KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE

ODBOR EKONOMICKÝ
ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍ A KONTROLY
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
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výtisk č. 1
čj: EK/2593/17

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodařeni
ŮSC Ceská Kubice, IČO: 00253294
za rok 2017

Přezkoumáni se uskutečnilo ve dnech:
20. 11. 2017 - 22. 11. 2017
10. 04. 2018 - 11. 04. 2018
na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.
Místo provedení přezkoumání: OÚ Česká Kubice
Česká Kubice 82, 345 32 Česká Kubice
Přezkoumané období: 1. 1. 2017 - 31. 12. 2017
Přezkoumání vykonaly:
-

kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Jitka Volfíková

-

kontrolorky:
-

Bc. Hana Škoríková

-

Eva Veseláková, Dis.

Při přezkoumání byli přítomni:
-

Bc. Jana Pražáková,, DiS. - hlavní účetní obce

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 jednotlivých skutečností podle předmětu
a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází
ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:

Druh písemnosti
Návrh rozpočtu
Rozpočtová opatření
Rozpočtový výhled
Schválený rozpočet
Stanovení závazných
ukazatelů zřízeným
organizacím
Závěrečný účet
Bankovní výpisy
Faktury
Hlavní kniha
Inventurní soupisy
majetku a závazků
Kniha došlých faktur
Kniha odeslaných faktur
Pokladní doklady
Pokladní kniha (deník)
Příloha rozvahy
Rozvaha
Účetní deníky
Účetní doklady

výkaz pro hodnocení
plnění rozpočtu

Popis písemnosti
na rok 2017 zveřejněn na úřední desce a v el.podobě
1.- 15. 12. 2016
Č.1 - 5 schválena ZO, zveřejněna v řádném termínu
sestaven na období 2016 - 2019
schválen ZO 15. 12. 2016 jako vyrovnaný,
zveřejněn od 16. 12. 2016
neinvestiční příspěvky ZŠ a MŠ Česká Kubice
za rok 2016 schválen ZO 26. 6. 2017 bez výhrad, jeho
návrh zveřejněn na úřední desce a v el.podobě
12. - 26. 6. 2017, ZÚ zveřejněn od 27. 6. 2017
l) bú kb (231 10) č. dokladů 300180 - 300235
2) BÚ KB (231 17) č. dokladů 370021 - 370027
3) BÚ ČNB (231 13) č. dokladů 330008 - 330010
l) předpisy odeslaných fa č.dokladu 500001 - 500119,
2) předpisy přijatých faktur č. dokladu 400001 - 401385
sestavena k 31. 10. 2017 a k 31. 12. 2017
sestaveny k 31. 12. 2017
l) za hlavní činnost Č.1001 - 1410 za leden - prosinec
2017,
2) za hosp.činnost č. 1 - 50 za leden - prosinec 2017
za hlavní a hosp.činnost za leden - říjen 2017
l) pokladna č. 02 č.dokladu 260001 - 260122
2) pokladna VHČ č. 2 - PPD 139 - 144; VPD 137 - 138
3) pokladna VHČ č. 3- PPD 12- 13, VPD 12-13
č. 02 za hosp.činnost č. 1 - 124
sestavena k 30. 9. 2017 a k 31. 12. 2017
sestavena k 30. 9. 2017 a k 31. 12. 2017
za leden - prosinec 2017
l) předpisy VFA HČ doklady č. 560117 - 560226,
31700188 - 31700214,
2) předpisy VFA doklady č. 11700106 - 11700185,
3) předpisy DFA doklady č. 460001 - 460058.
4) ostatní doklady HČ č. 360153 - 360177,
1600042 - 1600056
za leden - prosinec 2017
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výkaz zisku a ztráty
Rozvaha zřízených
příspěvkových organizací
výkaz zisku a ztráty
zřízených příspěvkových
organizací
Darovací smlouvy

sestaven k 30. 9. 2017 a k 31. 12. 2017
ZŠ a MŠ Česká Kubice sestavena k 30. 9. 2017 a
k 31. 12. 2017
ZŠ a MŠ Česká Kubice sestaven k 30. 9. 2017 a
k 31. 12. 2017

DS ze dne 6. 2. 2017 - dar pozemků v k.ú. Česká Kubice
od PK
Smlouvy a další materiály l) VPS č. 140/2017 ze dne 10. 8. 2017 ve výši
k poskytnutým účelovým
80 000,00 KČ na nákup tanečních pomůcek,
dotacím
zveřejněna od 10. 9. 2017,
2) VPS č. 143/2017 ze dne 7. 9. 2017 ve výši
180 000,00 KČ na léčbu těžké nemoci, zveřejněna
od 7. 10. 2017,
3) VPS č. 144/2017 ze dne 8. 9. 2017 ve výši
150 000,00 KČ na nákup os.automobilu,
zveřejněna od 8. 10. 2017.
Smlouvy a další materiály l) Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 129D252005304
k přijatým účelovým
ze dne 17. 2. 2017 od Min.zemědělství ve výši
dotacím
2 692 000,00 KČ na vodovod a jímání vody,
2) Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D81505349
ze dne 10. 1. 2017 od MMR ve výši 1 000 000,00 Kč
na opravu místní komunikace.
Smlouvy o dílo
Smlouva o dílo ze dne 30. 1. 2017 s firmou Zepris s.r.o.
Praha ve výši 75 005 964,00 Kč vc. DPH na výstavbu
vodovodu, kanalizace a ČOV, zveřejněna od 14. 2. 2017
na profilu zadavatele
Smlouvy o převodu
l) KS ze dne 10. 1. 2017 - koupě pozemku p.č. 540/5
majetku (koupě, prodej,
v k.ú. Horní Folmava,
směna, převod)
2) KS ze dne 19. 1. 2017 - prodej pozemku p.č. 5/119
v k.ú. Horní Folmava,
3) KS ze dne 20. 1. 2017 - prodej pozemku p.č. 5/120
v k.ú. Horní Folmava,
4) KS ze dne 15. 6. 2017 - koupě pozemků p.č. 12/10
a 12/1 v k.ú. Horní Folmava,
5) KS ze dne 3. 4. 2017 - koupě pozemku p.č. 1133/1
a 1133 v k.ú. Česká Kubice.
Smlouvy ostatní
l) KS č. PSZ-1711-0005 ze dne 25. 4. 2017 - koupě
žacího traktoru aj.,
2) KS ze dne 30. 5. 2017 - koupě dopr.automobilu
pro SDH,
3) Smlouva o právu o provedení stavby nebo opatření
na pozemku vlastníka ze dne 27. 6. 2017,
4) KS ze dne 28. 11. 2017 - koupě kolového traktoru
na manipulaci s odpady.
Zveřejněné záměry o
k uvedeným KS za rok 2017
nakládání s majetkem
Výsledky kontrol
Protokol o provedení VSK ZŠ a MŠ Česká Kubice
zřízených organizací
za 1.po|o|etí 2017
Zápisy z jednání
za prosinec 2016 - prosinec 2017
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zastupitelstva včetně
usnesení
Nespecifikován

zápisy kontrolního a finančního výboru za rok 2017

b. zjištění z konečného přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření ŮSC Česká Kubice:
byly zjištěny nás|edujÍcÍ méně závažné chyby a nedostatky:
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů
rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků

Právní předpis: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

- § 93 odst. 1 - Obecní úřad neinformoval o místě, době a navrženém programu
př(pravovaného zasedání zastupitelstva obce alespoň 7 dni před zasedáním
zastupitelstva obce na úřední desce.
Nedostatek: Zasedání ZO ze dne 20. 3. 2017 nebylo doloženo pozvánkou s
navrženým programem připravovaného zasedání ZO a nebylo doloženo zveřejnění
zasedání ZO alespoň 7 dní před zasedáním ZO na úřední desce.
Zasedání ZO ze dne 3. 4. 2017 bylo doloženo pozvánkou s navrženým programem,
ale nebylo doloženo zveřejnění zasedání ZO alespoň 7 dní před zasedáním ZO
na úřední desce.
V obou případech zasedání ZO byly v dokumentaci přiloženy prezenční listiny, které
obsahovaly podpisy občanů, proto se lze domnívat, že zasedání ZO byla veřejná.
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním
celkem
Právní předpis: Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé
vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů
- § 55 - Územní celek chybně vymezil náklady souvisej/cl s poř/zenlm dlouhodobého
majetku nebo jeho části.
Nedostatek: Účetní jednotka v roce 2017 chybně zaúčtovala náklady související
s pořízením pozemků (návrh na vklad do KN), které měly být součástí pořizovací ceny
majetku. Jednalo se např. o pořízení pozemků:
- pořízeni pozemku parč. č. 540/5 (KS ze dne 10. 1. 2017),
- pořízení pozemků parč. Č.12/10 a 12/11 (KS ze dne 15. 6. 2017).
Dokladem č. 400399 byla proplacena částka 12 100,00 KČ za administraci zadávacího
zařízení na akci: ,,Č.Kubice - terénní vozidlo a rekonstrukce požární zbrojnice". Částka
byla zaúčtována chybně na nákladový účet 518 - Ostatní služby, správně měla být
částka zaúčtována jako součást pořizovací ceny terénního vozidla a rekonstrukce.
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byly zjištěny následující závažné chyby a nedostatky:
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním
celkem

Právní předpis: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
- § 30 odst. 7 písm. a) - /nventurn/ soupisy územního celku neobsahovaly skutečnosti;
které by umožňovaly jednoznačné určení majetku a závazků.
Nedostatek: Při přezkoumání hospodaření bylo zjištěno, že na účet 028 - Drobný
dlouhodobý hmotný majetek byl zaúčtován majetek, který se neobjevil v inventurním
soupisu uvedeného účtu. jednalo se např.:
- dokladem č. 40064 byl na účet 028 nakoupena pokladna EET za
10 151,90 KČ " 168,19 Krč poštovné
- dokladem č. 400123 nakoupen plastový set v hodnotě 4 643,00 KČ.
Inventurní soupis účtu obsahoval notebook a tiskárnu v celkové hodnotě
183 300,00 KČ. Z uvedené částky nešlo jednoznačně určit majetek a ani kontrolou
došlých faktur a pokladny nebyla uvedená částka za nákup PC techniky zjištěna.
Proto se lze domnívat, že inventura drobného dlouhodobého majetku byla provedena
pouze formálně.
Inventurní soupis účtu 316 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé
(konečný stav účtu 8 164 558,36 KČ) obsahoval pouze konečnou částku. Částka
nebyla doložena.
Dále byl při přezkoumání hospodaření zjištěn nákup zboží (např. d. č. PVD 13 hospodářská činnost - sportování hala), které sloužilo k dalšímu prodeji.
Při inventarizaci nebyl zjištěn skutečný stav tohoto zboží k 31. 12. 2017 a zboží nebylo
vykázáno na účtu 132 - Zboží na skladě.

Právní předpis: Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé
vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů
- § 14 odst. 6 - Územní celek nedodržel obsahové vymezeni položky rozvahy " A.//.6.
Drobný dlouhodobý hmotný majetek".
Nedostatek: Územní celek chybně zařazoval majetek na účet 028 - Drobný
dlouhodobý hmotný majetek. Jednalo se např.:
- dokladem č. 400306 zaúčtováno 3 ks autobusových čekáren v celkové
hodnotě 159 720,00 KČ (správně měly být čekárny účtovány na účet 021 Stavby),
- dokladem č. 400340 a 40058 byl na účet 028 zařazen majetek, kde oceněni
jedné položky bylo nižší než 3 000,00 KČ (zařazení 15 ks. xerograf. papíru
v celkové hodnotě 90,-Kč/ks, 4 ks hadic za 1 525,00 Kč/ks
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C. Závěr
l. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
b) při dňčím přezkoumání za rok 2017

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
ll. Při přezkoumání hospodařeni ŮSC Česká Kubice za rok 2017

Byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. b)
zákona č. 420/2004 Sb.):
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů
rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků

Právní předpis: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
- § 93 odst. 1 - Obecní úřad neinformoval o místě, době a navrženém programu
př(pravovaného zasedání zastupitelstva obce alespoň 7 dni před zasedáním
zastupitelstva obce na úřední desce.
Nedostatek: Zasedání ZO ze dne 20. 3. 2017 nebylo doloženo pozvánkou
s navrženým programem připravovaného zasedání ZO a nebylo doloženo zveřejnění
zasedání ZO alespoň 7 dní před zasedáním ZO na úřední desce.
Zasedání ZO ze dne 3. 4. 2017 bylo doloženo pozvánkou s navrženým programem,
ale nebylo doloženo zveřejnění zasedání ZO alespoň 7 dní před zasedáním ZO
na úřední desce.
V obou případech zasedání ZO byly v dokumentaci přiloženy prezenční listiny, které
obsahovaly podpisy občanů, proto se lze domnívat, že zasedání ZO byla veřejná.
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním
celkem
Právní předpis: Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé
vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů
- § 55 - Územní celek chybně vymezil náklady souvisej/cl s poř/zen/m dlouhodobého
majetku nebo jeho části.
Nedostatek: Účetní jednotka v roce 2017 chybně zaúčtovala náklady související s
pořízením pozemků (návrh na vklad do KN), které měly být součástí pořizovací ceny
majetku. Jednalo se např. o pořízenI pozemků:
- pořízení pozemku parč. č. 540/5 (KS ze dne 10. 1. 2017),
- pořízeni pozemků parc. Č.12/10 a 12/11 (KS ze dne 15. 6. 2017).
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Dokladem č. 400399 byla proplacena částka 12 100,00 KČ za administraci zadávacího
zařízení na akci: ,,Č.Kubice - terénní vozidlo a rekonstrukce požární zbrojnice". Částka
byla zaúčtována chybně na nákladový účet 518 - Ostatní služby, správně měla být
částka zaúčtována jako součást pořizovací ceny terénního vozidla a rekonstrukce.

Byly zjištěny závažné chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. C) zákona
Č. 420/2004 Sb.):
C2) neprůkazné
Inventurní soupisy územního celku neobsahovaly skutečnosti, které by
umožňovaly jednoznačné určení majetku a závazků.
Územní celek nedodržel obsahové vymezení položky rozvahy " A.II.6.
Drobný dlouhodobý hmotný majetek".

Ill. Při přezkoumání hospodaření ŮSC Česká Kubice za rok 2017

Neuvádí se zjištěná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

IV. Při přezkoumání hospodaření ŮSC Česká Kubice za rok 2017

Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. nás|edujĹcÍ
ukazatele:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku

1,47 %

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku

8,65 %

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního
celku

0,20%

Byl zjištěn dle § 10 odst. 4 písm. C) zákona č. 420/2004 Sb. nás|edujĹcÍ dluh
územního celku:

A. 1
Dluh územního celku za poslední 4 rozpočtové roky podle právního
předpisu upravujlc/ho rozpočtovou odpovědnost je nulový
,,Ověřily jsme poměr dluhu ŮSC Česká Kubice k průměru jeho příjmů za poslední 4
rozpočtové roky podle právního předpisu upravujÍcÍho rozpočtovou odpovědnost.
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Ověření poměru dluhu jsme provedly výběrovým způsobem tak, abychom získaly
přiměřenou jistotu k vyslovení nás|edujícího závěru. Dluh ŮSC Česká Kubice
nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů 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 20 .04. 2018
Podpisy kontrolorek:
Bc. Hana Škoríková
Eva Veseláková

.l

l

.\ .

Ľ

' .Ĺ
\

kontrolorka pověřená řízením
přezkoumání

Územní celek prohlašuje, že poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu
přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu podle § 2 zákona
č. 420/2004 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 č. 420/2004 Sb., k podání
písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu:
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ekonomický, oddělení přezkoumávání
hospodaření obcí a kontroly, Škroupova 18, 306 13 Plzeň.
Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky
konečného a dňčího přezkoumání.
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S obsahem návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ŮSC Česká Kubice
o počtu 9 stran byl seznámen a jeho výtisk číslo 1 obdržel

Dne:

Ing. Vladimir Koranda

.................2018

starosta obce
Rozdělovník

výtisk č.

Počet
výtisků

Předáno

Převzal(a)

1

1

ŮSC Česká Kubice

Ing. Vladimír Koranda

2

1

Krajský úřad
PIzenskeho kraje

.
.
Jitka Volfíkova

Poučení:
Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona
č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených
v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci
příslušném přezkoumávajícimu orgánu (Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18,
306 13 Plzeň), a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu
se závěrečným účtem v orgánech územního celku.
Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona
č. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle ustanoveni § 13 odst. 1 písm. b) téhož
zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajÍcÍmu orgánu písemnou
zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě přIslušnému přezkoumávajícimu
orgánu uvedenou zprávu zaslat.
Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí přestupku podle ustanoveni §
14 odst. 1 písm. b) a C) zákona č. 420/2004 Sb., za to lze uložit územnímu celku podle
ustanovení
§
14
odst.
2
zákona
č.
420/2004
Sb.
pokutu
do výše 50 000,00 kč.
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