodal písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu o přijetí

opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávé o výsledku přezkoumání

hbspodaření do 15 dnů od projednání závěrečného účtu. (Napraveno)

_ opatření k nápravě (splněno dne: 24.05.2018) _ Nedostatek se
již v roce 2017 neopakuje.

b) při dílčím přezkoumáni za rok 2017

dílčí přezkoumání nebylo provedeno.

ll. při přezkoumání hospodařeni úsc Nevolice za rok2017

Byly zjištěny závažné chyby a nedostatky (§ í0 odst.3 písm. c) zákona
é.42012004 Sb.):

c1) v porušení rozpočtové kázně nebo ve vzniku správního deliktu Podle
zákona u p ravuj ícíh o rozpočtová p ravid la územ n ích rozpočtů

Navin záiérečného účtu nebyl zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů před
jeho projednáním v zastupitelstvu.

Schválené rozpočtové opatření nebylo zveřejněno v souladu se
zákonem.



Schválený rozpočet územního samosprávného celku nebyl zveřejněn v
souladu se zákonem.

Uzemní samosprávný celek nezveřejni! schválený závérečný účet včetně
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření v souladu se zákonem.

lIl. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Nevolice za rok2O17

Neuvádí se zjištěnárlzika dle § í0 odst. 4 písm. a) zákona č.42O|2OO4 Sb.

lV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Nevolice za rok2017

Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 42Ol2O04 Sb.
ukazatele:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku

b) podí! závazkú na rozpočtu územního celku

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního
celku

následující

0,14oÁ

3,11olo

0o/o

Byl zjištěn dle § 10 odst. 4 písm. c) zákona č.42012004 Sb, následujícídluh
územního celku:

A. 1 Dluh územního celku za poslední 4 rozpočtové roky podle právního
předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost je nulovÝ

,,Ověřily jsme poměr dluhu ÚSC Nevotice k průměru jeho příjmů za postední
4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.
Ověření poměru d]uhu jsme provedly výběrovým způsobem tak, abychom získaly
přiměřenou jistotu k vyslovení následujícího závěru. Dluh USC Nevolice nepřekročil
60 % průměru jeho př'tjmů za poslední 4 rozpočtové roky. Při ověření bylo zjištěno, že
poměr dluhu k průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky je nulový."

Krajský úřad Plzeňského kraje dne 24,05,2018
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Jitka volfíková

Bc. Hana Škoríková

Eva Veseláková, Dis.

kontrolorka pověřen á řízenim
přezkoumání

Územní celek prohlašuje, že poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu
přezkoumání a o okolnostech váahujících se k němu podle § 2 zákona
č. 42012004 Sb,, o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků.

Tato zpráva o výsledku přezkoumání je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření, přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného
uplynutí lhŮty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona é. 42ot20o4 sb,, k podání
písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu:
Kralský úřad Plzeňského Jrraje, odbor ekonomický, oddělení přezkoum áváni
hospodaření obcí a kontroly, Škroupova 18, 306 13 PLeň.
Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky
konečného a dílčího přezkoumání.

S obsahem návrhu zprávy o qýsledku přezkoumání hospodaření úsc Nevolice
o počtu 7 stran byl seznámen a jeho u.ítisk čís|o 1 obdržel

lít t
Dne:

24.05.2018Josef Velek

starosta obce
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Rozdělovník

Výtisk č. Počet
výtisků

Předáno Převzal(a)

1 1 IJSC Nevolice Josef Velek

2 1
Krajský úřad
p]zeňského kraie Eva Vese]áková, Dis.

Poučení:

9r:ry.t^_"9l9! je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona
Č, 42012004 Sb., Povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedbstatker úveaánlicň
v.!é|o ryávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci
PřísluŠném Přezkoumávajícímu orgánu (Krajský úřad plzeňského k'r"le, štroupoua ia,306 13 Plzeň),._a to nejpozději do 15dnů po projednání téio' zprávy spolu
se závěrečným účtem v orgánech územního celku,
uzemní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona
Č. 42012004 Sb., povinen v informacích podle ustanoveni § ts odst. 1 písm. b) téhož
zákona uvést lhŮtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu pís'emnou
zPrávu o Plnění Přijatrých opatření a v této lhůtě příslušnému přezioumávajícímu
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., zato lze uložii územnímu cetku podlě
ustanovení § 14 odst. 2 zákona č, 42ot2oo4 sb. pbrutu
do qýše 50 000,00 Kč.
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