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KRAJSKY URAD KUCBXOOYUAGW
JIHočEsKÝ rnn:
Odbor ekonomický
Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí
U Zimního stadionu L952l2
37o76 České Budějovice

spisová značka: oexo-pŘ 61320/2020/hakr

zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020

Dílčí přezkoumání bylo vykonáno v sídle úřadu obce Chobot dnel
30.09,2020 jako dflčí přezkoumání
a
koneČné přezkoumání bylo vykonáno na Krajském úřadu Jihočeského kraje ve dnech:
02.03,202I a 08. 03. 202 1 ja ko konečné přezkoumání,

Přezkoumání hospodaření obce Chobot za rok 2020 ve smyslu ustanovení § 42, § 53 (týká se DSo)
zákona Č. 12812000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem
Č.42012004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,
ve znění pozdějŠÍch předpisŮ, bylo zahájeno dne 3I.07.2O2O Krajským úřadem Jihočeského kraje
doručením písemného oznámení.

Přezkoumané období od O1.01.2020 do 3t.L2,2O2O,

Přezkoumání vykonala:

- kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Marie Housková

Pověření kpřezkoumání podle § 5 zákona é.42ol2oo4 Sb. a §J a s 6 zákona č. 255/2012 sb.
vydal Krajský úřad Jihočeského kraje pod č. 39o l 2o2o oEKo-PŘ ze dne 27. 7. 2o2o.

KoneČné přezkoumání hospodaření bylo provede_no v podmínkách mimořádných opatření,
vyvolaných epidemioIogickou situací na území České repubtiky, s využitím doporučeného
postupu Ministerstvem financí, Odbor 47 - Centrální harmonizační jednotka, a to z podkladů
předávaných Územními cetky elektronicky a konzultovaných dátkovorr formou.

Přezkoumá ní bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumání poskytlisoučinnost: Mitoš Kadlec - starosta
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předmět přezkoumání:
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona
č.42012004 Sb., posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.
Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni
uskutečnění tohoto úkonu.

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

Poslední kontrolní úkon - inv. zpráva za rok 2020 - byl učiněn dne B. 3.2027,

A, výsledek dílčích přezkoumání

A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 202O

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny takové chyby a nedostatky.

A.II. Chyby a nedostatky nenapravené z dílčích přezkoumání nebo zjiŠtěné při koneČném
přezkoumániza rok2O2O

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny takové chyby a nedostatky.

B. oblasti přezkoumání, u kteŇch nebvlv ziištěnv chvby a nedostatky
podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 42012004 Sb., které jsou uvedeny v členění podle
ustanovení § 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona:

1. Ustanovení § z odst. 1 písm. a) olnění příjmů a vúdajů rozpo&u včetně peněžních operací. túkajících
se rozpočtoWch prostředků

- přezkoumán: Ano

2. Ustanovení 6 2 odst. 1 oísm, b) finančníoperace. túkaiícíse tvorbv a pouŽití oeněŽních fondŮ

- přezkoumán: Ano
Obec netvoří peněžní fondy,

3. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a wnosv podnikatelské Činnosti Územního celku

- přezkoumán: Ano
Obec neprovozuje podnikatelskou činnost.

4. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, Ýkající se sdružených prostředkŮ vynakládanÝch
na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouw s jinÝmi
právniclcúmi nebo fozickÝmi osobami

- přezkoumán: Ano
Obec neúčtuje takové prostředky.
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5. Uslanovení 6 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkaiící se cizích zdrojů ve smyslu orávních předpisů
o účetnictví

- přezkoumán: Ano

6. Ustanoy§ní § 2 gdst. 1písm. fl hospodařenía nakládánísprostředkrrposkvtnuÝmi z Národního fondu
a s dalŠÍmi prostředky ze zahraniČí poslMnu!ými na základě mezinárodní,ch smluv
- přezkoumán: Ano
Obec nehospodaří s takornými prostředky.

7. Ustanove!Í § 2 odst. 1 písm. g) Wúčtování a wpořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu.
k rozooČtŮm krajŮ, k rozpočtům obcí. k iinÝm rozpočtům. ke státním fondům a k dalším osobám

- přezkoumán: Ano

8. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodařenís majetkem ve vlastnictví územního celku
- přezkoumán: Ano

9. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. b] nakládání a hosoodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní
celek

- přezkoumán: Ano
Obec nehospodaří s majetkem státu.

10. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek. s uýjimkou úkonů
a oostupŮ ořezkoumaných oroánem dohledu oodle zvláštního právního předpisu

- přezkoumán: Ano

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

- přezkoumán: Ano

12. Ustanovení6 2 odst.2 oísm. e) ručeníza závazkvfuzických a právnických osob
- přezkoumán: Ano
Obec neručí za takové závazky.

13. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. O zastavování movitúch a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob
- přezkoumán: Ano
Obec nemá takové zástavy.

14. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizovánívěcných břemen k majetku územního celku

- přezkoumán: Ano
Obec vede věcná břemena analyticky.
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15. Ustanovení§ 2 odst. 2 písm. h) účetniďvívedené územním celkem

- přezkoumán: Ano

16. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. i) ověřenípoměru dluhu územního celku k průměru ieho příimů za poslední
4 rozpočtové rokv podle orávního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost

- přezkoumán: Ano

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech

C.I. Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech

byly zjištěny násIedující chyby a nedostatky:

Charakteristika ziiŠtěné chvby a nedostatku:

Skutečné stavy majetku a závazků územního celku nebyly zjištěny.

Popis ziištěné chvby a nedostatku:

Inventarizace účtu 031 Pozemky ke dni 3L,L2.20I9 byla doloŽena uýpisem z katastru nemovitostí k datu
24.0t.2020,

ziištěnÝ nedostatek bv! odstraněn.
Název opatření: Výpis z katastru nemovitostí prokazující stav k 31.12,2020.
Ooatření solněno dne: 3Lt2,2020
Popisplněníopatření: Inventarizace účtu 031 Pozemky ke dni 31.12,202Obyla doloŽena výpisem
z katastru nemovitostí k datu 3LI2.2a20.

Opatření bvlo solněno: Naoraveno.

D, Závěrz přezkoumání hospodařeníza rok 2020

D.I. Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2O2O podle § 2 a § 3 zákona Č. 42Ol20O4 Sb,

+ nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

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, která by mohla mít negativní dopad na
hospodaření územního celku v budoucnosti,

D.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku ,,........ ....... 0 o/o

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku .......,., ,,,.,.,,7,39 o/o

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku .,.........,............., 0 o/o
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D.IV. Výrok o výši dluhu územního celku:

Dluh Územního celku nepřekroči! 60 o/o průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Výše dluhu územního celku: 0,- Kč

60 o/o průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpoČtové roky: 643 77L,45 Ké

D.V. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek

UStřednědobý výhled rozpo&u obce.
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu sestaveného na roky 2018 - 2a23 byl zveřejněn na úřední desce dne
20. 10. 2017 dle zákona. Materiál byl schválen na jednání ZO dne 3. Ll, 2Ot7, Schválený materiál byl
zveřejněn pouze na klasické desce a nebyl zveřejněn na internetových stránkách obce, kde byl zveřejněn
pouze návrh střednědobého výhledu rozpočtu sestaveného na roky 2OL8 - 2023.
Nebylo postupováno vsouladu s § 3 odst. 4zákona číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních
rozpoČtŮ, kdy Územní samosprávný celek zveřejní střednědobý Whled rozpočtu na svých internetouých
stránkách do 30 dnŮ ode dne jeho schválení a současně oznámí na úřední desce, kde je zveřejněn
v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby. Tímto způsobem musí b,it
zpřístupněn až do schválení nového střednědobého výhledu rozpočtu.

2/Upozornění ÚČetní jednotky na odvětvové /paragraí| a druhové třídění lpoložka| jejích
příjmů a výdajů dle rozpočtové skladby.
Odvětvové Členění je vzhledem ke svému charalderu, srozumitelnosti a přehlednosti jednoznačně základním
zdrojem informací o hospodaření ÚSC pro širokou skupinu uživatelů, především zastupitelů
a obČanŮ. Při schvalování rozpočtu nebo rozpočtového výhledu je zároveň i nástrojem, jak mohou zastupitelé
ÚSC určit cíle a úkoly a vyčíslit i potřebné flnanční prostředky ná 1"ii.t,, splnění.

Základním rozdělením peněžních operací je druhové - položkové členění. Jde o podrobnější - analytické
Členění operacÍ, které zdŮrazňuje jejich ekonomiclcý či ekonomicko-právní charaKer.

Dle elektronicky zaslaného dodatku ze dne 6. 1. 2016 uzavřené s obcí ltlyštice na pronájem pozemků
KN 1138 v k. Ú. Chobot, ktený slouží jako úložiště kontejnerů na tříděný odpad a pozemek KN 963
v k. ú. Chobot, ktený sloužíjako sportoviště a dětské hřiště
a
nájemní smlouvy uzavřené obcí Chobot s f,7zickou osobou M. H. na pronájem pozemku p. č. 518/2
v k. Ú. Chobot za úČelem zbudování a provozování skruže společně s vodovodním potrubím. Dle účetního
dokladu 20-007-00071 ze dne I. t2.2020 v částce 2 500,- Kč je účtována oprava výdajů na paragraf 6171
z položky 5164 na položku 5165.

Upozornění kontrolního orgánu pro účetní jednotku se týká jak zařazení Wdaje za nájem na paragraf 6t7I,
kdyŽ by §rto výdaje patřily na specifičtější paragraf dle užití nájemních pozemků - úložiště kontejnerů
na tříděný odpad, sportoviŠtě, vodovod, tak zařazení na položku 5165 kam by měly b,ýt zařazeny výdaje
týkající se nájemného za půdu - pachtovné podle zemědělského pachtu (§ 2345 až zs+e občanského
zákoníku). Zahrnuje pacht za pole, louky, pastviny, sady, vinice a lesy - za pozemky sloužící zemědělské
výrobě a lesnictvÍ, k ČemuŽ pronajímané pozemky dle doložených částísmluv neslouží.

Vyhotovení zprávy:
Ceské Budějovice, dne 8. 3. 2021
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Jména a podpisy kontrolorek zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

Marie Housková

kontrolorka pověřená řízením přezkoumání

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:

- má pouze charakter návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. K zjištěním uvedeným
v návrhu zprávy je možné podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání návrhu
zprávy o výsledku přezkoumánl 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 řízením přezkoumání může v odůvodněném případě stanovit lhůtu delší.

- tato zpráva má celkem 9 stran včetně seznamu dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání.

- nedílnou součástí zprávy o výsledku 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 opatření k nápravě chyb
a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci
přezkoumávajícímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem
v orgánech územního celku.

Územnícelek je dle § 13 odst. 2 zákona č.42Ol20O4 Sb. povinen v informaci podle ustanovení§ 13 odst, 1

písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve Keré podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu
o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí přestupků podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c)
zákona č, 42012004 Sb. Za každý tento přestupek lze uloŽit územnímu celku podle ustanovení § 14 odst. 2
zákona č,42012004 Sb. pokutu do výše 50.000 Kč.

Miloš kadlec

starosta obce
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