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stejnopis č. 2

o vÝsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018
obce člunek. lčo 00246468

Přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územníhocelku ve dnech:
2. srpna 2018 jako dílčípřezkoumání
26. dubna 20í9jako konečnépřezkoumání

-

přezkoumání hospodaření obce Člunek za rok 2018 ve smyslu ustanovení § 42 zákona ó. 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 16.07.2018 Krajským úřadem Jihočeského kraje doruěením písemného oznámení.

Přezkoumané období od 0í.01.2018 do 31.'12.2018.

Přezkoumání vykonala:

-

kontrolorka pověřenářízením přezkoumání: lng. Eva Pártlová

Pověřeníkpřezkoumánípodle§5ě.42OI2O04Sb.a§4a§6zákonaé.25512012Sb.vydal

Jihočeskéhokraje pod ě. 674I2018IOEKO-PR dne 20. 7.2018.
Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.
Při přezkoumání by!i přítomni:

Zdeněk Plachý - starosta
Jarmila veithová - účetní
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Kraiskýúřad

předmět přezkoumání:
předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona ě. 42012004 Sb.,
posouzené podle hledisek uvedenýcnV 5 3 tohoto zákona.

při posuzování jednotlivých právních úkonůse vychází ze znění právních předpisŮ platných ke dni uskuteČnění
tohoto tjkonu.

podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona é, 42012004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje, na které se vztahuje
povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

posledníkontrolní úkon, ukončeníkontroly na místě, byl uěiněn dne 26. 4.2019, ve 13,20 hod.

A.

VÝsIedek dílčíchpřezkoumání

A.l.

Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčíchpřezkoumániza rok 2018
nebyly zjištěny takové chyby a nedostatky,

A.ll.

chyby a nedostatky nenapravené z dílčíchpřezkoumání nebo zjištěné při
koneěném přezkoumáníza rok 2018

§1o odst.3 písm. c) zákona č.4201200+ Sb.
zákona č, 42012004 Sb.)

1.

(v členěnípodle ustanovení § 2

odst,1a2

:

Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h'r účetnictvívedené územnímcelkem
porušení právního předpisu:
Zákon č. sffin9Y Sb., o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů

í

Ustanovení: § 30 odsť. í
charakteistika ziištěnéchvbv a nedostatku:
Inventarizačnírozdíty nebyty vyúčtovány do účetníhoobdobí, za které se inventarizací ověřuje stav majetku a

závazků.
popis ziištěnéchvbv a nedostatku:
lnventarizační rozdíly zjištěné inventarizací účtů042,021 a 081 k 31. 12,2018, uvedené v inventarizační
zprávě za rok 2018, nebyly vyúčtovány do účetníhoobdobí roku 2018.

Nedostatek bvl ziištěn při koneěném přezkoumání hospodaření: neodstraněn

Při přezkoumání hospodaření nebyly ziištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost
nedostatků uvedených v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona ě.42012004 Sb.

U Zimního stáóionu 1g52l2,370 76 ČeskéBudějovice, tel.: 386 720 111,íax,.386 359 084
e-poOatelna: postáÓŘiár-jihocesky.cz, www. Řiáj-jinocesky,cz
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podle ustanovení § 10 odst,3 písm, a) zákona č,42012004 Sb., které jsou uvedeny v členění
podle ustanovení § 2 odst. 1 ď2 uvedeného zákona:
1,

Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) plnění příimůa vÝdaiů rozpočtu včetně peněžních operací, týkaiícíchse

rozpoótovÝch prostředků
- přezkoumán: Ano

2.

Ustanovení§ 2 odst. 1 písm. b) finančníoperace, týkaiícíse tvorbv a použití peněžních fondů
- přezkoumán: Ano

3.

Obec netvoří peněžnífondy.
Ustanovení§ 2 odst. 1 písm. c) nákladv a výnosv podnikatelské činnosti územníhocelku
- přezkoumán: Ano

4.

Obec nevykonává podnikatelskou činnost.
Ustanovení § 2 odst, 1 písm. d) peněžníoperace, týkajícíse sdružených prostředků vynakládaných na základě

smlouvy mezi dvěma nebo více územnímicelkv, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo

fuzickÝmiosobami

- přezkoumán: Ano

Obec neuzavřela smlouvu týkajícíse sdružených prostředků.
5,

Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finančníoperace, tÝkající se cizích zdrojů ve smvslu právních předpisů o

účetnictví

- přezkoumán: Ano

Ustanovení §2odst. 1písm.flhospodaření anakládání sprostředkvposkvtnutÝmi
dalšímiprostředkv ze zahraničíposkvtnutÝmi na základě mezinárodních smluv

zNárodníhofonduas

- přezkoumán: Ano
7,

Obec neobdržela tyto prostředky.
Ustanovení § 2 odst. 1 písm. q) vyúčtovánía vypořádánífinanóních vztahů ke státnímu rozpoětu, k rozpočtům
kraiů, k rozpočtům obcí, k iinÝm rozpočtům, ke státním fondům a k dalšímosobám
_

přezkoumán: Ano

Ustanovení§ 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodařenís majetkem ve vlastnictví územníhocelku
- přezkoumán: Ano
9.

Ustanovení§ 2 odst. 2 písm. b) nakládánía hospodařenís majetkem státu, s nímžhospodaří územnícelek
_

přezkoumán: Ano

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

1í. Ustanovení §

2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi

- přezkoumán: Ano

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

Obec neručíza tyto závazky.
,13.

ustanovení§ 2 odst. 2 písm. fl zastavování movitÝch a nemovitÝch věcíve prospěch třetích osob
- přezkoumán: Ano

Obec nezastavila majetek ve prospěch třetích osob,
14, Ustanovení§ 2 odst, 2 písm. g) zřizovánívěcných břemen k maietku územníhocelku
- přezkoumán: Ano

U Zimního stádiónu

tgs2l2,37o

Budlovice, tel.:.386.720

'9.Č":l:
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- přezkoumán: Ano

C.

Plnění ,

9patření
v předchozích letech

k

odstranění nedostatků ziištěnÝch

C,l.

Při Přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D.l.
+

Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 podle § 2 a § 3 zákon a č, 42O]2OO4

Sb.

bYlY zjiŠtěnychyby a nedostatky uvedené v ustanovení §
é.42012004 Sb., a to:

í0 odst. 3 písm. c) zákona

lnventarizaČnírozdíly nebyly vyúětovány do účetníhoobdobí, zakteré se inventarizací ověřuje stav
majetku azávazků.

D.ll.

UPozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků,
která mohou mít negativní dopad na hospodaření úzémníhocelkú v budoucnu:

Při Přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na

hospodaření územníhocelku v budoucnosti.

D.l!l.

poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

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

a) podíl pohledávek na rozpočtu územníhocelku
,,,,.., 0,18%o
b) podíl závazků na rozpočtu územníhocelku
0,14 %o
c) podílzastavenéhomajetku na celkovém majetku územníhocelku ,.....,.. .....,,,,...,....... 0o/o

D.lV.

Výrok o výši dluhu územního cetku:

Dluh Územního celku nepřekročil 60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtovéroky.
Dluh Územního celku překročil 60% průměru jeho příjmúza poslední 4 rozpo|tové roky, a to
o

Výše dluhu územníhocelku: ... ...0... Kč
60% průměru jeho příjmů za poslední4 rozpočtovéroky: 5 457 486,46 Kč

+ffi
Stránka 4

Člunek, dne pátek 26. dubna 2019
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Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

:---

__-salg

ekonomickú
ekonomický
oddělení p/€zk_U,mu a.métodit y
.. _. hospodaření olCi---"

lng. Eva Pártlová
kontrolor pověřený řízením přezkou mán í

:áT3'T",.',fu'§fi .lff :'"'
podpis kontrolora
přezkoumání

(20)

rlZenlm

Tato zpráva o vÝsledku přezkoumání:

-

-

má pouze charakter návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. K zjištěním uvedeným ve zprávě je
moŽné podat písemné stanovisko 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, 420t2OO4 Sb., o možnosti podání
písemného stanoviska k dotčeným zjištěním. Kontrolor pověřený řízením přezkoumání může
v odůvodněném případě stanovit lhůtu delší.
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.

s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Člunek o počtu 8 stran včetně přílohy
seznámen dne 26.04.2019 a její stejnopis ó. 2 převzal dne 26.04.2019 starosta obce Zdeněk plachý.

byl

Pouěení:
Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst, 1 písm. b) zákona ě.42ot2oo4 Sb., povinen přijmout opatření
chyb a nedostatkŮ uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodareni á podat o tom
písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu, ato nejpozději do 15dnů po projednání této zpráry spolu se
závěrečným účtemv orgánech územníhocelku.
k náPravě

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona ó. 42ot2o04 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 orgáhu uveděnou
zprávu zaslat.
Nesplněním těchto povinností se Územní celek dopustí přestupku podle ustanovení § 14 odst. 1 písm, b) a c)
zákona ě. 42012004 Sb. a za to lze uloŽit územnímu celku podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č.'42ol2oo4 sb.
pokutu do výše 50.000 Kč.

Zdeněk Plachý
starosta obce

podpis

U Zmního stadionu 195?12, 370 76 Česke Budějovice, tel,: 386 720 111 , ías<:386 359 084
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky,cz, www.kraj-jihocesky.cz
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Návrh rozpočtu

. na rok 201B zveřejněn od 1 . 12. 2017 do 18. 12. 2017 dlezákona
Rozpočtová opatření
. usnesení z 2, zasedání ZO Člunek, konaného dne 27. 11. 2014 - pověření starosty obce k provádění
úpravy rozpočtu rozpočtovými opatřeními

. RO ó. 1 schváleno starostou obce dne 10. 1.2018, zveřejněno 9.2.2018
r RO č. 4 schváleno starostou obce dne 23. 1. 2018, zveřejněno 21 . 2. 2018
.l
Ro ó. 6 schváleno starostou obce dne 26.2,2018, zveřejněno 14.3,2018
.
o RO č. ,11 schváleno starostou obce dne 20. 4.2018, zveřejněno í6. 5. 2018
r RO č. 't9 schváleno starostou obce dne22_ 6. 2018, zveřejněno 18.7.2018
Schválený rozpočet
r oá rok 2O18 schválen v ZO dne 18, 12. 2017 , vyrovnaný, na položky
. schválený rozpočet zveřejněn od 4. . 2018 dle zákona
Střednědobý výhled rozpočtu
o oá období 2017 až2019, schválen v ZO dne 20. 3,2017, zveřejněn dle zákona
o střednědobý výhled rozpočtu na období 2019 až2020, návrh zveřejněn od 1. 12.2017
1

v ZO schválen dne 18. 12. 2017 , schválený zveřejněn od 4. 1- 2018

do 18. 12- 2017,

Závěrečný úěet
. za rok2O17 projednán a schválen v ZO dne 18. 6. 2018
o návrh zveřejněn od 30. 5.2018 do 18. 6,2018 dle zákona
. schválený zveřejněn od 18. 6. 2018 dle zákona
Bankovní výpis
r výpis z účtuera č. 2018t154 ze dne 26. 9. 2018 - úhrada nájemného za uživání majetku státu dle nájemní
smlouvy č.111N08/17ze dne 29. í0. 2008
o účetnídoklad č. 50583 ze dne 26.9.2018
Faktura
Faktura došlá č. o1496075 ze dne 13. 6.2018, oprava hřbitovní zdi na místnímhřbitově v Člunku, Částka
486.233,62Kč
a
účetnídoklad č, 00í 13 ze dne 15. 6. 2018 - předpis závazku
a
výpis z účtuera ó. 2o18t1OO ze dne 27. 6. 2018, částka 486.233,62 Kč - úhrada faktury, účetnídoklad
č. 50399
o Objednávka ze dne 25. 4.2018
Faktura
o Faktura došlá č.2018oo9 ze dne 13.4.2018, autobusová čekárna včetně montáŽe, ěástka 67.680 Kč
. účetnídoklad č.00069 ze dne 17. 4.2018 - předpis závazku
r výpis z účtuera č, 2O18t62 ze dne 23. 4. 2018, částka 67.680 Kč - úhrada faktury, účetnídoklad č" 50260,
zařazeni do majetku na účet021
Faktura
o Faktura došlá č.82ooo545 ze dne 5. 10.2018, dodavatel Bonita Group Service s.r.o., dodávka montáŽ
herních prvků, ěástka 614 780,00 Kč bez DPH,743 883,80 Kě vč. DPH
o účetnídoklad č,00210 ze dne 19. 10. 2018 - předpis faktury
. výpis z úětu era č.2018t171 ze dne 25. 10.2018 - úhrada faktury ve výši 743 883,80 Kč, účetnídoklad
č. 50641 ze dne 25.10.2018 - zaúčtováníúhrady faktury, zařazení do majetku na účet0220050
. Zařazovací protokol ó. 1312018 ze dne 25. 10.2018
Faktura

.
.

Faktura došlá č. 83242OO1O5 ze dne 28.6.2018, sekačka motorová, částka 10.990 Kč
účetnídoklad č. 00125 ze dne 2.7.2018 - předpis závazku
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výpis z účtuera ě. 20181108 ze dne 10. 7 . 2018, částka 10.990 Kč - úhrada faktury, účetnídoklad č. 50423,
zařazení do majetku na účet028
Hlavní kniha
. sestavená k 30. 6. 2018 F
Hlavní kniha
r sestavená ke dni 31.12.2018
lnventurní soupis majetku a závazkú
. Pťíkaz starosty k provedení inventarizace majetku azávazků za rok2018 ze dne í9. 12.2018
. Plán inventur na rok 2018
. lnventarizaóní zprávaza rok2018 ze dne 30. 1.2019
. lnventurní soupisy účtůke dni 31. 12. 2018:
. 01 8, 021, 022, 028, 031 0400, 041, 042, 081, 022, 082, 112, 132, 231 , 244, 261, 263, 321, 343, 374, 388,
403,964.

Kniha došIých faktur
. za období 1až6l2018
Odměňování ělenů zastupitelstva
. Zápis z jednání ZO konaného dne 18. 12.2017, bod 8 - schválení odměn neuvolněných členů
zastupitelstva obce od 1, 1 .2018
. výplatní pásky neuvolněných zastupitelů a uvolněného starosty za měsíc o6t2o18
Odměňování členůzastu pitelstva
o Zápis z ustavujícíhozasedáníZastupitelstva obce Člunek, konaného dne 31. 1O. 2O18 - volba uvolněného
starosty, celkem 9 členůzastupitelstva obce, schválenívýše odměn neuvolněných ělenů ZO
o Přehled základů pro výpočet zdravotního pojištění (VZP, ZP MV ČR) za období 11, 12l2O18 - kontrola výše
odměn neuvolněných ělenů ZO
Pokladní kniha (deník)
. za období 612018
Příloha rozvahy
o sestavená ke dni 31. 12.2018
Rozvaha
. sestavená k 30, 6.2018
Rozvaha
o sestavená ke dni 31. 12.2018
úěetnictví ostatní
. úěetnízávěrka obce k 31.12.2017 schválena v ZO dne 18. 6. 2018
. Protokolo schváleníúčetnízávěrky ze dne 18. 6. 2018
. účetnídokladč. 30051 ze dne í8.6. 2018 - přeúčtovániHY zarok2017
ÚetovY rozvrh

o Itá rok 20í8
Yýkaz pro hodnocení plnění rozpoětu
o sestavený k 30. 6.2018
Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
o sestavený ke dni 31.12.2018
Yýkazzisku a ztráty
o sestavený k 30.6.2018
Yýkazzisku a ztráty
. sestavený ke dni 31.12.2018
SmIouvy a dalšímateriály k přijatým účelovýmdotacím
. smlouva o poskytnutí účelovédotace v rámci programu obnovy venkova jihočeskéhokraje v roce 2018
uzavřená dne24.8.2018
o neinvestiční dotace na realizaci akce "Rekonstrukce střechy obecní budovy ě.p. 92 kunějov" ve výši
230 000,00 Kě (max. 60%z celkových uznatelných výdajů akce)
. Průvodnídopis k návrhu smlouvy ze dne 2.8.2018
. výpis z účtuČNg e. 13 ze dne 14.9.2018 - příjem dotace ve výši 23o oo0,oo Kč, účetnídokladó. 1oO17
ze dne 14.9.2018
o Faktura došlá č. 18017 ze dne 20. 7, 2018, dodavatel Klempířství-poknývačstvíMilan Káles,
za rekonstrukci střechy budovy č.p. 92 v Kunějově dle SOD ó, 1l201B, částka 596 455,00 Kč
.

účetnídoklad č, 00138 ze dne 23-

,ú@ni@ad1+,nú ts.9,,,.
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. 2018 - předpis faktury

a?.É,est<e pnoéjovři' 3s6 72....tr.. 1i rá*
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. výpis z účtuera č, 2018t125 ze dne 3. 8.2018 - úhrada faktury ve výši 596 455,00 KČ, ÚČetnídoklad
ó.50478 ze dne 3. 8, 2018
. účetnídoklad č. 90005 ze dne ;4.9.2018 - označenívýdajů ve výši 230 000,00 KČ s UZ 710
. Smlouva o dílo č. 1l2O18 uzaúíená dne 4. 6. 2018 uzavřená se zhotovitelem Milanem Kálesem, cena díla
596 454,25 Kč vč. DPH
o Výpis z usnesení ě. 15t2o17 Zo Člunek, konaného dne 28. 6.2017 - schválení výběru dodavatele veřejné
. zakázky
. Vyúčtováníposkytnuté dotace z rozpočtu JčK v roce 2018 ze dne 9. 10. 2018, neinvestiČní výdaje celkem
ve výši 596 455,00 Kč
o oznámení JčK ze dne 14. 1. 2019 - k vyúčtovánízálohy dotace ve výši 230 000,00 KČdoŠlo ke dni
31, 12.2018
o účetnídoklad č. 30093 ze dne 31. 12. 2018 - vyúótování zálohy neinvestiČnídotace ve výŠi230 000,00 KČ
Smtouvy o převodu majetku (koupě, prodei, směna, převod)
. )áměr prodeje pózemku paic. e. 57 t6 díl "a" v k.ú. Lomy u Kunžaku zveřejněn od 22. 6. 2017 do . - 2017
. Kupní smlouva'uzavřená dne 23, 5.2018, obec Člunek jako prodávající
. v ZO prodej schválen dne 21 . 9- 2017
r kupní cena ve výši 49.180 Kčstanovena dle znaleckého posudku ě. 13-683-2018ze dne 20. 4.2018
. právní úóinky vkladu k 6, 6. 201B
o výpis z úótu era ó. 2O18l80 ze dne 24. 5. 2018, částka 49.1 80 Kč- Úhrada kupní ceny
r úěetnídoklad č.50336 ze dne 24.5.2018 - zaúětování předpisu a úhrady pohledávky
. účetnídokladč.30050 ze dne 6.6.2o18 - vyřazení pozemku z majetku obce v Úěetní hodnotě (dle vnitřní
7

7

směrnice ě,112013, účinnéod 28. 3. 2013)
Smlouvy o věcných břemenech
Člunek
. smlouva o zřízenívěcného břemene č.: JH-O1433O045218lOO2 uzavřená dne 18. 1.2aft, obecKunžaku,
u
Lomy
parc.
v
k,
ú.
pozemku
č,
84712
jako strana "povinná", zřízení věcného břemene na
úplatně ve výši 5.000 Kč bez DPH
. schválenav ZO dne í8, 12.2017
o právní účinkyvkladu k 30. 1 .2018
. Faktura vydaná č. 1 1800152 ze dne 30.4.2018
r výpis z účtuera č. 201Bl85 ze dne 1. 6.2018, částka 6.050 Kč - úhrada pohledávky za zřizení věcného
břemene, účetnídoklad č. 50346 ze dne 1,6,2018
. účetnídoklad č. 30011 ze dne ze dne 1.2.2018 - přeúčtování na analytický účetSU 031 (0310510)
Doku mentace k veřej n ým zakázkám
. VZMR na oodavru
a montáž herních prvků "Dětské hřiště Člunek, Lomy, Kunějov"
,t8.
. Zo ze dne 6. 2018 - hodnocení 3 došlých nabídek, Zo schvaluje dodavatele na re?lizaci akce - firmu
Bonita Group Service s.r.o. dle cenové nabídky 614 780,00 Kč bez DPH
Doku mentace k veřej n ým zakázkám
r VZMR na stavební práce na akci "Oprava hřbitovní zdi na místnímhřbitově v Clunku"
o vZO dodavatel schválen dne21.3.2a18
. Objednávkaze dne 25. 4-2018
Vnitřní předpis a směrnice
. Směrnice obce člunek kzadávání veřejných zakázek malého rozsahu, úóinnost od 1. 'l0. 2016
o Směrnice obce člunek kzadávání veřejných zakázek malého rozsahu, účinnostod 1- 4.2018
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