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stejnopis
Sp. zn,: oexo-pŘ 64804/2018/hakr

zpráva

č, 2

o vÝsledku přezkoumání hospodaření za rok 20í8
obce předslavice. lčo 0025í 69í

přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územníhocelku ve dnech:
od 24. záři 2018 jako dílěípřezkoumání
od 20. února 2019jako konečnépřezkoumání
přezkoumání hospodaření obce představice zarok 20í8 ve smyslu ustanovení § 42 zákonaé.12812000 Sb,,
zákonem é, 42012004 sb"
o obcích (obecní zilzent1, ve znění pozdějších p|edpi9q, a v souladu se
obcí, ve znění PozdějŠÍch
svazků
a
dobrovolných
Ůlrr:r
ó piezrourňavanl hospodáieni uzemnich Šamórávných
doruČenímPÍsemného
kraje
Jihoěeského
úřadem
Kiajským
zoi,a
ňrlopiJú, oylo zanaíeno dne 26. l.
oznámení.

Přezkoumané období od 1. 1. 2018 do 31.12.2018.

Přezkoumání vykonal:

-

kontrolor pověřený řízením přezkoumání: lng. Květa Vaněčková

é.255t2O12Sb. vYdat Krajský Úřad
pověření kpřezkoumání podle§
-ezzl2oi 5 č. 42oI2oO4Sb. a § 4 a § 6 zákona
2018.
7
.
8/oEKo,pŘ dne 20.
Jihočeskéhb rra;e poo e .
Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumání byli přítomni:

lng. Jana Ghvostová - starostka
Jana Koubová - účetní
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1

předmět přezkoumání:
předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti lpspodaření uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona é. 42012004 Šb.,
posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona,

při posuzování jednotlivých právních rlkonů se vychází ze znéni právních předpisŮ Platných ke dni uskuteČnění
tohoto úkonu,

Podle ustanovení § 2 odst, 3 zákona ě.42ot2oo4 Sb. nebyly předmětem přezkoumání Údaje, na které sevztahuje
povinnost mlěenlivosti podle daňového řádu,
poslední kontrolní úkon, předání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hosPodařenÍ, bYl uČiněn dne 20, 2,2019,

při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny takové chyby a nedostatky.

kteŇ

podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 42ol2oo4 Sb,, které jsou uvedeny v členění
podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona:

se rozoočtovÝch orostředků

2.

- přezkoumán: Ano

pouŽití DeněŽních fondŮ
Ustanovení § 2 odst, 1 písm. b) finančníoperace, týkaiícíse tvorbv a
- přezkoumán: Ano

3.

obec netvoří peněžnífondy

Ustanovení§ 2 odst. 1 písm. c) nákladv a vÝnosv podnikatelské činnosti územníhocelku
- přezkoumán: Ano
obec neprovozuje podnikatelskou činnost

fvzickÝmi osobami

5.

- přezkoumán: Ano
obec neričtuje o sdružených prostředcích

U.t"nou"ní § 2 odst. 1 písm. e) finančníoperace, týkajícíse cizích zdrojŮ Ve smYslu DráVních DředDisŮ

o účetnictví

- přezkoumán: Ano

@raničí
7.
8.
9.

poskytnutými na základě mezinárodních smluv

- přezkoumán: Ano

k rozPoČtŮm
Ustanovení § 2 odst, 1 písm, q) vyúčtovánía vypořádá|í filaněních vztahŮ kg 9tátnímu rozPoÓtu,
osobám
rozpočtům, ke státním fondům a k dalším

@

- přezkoumán: Ano

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

obec nehospodařís majetkem státu

Výjimkou ÚkonŮ a postupŮ
1o. Ustanovení § 2 odst.2 písm. c) zadávání.a.uskutečňováníVeřeiných zakázek,s
u podle zvláštního právního předpisu
- přezkoumán: Ano
11.
12.

- přezkoumán: Ano

obec neručízazávazky třetích osob
VěcÍVe prospěch třetích osob
13. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. fl zastavovánímovitých a nemovitých
- přezkoumán: Ano

obec nemá zastavený majetek ve prospéch třetích osob

14,
- přezkoumán: Ano

,l5. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) úěetnictvíVedenéúzemnímcelkem
- přezkoumán: Ano

celku k průměru jeho příimů za pos|ední
16. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. i) ověření poměru.,dluhu územního
ujícíhorozpočtovou odpovědnost

-

- přezkoumán: Ano

plnění op"tř"ní k

c.

v předchozích letech

odrtr"nění n"do"t"tků 'iištěnÝ"h

c,l.

při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D.l.
+

č, 42012004
Při přezkoumání hospodaření obce za rok2o18 podle § 2 a § 3 zákona
Sb.

nebyly zjištěny chyby a nedostatky

nedostatkŮ,
Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze ziiŠtěnýchchYb a
budoucnu:
v
celku
která mohou mít negativní dopad na hospodaření Územníhomohla mít negativní dopad
Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěná žádná závažná rizika, která by

D,ll.

na hbspodaření rjzemního celku v budoucnosti,

D.ll|.

Poměrové ukazatele zjištěnépři přezkoumání hospodaření:
720 111,fax:386 359 084
www,kraj-jihocesky,cz
posta@kraj-jihocesky,cz,
e-podatelna:
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""""",

a) podíl pohledávek na rozpoětu rjzemního..celku
ui báii Laiazxůn" roipÓ-eiu ,lŽ"rnňlr,o celku
ffiřiŘr;;óóŘovem majetku územníhocelku
;i

"""",

bJiiiásŇenen"

D.lV.

"""

...,,....

7,56
9,71

o/o
o/o

0,o2o/o

Výrok o výši dluhu územního celku:

jeho příjmů za poslední4 rozpoětové roky,
Dluh územníhocelku nepřekročiI60% průměru

Výše dluhu územníhocelku: 369 666,00 Kě
óóý;piňé,j.no příjmůza poslední 4 rozpoětové roky: 3 406 657,85 Kč

Předslavice, dne 20. února 20't9

Jméno a podpis kontrolora zúčastněnéhona přezkoumání hospodaření:

lng, Květa Vaněčková
kontrolor pověřený řízením přezkoumání
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pó"e Ěňe'h; Ťížeň m
přezkoumání
í

Tato zpráva o vÝsledku přezkoumání:
je
hospodařenÍ, K zjiŠtěnímuvedeným ve zPrávě
má pouze charakter návrhu zprávy o výsledku přezkoumání
dne převzetí zprávy o výsledku PřezkoumánÍ, a to
možnépodat písemné stanovisko ve tňůte do 15 dnů ode
návrh se stává koneČným zněním zprávy okamŽikem
kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Tento
zákona é, 42ol2oo4 Sb,, o možnosti podání
marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm, d)
Kontroior pověřený řízením přezkoumání může

_

písemného stanoviska

_
_
_

k

dotčeným zjištěním,

v odůvodněném případě stanovit lhůtu delší,
předává zástuPci kontrolovaného subjektu
je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemžse jeden stejnopis
a druhý stejnopis se zakládá do příslušnéhospisu,
jiných materiálů vYužitých Při PřezkoumánÍ, které jsou
nedílnou součást zprávy je seznam dokladů a
uvedené v příloze.
o poětu 8 stran věetně přílohy
s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Předslavice
převzala dne 20,2.2019 starostka obce lng, Jana
byla seznámena dne 2o.2.2o1g a její stejnopis č. 2

í

Chvostová,
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Poučení:

ozemnicelek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 gís.ln, b) zákona é,..42OI2OO4 Sb,, Povin_en PřijmoutoPatření
přezkoumání hospodaření a podat o tom
k nápravě chyb a nedóstatků uvedenyČh v této zprbve. o Úýsporu_
projednánÍ této zPrávY sPolu se
písemnou iníormaci přezkoumávajícím'u orgánu, atonelpoz<ieli dol5dnŮ po

závěrečným ričtem v orgánech územníhocelku,

vinformacích Podle
územnícelek je dále ve smyslu ustanovení § 13 od9t 2zákonaě.42ol2oo4 Sb., Povinen
orgánu
přezkoumávajícímu
příslušnému
podá
které
ve
ustanovení § 13 odst, 1 písm. b)téhožzákonáuvést lhůtu,
uvedenou
orgánu
přezkoumávajícímu
pristudnému
ttrúte
písemnou zplávu o plnění přijatých oóáirá.i a v této

zprávu zaslat.

pod|e ustanovení § 14 odst, 1 PÍsm, b) a c)
Nesplněním těchto povinností se územnícelek dopustl přestupku
14 odst. 2zákona č. 420i2004 Sb,
zákona é.42ol2oo4 Sb, a za to lze uložit územnímůcelku podlě ustanovení§
pokutu do výše 50.000 Kó.

oBEc pŘEDslAv,ci:
38/ 01 Vc.rlv,ló

|čO: ooz síosr

l;; e,/-:,.,

lng. Jana Chvostová

dpis
{odpl

starostka obce
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Dokladv a jiné materiálv využitépři přezkoumání:

Návrh rozpočtu

. na rok 2018; zveřejněn od 20. 9. 2018
Rozpočtová opatření
. pověření starostky ke schvalování rozpočtových změn schváleno ZO dne 9. 12. 2016 - Vnitřní směrnice
č. 1t2O16 ke zpracování a schvalování rozpočtu
o ě. 1 schváleno starostkou dne 4, 1.2018; zveřejněno od 18, ,l,2018
C é. 2 schváleno starostkou dne 4. 2. 2018; zveřejněno od 9. 2. 2018
. ě. 3 schváleno starostkou dne 5, 3 2018; zveřejněno od 19. 3. 20,t8
. é. 4 schváleno starostkou dne 6. 4,2018; zveřejněno od 20. 4,2018
. č.5 schváleno starostkou dne 7. 5,2018; zveřejněno od 18. 5.2018
. č.6 schváleno starostkou dne 5. 6 20,18; zveřejněno od22,6. 2018
. ě.7 schváleno starostkou dne 4. . 2018; zveřejněno od 20. 7, 2018
. ě. 8 schváleno starostkou dne 6. 8. 2018; zveřejněno od 17. 8. 2018
Schválený rozpočet
o schvále ný Zodne 14. 12,2017 jako přebytkový; příjmy ve výši 3.979.0OO Kě, výdaje ve výŠi2.175,800 KČ
o zveřejněn od 29. 12,2017
Střednědobý výhled rozpočtu
. na období let2016 až2020 zveřejněn od22.3,2017
Závěrečný úěet
. zarok2}l7;zveřejněn od 20, 4,2018
. projednánZO dne 11, 5. 2018 s výrokem "bez výhrad"
. schválený zveřejněn od 18. 5.2018
Hlavní kniha
o k 31,8. 2018
Hlavní kniha
o k 31 ,12.2018
lnventurní soupis majetku a závazkú
o Plán inventarizace ze dne 7, 12.2018
o lnventarizačnl zpráva ze dne 19. 1.2019
o inventurní soupísy k 31. 12. 2018 , rlěet č. 018, O78, 019, O79, 021 0200, 021 0201, 081 0200,081 0201,
7

o22, oB2, ogt bsóo, o42,112,231, 331, 337, 342,403,451, 901

Kniha došlých faktur
o k 31. 8.2018
Odměňování členůzastupitelstva
r mzdové nák|ady dle zaměstnanců za období 12t2o18 (kontro.|a odměny starostky, místostarostky,
předsedů výborů)

pokladní doklad
o VPD ó, 47 ze dne 5. 6. 2o18 za oběerstvení děti, vypínač(1,050 Kě)
r účetnídoklad ě, 18-701-00047 ze dne 5.6.2018
o PPD ě. 51 ze dne 25. 6. 2018 za poplatky 2018 (1,060 Kč)
o ričetnídoklad ě, 18-701-00051 ze dne 25.6.2018
. VPD é.57 zedne 14. 8. 2o18 za pořadač, benzín, olej, květiny (1.023 Kč)
o rjčetnídoklad ó. 18-701-00057 ze dne 14.8.2018
. PPD ě. 58 ze dne 20. 8. 2o18 za vodu a správní poplatek (1.050 Kč)
o rjěetnídoklad ě. 18-701-00058 ze dne 20.8.2018
Pokladní kniha (deník)

o k 31. 8, 2018; koneěný stav odsouhlasen na rozvahu k 31. 8. 2018
o k 31.8.2018
Rozvaha
o k 31 .12.2018
úěetnictvíostatní
o účetnízávérkazarok2017 schválena ZO dne í1,5,2018
. protokol o schválení rlěetní závérky ze dne 11. 5. 2018

Rozvaha
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. úěetnídoklad ě. 1806-000095 ze dne . 5. 2018
. odesláno do systém CSU|S dne 18,7,2018
Účtový rozvrh
o platný pro rok 2018
Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
o k 31.8.2018
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
o k31.12.2018
Výkaz zisku a ztráty
o k 31. 8.20í8
Výkaz zisku a ztráty
o k31.12,2018
Smlouvy a da!šímateriály k poskytnutým účelovýmdotacím
r Smlouva o poskytnutí dotace ze dne 15. 12,2017;
. příjemce dotace: SDH Předslavice
o rjěel dotace: údržbaa nákup potřebného materiálu pro sDH
o výše dotace: 30,000 Kě
o smlouva schválena usnesením zo é.3312017 dne 14. 12.2017
o poskýtnutí dotace:
. výpijz riětu vedeného u KB ě. 16 obrat ze dne 7,2,2018
o r]četnídoklad ě. 18-801-00065 ze dne 7, 2,2018předslavice
o Rozklad využitífinančníchprostředků od obce
Smlouvy a dalšímateriály k přiiatým účelovýmdotacím
o Smlouva o poskytnutí'úóe6védotace v rámci Programu obnovy venkova Jihoěeského kraje v roce 2018
(ě. SDO/OREGI474I18) ze dne 6, 8. 2018
o obec jako příjemce neinvestičnídotace na akci "Oprava chodníkŮ - obec Předslavice" ve výŠi230,000 KČ
(max. SO % zcelkových uznatelných výdajů)
. příjem dotace:
. vypis z rlětu vedeného u KB, a, s, ě. 110 obrat ze dne 17. 9, 2018
. rj'ěetní doklad č. 8-801 -00 475 ze dne 7. 9. 201 8
o čerpánídotace:
. FD ě.2o180733 ze dne 15. 11.2018 za provedené práce na akci "oprava chodníkŮ - obec Předslavice"
za 63,907,13 Kč věetně DPH
o úěetnídoklad č. 1811-000008 ze dne 19,11,2018
r výpis z rjětu vedeného u KB, a. s. č.133 obrat ze dne 27. 11.2018
o účetnídokladč, 18-801-00619 ze dne27,11,2018
o FD č. 20180665 ze dne 1. 11.2018 za provedené práce na akci "oprava chodníkŮ - obec Předslavice"
za 522.731,53 Kč včetně DPH
o účetnídoklad ě. 1811-000059 ze dne 26.11.2018
o výpis z riětu vedeného u KB, a. s. ě, 141 obrat ze dne 11 . 12.2018
r úěetnídoklad č.18-8o1-oo620zedne 1í .12.2018 (Částka 23o.ooo Kě oznaěenaÚzlto\
o Vyriětování poskytnuté dotace z rozpoětu Jihočeského kraje v roce 20'l8 ze dne 16. 12,2018
o rjčetnídoklad č. 1812-000154 ze dne 31 . 12, 2018
. oznámení o vyričtování zálohy na dotaci ke dni 13,2,2019
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodei, směna, převod)
o Smlouva o oezuplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci ze dne 12- 3. 2018 jako
Převodce
. obec jako n"6yult"t česŘa republika - uraa pro zastupování státu ve věcech majetkových
pozemek: parc. é.454t2, k. rj. Marčovice, obec Předslavice
o převáděný-lSMs
- příloha k bezúplatnému převodu majetku na vybrané riěetní jednotkY
. h,epoňy
ev. ě,C/ST/201 6/6996-00í
. Žádost o bezrlplatný převod ze dne 20.2.2018
o právní rlčinky vkladu: 13, 3. 2018
o úěetnídoklad ě. 1808-000060 ze dne 13. 3.2018
o úěetnídoklad č. 1808-000061 ze dne 13, 3,2018
o rlěetnídoklad č. 1808-000062ze dne 13.3.2018
Dokumentace k veřej ným zakázkám
o akce "oprava chodníků- obec předslavice"
'1

1

1

1
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a
a

a
a
a

12.2016
Směrnice č, 112016 o zadáváníveřejných zakázekmalého rozsahu s r]ČinnostÍ od 10,
20.
5,2018
dne
ze
Yýzva k podání nabídky a textová část zadávací dokumentace
zápis zeZo ze dne 11 ,5.2018 - stanovení komise pro otevíráníobálek, schválení výzvY

a oslovení

dodavatelů
zápis zeZO ze dne 14. 6. 2018 - výběr zhotovitele
díla:
Smlouva o dílo é. 36l2o18t472-18-ooo ze dne 17. 7. 2018 - zhotovitel: ZNAKoN, a. s., cena
499.935,47 Kč bez DPH (604.921,92Kě věetně DPH)
ceny dÍla
Dodatek ě, 1 ke smlouvě o dílo č. g6l2o18t472_1B-oo0 ze dne 30. 1o.2018; předmětem sníŽení
o 15.110,13 Kě (celkem 484.825,34 Kě bez DPH)

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

.
.
.
.

ze dne 1. 11.2018 - odměny uvolněných zastupitelů

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

ze dne 14. 12.2017 - rozpoěet na rok 2018
"oprava
ze dne 11. 5. 2o18 _ závěreený r]čet za rok 2017; účetnízávěrka za rok 2017, veřejná zakázka
chodníků"
ze dne 14. 6, 2018 - výběr dodavatele na "Opravu chodníků"
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