Závěrečný účet obce Chlistov za rok
2021
lech územních rozpočtů, ve znění
(8 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravid

platných předpisů)

Schválený rozpočet obce na rok 2021:
8 663 900,- Kč
Příjmy:

Výdaje:
Upravený

Příjmy:
Výdaje:

11 230 500,

Kč
na rok 2021:

rozpočet obce o změny

10 005 400,- Kč
11 511 000,- Kč
1.

příjmů a výdajů za rok 2021 v Kč

Inění

Ú

Příjmy
Schválený

rozpočet
Třída 1Daňové

1 940

600,-

Upravený

Rozpočtová

rozpočet

opatření

Plnění k 31.

12. 2020

-

plnění

upr“

rozpočtu

496

000,-

2 436

600,-

2 407

314,25

98,80

571

500,-

600

000,-

591

818,08

98,60

185 340,-

99,60

příjmy
Třída 2Nedaňové

596

600,-

příjmy
Třída 3Kapitálové

196 000,-

10 000,-

186 000,-

příjmy
Třída 4Přijaté

5 955

800,-

827

transfery

idace
Konsol
příjmů

0,-

3 000 000,-

Příjmy
celkem po
konsolidaci

5 663

900,-

000,-

1 341

500,-

6 782

800,-

3 000 000,- |
7 005

400,- |

793,06

97,20

2 860 000,00

95,30

265,39

98,70

6 591

6 916

Výdaje:
s

Třída 5Běžné
výdaje
Třída 6 —
Kapitálové
výdaje

Upravený
rozpočet

s
Plnění k 31.
12. 2021

,

% plnění
k uprav
vodí
rozpočtu

6 330 500,-

633 500,-

5 132000,- |

4 686 087,06

91,30

4 900 000,-

1 479 000,-

6 379 000,- |

6372

356,63

99,90

3.000 000,-

0,-

3000 000,- | © 2 860 000,-

95,30

8 230 500,-

280 500,-

8 511 000,- | 8 198 443,69

96,30

Konsolidace

výdajů
Výdaje
celkem po
konsolidaci

vaz
Rozpočtová
opatření

.
,
chválený
rozpočet

Příjmy — výdaje:
,

Schválený
rozpočet

Upravený

%

Plnění

:

k 31.12.

rozpočet

plnění

k uprav.
rozpočtu

2021

Příjmy —

výdaje
Saldo po
konsolidaci
Splátky úvěrů
Třída 8 Financování
celkem

-

2 566 600,- | -

|-

160 000,- | -

bankovním

1 282 178,30

85,20

|-

63 165,-

39,50

1 282 178,30

85,20

160 000,1 505 600,-

2 566 600,-

Zůstatek na základním

1 505 600,- | -

účtě k 31. 12. 2021:

Komerční banka 28728351/0100:

811 705,29 Kč

Česká národní banka 94-4718351/0710:

552 422,34 Kč

Celkem:

Zůstatek pokladní hotovosti k 31. 12. 2021:

1 364

127,63

Kč

0,00 Kč

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění
podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě Chlistov (výkaz FIN 2-

12M).

2.

Oblast příjmů

Vyúčtování finančních
veřejné úrovně:

hospodaření obce v r. 2021 zahrnuje

rozpočtového
ke

vztahů

a

rozpočtu

státnímu

rozpočtům

ostatním

Dotace do rozpočtu obce za rok 2021 činily celkem 2 962 993,06 Kč. Transfery byly
řádně vyúčtovány a použity na stanovený účel. Nevyčerpané finanční prostředky z dotací
na volby byly vráceny do státního rozpočtu.
Účelový
znak

,
Učel

Poskytovatel
Transferu
(dotace)
SR neinvestiční

Příspěvek na
obnovu

dotace
Příspěvek dle

porostů
Kompenzační

zákona č.

Položka |

Vráceno
v roce
2022

Vvčerpáno
v noce 2021

Výše
transferu
(dotace)

0,-

29 014

4116

39 650,-

39 650,-

bonus

98037|

4111

31 000,-

31 000,-

Dotace na

98071 |

4111

31000,-

13575,- |

29 030

4116

57 314,-

57 314,-

0,-

14 502

4216

450

000,-

0,-

17 508

4216

2 356

0,-

159/2021

Krajský úřad

PK

neinvestiční
dotace
SR-

volby

neinvestiční

kůrovcovou

dotace

kalamitu

SR - investiční

d

otace

Příspěvek na

Dotace pro

jednotky

SDH obci
Podpora

:

SR - investiční | rozvoje

dotace

regionů

450

000,-

080,

.

2 356

080,

.

17425,-

0,

.

2019+

Stav úvěrů a půjček k 31. 12. 2021:
3.

Pohledávky

k 31.

12.

2021

29 475,- Kč

Účet 311 - Odběratelé
Účet 314 — Poskytnuté provozní zálohy (elektřina, sbírka zákonů)

100 600,- Kč

Celkem:

130 075,- Kč

4. Závazky k 31. 12. 2021
Účet 321 - Dodavatelé
Účet 331 - Zaměstnanci + zastupitelé
Účet 336 - Zúčtování s institucí sociální zabezpečení

19 986,66 Kč
40 642,- Kč
4 069,- Kč

Účet 337 - Zúčtování s institucí zdravotní pojištění

6 834,- Kč

Účet 342 - Ostatní přímé daně

7 551,- Kč

Účet 346 - Pohledávky za státním rozpočtem
Účet 374 - Přijatá záloha na transfer
Celkem:

0,- Kč
17 425,00

Kč

96 507,66

Kč

5.

Vyúčtování poskytnutých

dotací organizacím a občanským

Dobrovolný svazek obcí Ostružná, Svaz měst a obcí České
Pošumaví.
Neinvestiční dotace:

»
»

Pol. 5179pol. 5329-

7 046,32
1 500,00

Celkem:

8 546,32

6.

republiky,

sdružením

Mikroregion

Střední

Kč

Finanční vypořádání minulých let

Pol. 5364 — výdaje z finančního vypořádání ze SR z minulých let (za rok 2020):
8 977,-

Kč

Vratka

nedočerpané

Parlamentu

účelové

dotace

a

odvod

prostředků

v roce

2021,

volby

do

CR.

Jmění, upravující položky a fondy k 31. 12. 2021

Účet 401 - Jmění účetní jednotky:

13 620 674,99 Kč

Účet 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého
Účet 406 - Oceňovací rozdíly při změně

majetku:

metody:

Účet 407 - Jiné oceňovací rozdíly:
7.

Zpráva

o výsledku

přezkoumání

7 610 255,29 Kč
- 4181

-

041,14 Kč

96 391,95 Kč

hospodaření ÚSC Chlistov za rok 2021

Přezkoumání se uskutečnilo ve dne 08. 04. 2022. Přezkoumání vykonaly pracovnice
Krajského úřadu Plzeňského kraje Blanka Vilímcová a Ing. Marcela Šroubková na základě
žádosti obce Chlistov. Postupováno bylo v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. O
přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.
Závěr zprávy: Byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky (8 10 odst. 3 písm. b)
zákona č. 420/2004 Sb.). Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření
obce za rok 2021 je přílohou k závěrečnému účtu a je k nahlédnutí na OÚ Chlistov.

V Chilistově dne 24. 06. 2022

Ing. Václav Bouček
starosta obce

Schváleno Zastupitelstvem obce Chlistov dne: 24. 06. 2022
Zveřejněno na úřední desce dne: 27. 06, 20212

„KRAJSKÝ URAD PLZENSKÉHO

KRAJE

ODBOR EKONOMICKÝ

ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍ A KONTROLY
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Výtisk č. 1
Čj: PK-EK/2615/21

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
USC Chlistov, ICO: 00573566
za rok 2021

Přezkoumání se uskutečnilo dne:
08. 04. 2022
na základě $ 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Místo provedení přezkoumání: OÚ Chlistov
Chlistov 54, 339 01

Přezkoumané

Klatovy

období:

1. 1. 2021 — 31. 12. 2021

Přezkoumání vykonaly:
- © kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Ing. Marcela Šroubková
-

kontrolorka:
- © Blanka Vilímcová

Při přezkoumání byli přítomni:
-

Ing. Václav Bouček - starosta obce

- © Ing. Alena Boučková - účetní obce

Přezkoumání hospodaření za rok 2021 bylo zahájeno písemným oznámením
doručeným územnímu celku dne 21. 03. 2022 podle $ 5 odst. zákona č. 420/2004 SB.,
o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků
obcí (dále jen zákon o přezkoumání hospodaření).

Poslední kontrolní úkon a datum jeho provedení:
kontrola byla ukončena na místě dne 08. 04. 2022 vrácením vyžádaných podkladů
a podáním informace o kontrolních zjištěních.

A. Přezkoumané písemnosti
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 8 2 odst. 1 a 2 zákona
o přezkoumávání hospodaření. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým
předmětu
podle
skutečností
na významnost jednotlivých
sohledem
způsobem
a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází
ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
Popis písemnosti

Druh písemnosti
Návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2021 byl zveřejněn na úřední
desce obce dne 5. 12. 2020. Zveřejnění proběhlo také
na elektronické úřední desce ve stejném termínu. Příjmy
byly navrženy ve výši 3 811 100,00 Kč, výdaje ve výši

6 928 500,00 Kč a schodek ve výši 3 117 400,00 Kč.
Rozpočtová opatření

K 31. 12. 2021
RO

č.

bylo schváleno 10 rozpočtových opatření:

1, schváleno

na

zasedání

ZO

dne

26.

3. 2021,

navýšení příjmů celkem o 15 000,00 Kč, navýšení výdajů
celkem o 0,00 Kč,
RO

č. 2, schváleno

starostou

dne

30. 4. 2021,

navýšení

příjmů celkem o 5 000,00 Kč, navýšení výdajů celkem

o 4 500,00 Kč,
RO č. 3, schváleno starostou dne 1. 6. 2021, navýšení
příjmů celkem o 4 000,00 Kč, navýšení výdajů celkem

o 2 000,00 Kč,
RO č. 4, schváleno na zasedání ZO dne 25. 6. 2021,
navýšení příjmů celkem o 31 000,00 Kč a navýšení

výdajů celkem o 3 000,00 Kč,
RO č. 5, schváleno starostou dne 31. 7. 2021, navýšení
příjmů celkem o 80 000,00 Kč, navýšení výdajů celkem

o 10 000,00 Kč,
RO č. 6, schváleno starostou dne 31. 8. 2021, navýšení
příjmů celkem o 25 000,00 Kč, navýšení výdajů celkem
o 30 000,00 Kč,
RO č. 7, schváleno na zasedání ZO dne 24. 9. 2021,
navýšení příjmů celkem o 802 000,00 Kč, navýšení

výdajů celkem o 12 000,00 Kč,
RO č. 8, schváleno starostou dne 31. 10. 2021, navýšení

příjmů celkem o 65 000,00 Kč, navýšení výdajů celkem
o 35 000,00 Kč,
RO č. 9, schváleno na zasedání ZO dne 26. 11. 2021,
navýšení příjmů celkem o 169 000,00 Kč, navýšení
výdajů celkem o 491 500,00 Kč,
RO č. 10, schváleno na zasedání ZO dne 10. 12. 2021,

navýšení příjmů celkem o 145 500,00 Kč, snížení výdajů
celkem o 307 500,00 Kč,

Celkem došlo tedy k navýšení příjmů o částku ve výši
1 341 500,00 Kč a zvýšení výdajů o částku 280 500,00
Kč. Změny

rozpočtu

2

byly následně zaneseny do výkazu

Fin 2-12, nebyl zjištěn rozdíl.
Byla provedena kontrola zveřejnění výše uvedených
změn rozpočtu v souladu s ust. $ 16 odst. 5 zák. č.

250/2000 Sb., platném znění, nebyl zjištěn nedostatek. .
Schválený rozpočet

byl schválen
Rozpočet obce Chlistov na rok 2021
zastupitelstvem obce dne 18. 12. 2020. Rozpočet pro rok
2021 byl schválen s příjmy ve výši 8 663 900,00 Kč
a výdaji ve výši 11 230 500,00 Kč, tedy jako schodkový —
schodek výši 2 566 600,00 Kč.

Závazné ukazatele byly stanoveny: u příjmů - u tř. 1 a4
na položky, tř. 2 a 3 na paragrafy rozpočtové sklady,

u výdajů - vše na paragrafy rozpočtové skladby.
Rozpočet byl schválen v celkových částkách příjmů
a výdajů, doložen byl také rozpis rozpočtu v třídění podle
byl
rozpočet
Schválený
skladby.
rozpočtové
platné
příjmové
rozepsán v podrobném členění na jednotlivé
a výdajové položky a je uveden ve sloupci | Výkazu
pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M.

V souladu s ust. 8 11 odst. 4 zák. č. 250/2000 Sb.,

Střednědobý výhled
rozpočtu

v platném znění, byl zveřejněn rozpočet na rok 2021
na internetových stránkách obce dne 21. 12. 2020
a současně bylo oznámeno na úřední desce,
kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno
nahlédnout do jeho listinné podoby.
Návrh střednědobého výhledu obce Chlistov na roky
2023 - 2026 byl zveřejněn na úřední desce

od 22. 11. 2021

do 13. 12. 2021.

Střednědobý

výhled

rozpočtu obce Chlistov na r. 2023 - 2026 byl schválen
na jednání ZO dne 10. 12. 2021 a po schválení zveřejněn
na úřední desce dne 13. 12. 2021. ÚSC oznámil, kde
je schválený střednědobý výhled rozpočtu zveřejněn

podobě

v elektronické
Závěrečný účet

a kde je možno

nahlédnout

jeho listinné podoby.
Návrh závěrečného účtu za rok 2020 byl zveřejněn
včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
obce dne 9. 6. 2021 do 28. 6. 2021. Závěrečný účet obce

za

rok

2020

včetně

zprávy

o výsledku

přezkoumání

hospodaření obce byl schválen ZO dne 25. 6. 2021
bez výhrad, zveřejněn na úřední desce dne 28. 6. 2021.
Účetní závěrka obce za rok 2020 byla schválena ZO

dne 25. 6. 2021.
Bankovní výpisy

do

Obec měla tyto bankovní účty k datu 31. 12. 2021:

KB č. ú.: 28728351/0100 zůstatek:
811 705,29 Kč
ČNB č. ú.: 94-4718351/0710 zůstatek:
552 422,34 Kč
Celkem zůstatek na BŮ účtu 231: 1 364 127,63 Kč
Zůstatek souhlasil se stavem účtu 231 uvedeným

3

ve výkazu Fin 2-12 M k 31. 12 2021
62) a v rozvaze k 31. 12. 2021.

(řádek č. 6010, sl.

KB č. ú.: 35-1944991547/0100 zůstatek:
1 936 835,00 Kč

Faktury

Hlavní kniha

Celkem zůstatek na úvěrovém účtu 451: 1 936 835,00 Kč
Zůstatek souhlasil se stavem účtu 451 uvedeným
v rozvaze k 31. 12. 2021.
Byly kontrolovány přijaté faktury od č. 1 - 154
za období leden - prosinec 2021.
Faktury byly opatřeny podpisovým záznamem
o provedení řídící kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb.
příkazcem operace, správcem rozpočtu a hlavní účetní.
Nebyly zjištěny nedostatky.
Byly kontrolovány vydané faktury od č.1/2021 - 19/2021
za období leden - prosinec 2021.
Faktury byly opatřeny podpisovým záznamem
o provedení řídící kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb.
příkazcem operace, správcem rozpočtu a hlavní účetní.
Nebyly zjištěny nedostatky.
K přezkumu byla předložena hlavní kniha za období

01 - 13/2021.
inventurní soupis majetku

a závazků

Inventurní soupisy účtů k 31. 12. 2021. Inventarizační
zpráva za rok 2021 ze dne 11. 2. 2022. Plán inventur

na rok 2021 ze dne 2. 12. 2021.
Kniha došlých faktur

Obec předložila Knihu došlých faktur k datu 31. 12. 2021.
Obsahovala předepsané náležitosti. Obec k datu
31.12.2021 přijala celkem 154 dodavatelských faktur

pod č. 1- 154.
Kniha odeslaných faktur

Pokladní doklady

Obec předložila Knihu odeslaných faktur k datu
31. 12. 2021. Obsahovala předepsané náležitosti.
Obec kdatu 31. 12. 2021 vydala 19 odběratelských
faktur pod č. 1/2021 - 19/2021.
Byly zkontrolovány pokladní doklady za období
leden - prosinec 2021:
příjmové pokladní doklady a výdajové pokladní doklady

od č. 1- 1181.
Pokladní kniha (deník)

V obci byla vedena 1 pokladna, Příjmové i výdajové
doklady měli jednu číselnou řadu:
pokladní
pokladní doklady č. a výdajové
příjmové

doklady č. 1- 1181.

Příloha rozvahy

Stav pokladní hotovosti činil k 31. 12. 2021: byl 0,00 Kč
a souhlasil se stavem uvedeným v rozvaze na účtu
261 (položka č. B.lII.17.)
Ke konečnému přezkumu byl předložen výkaz Příloha

účetní jednotky k 31. 12. 2021.
Rozvaha

Ke kontrole byla předložena "Rozvaha" sestavena
k 31. 12. 2021. Aktiva (netto) ve výši 23 308 188,41

odpovídala pasivům.
4

Kč

hospodaření

Výsledek

roku

2020

byl převeden

na účet

432 - Výsledek hospodaření minulých let.
Výkaz pro hodnocení
plnění rozpočtu

Kontrolou výkazu Fin 2-12M , který se týkal čerpání
rozpočtu k 31. 12. 2021, bylo zjištěno, že v příjmové části
byly vytvořeny příjmy po konsolidaci ve výši

6 916 265,39 Kč (ř. 4200 sl. 43) a ve výdajové části bylo
čerpání

po konsolidaci

výdajů

ve výši 8 198 443,69

Kč

(ř.4430 sl. 43).
Výsledek rozpočtového hospodaření obce k 31. 12. 2021
byl schodek ve výši 1 282 178,30 Kč (saldo příjmů

a výdajů po konsolidaci ř. 4440 sl. 43).
Výkaz zisku a

ztráty

Kontrolou výkazu zisku a ztráty sestaveného

k 31. 12. 2021 bylo zjištěno, že výsledek hospodaření
běžného účetního období činil: 1 219 386,38 Kč v hlavní
činnosti.

VH celkem k 31. 12. 2021 činil: 107 309,35 Kč.
(souhlasí se stavem na rozvahovém účtu

Výsledek hospodaření běžného účtu
k datu 31. 12. 2021).
Smlouvy o převodu

Ke kontrole byly předloženy kupní smlouvy:

majetku (koupě, prodej,
směna, převod)

- Kupní smlouva ze dne 10. 5. 2021 (Obec Chlistov jako
prodávající)
prodej pozemku p.č. 487/1 o výměře 1018 m2, v ků.
Chlistov za kupní cenu 152 700,00 Kč. Záměr obce
na prodej pozemku byl zveřejněn ve dnech 26. 9. 2020.
Prodej pozemku byl schválen v ZO dne 18. 12. 2020.

- Kupní smlouva ze dne 10. 4. 2021 (Obec Chlistov jako
prodávající)
v ků.
prodej pozemku p.č. 487/45 o výměře 50 m2,
Chlistov za kupní cenu 7 500,00 Kč. Záměr obce
na prodej pozemku byl zveřejněn ve dnech 26. 9. 2020.
Prodej pozemku byl schválen v ZO dne 18. 12. 2020.

Kupní smlouva ze dne 24. 3. 2021

(Obec Chlistov jako

prodávající)
p. č.
prodej pozemku p.č. 493/33 o výměře 332 m2,
493/34 o výměře 87 m2 v k.ů. Chlistov za kupní cenu
25 140,00 Kč. Záměr obce na prodej pozemku byl

zveřejněn

ve dnech

26.

9. 2020.

Prodej

pozemku

byl

schválen v ZO dne 18. 12. 2020.
Zápisy z jednání
zastupitelstva včetně
usnesení

Do

31.

12. 2021

se uskutečnilo

6 veřejných

zasedání

zastupitelstva obce Chlistov (18. 12. 2020, 26. 3. 2021,

25. 6. 2021, 24. 9. 2021, 26. 11. 2021,

10. 12. 2021).

Obecní úřad informoval o místě, době a navrženém
programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce v
souladu s ustanovením 8 93 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb.
o obcích, v platném znění. O průběhu zasedání byl
který | byl | podepsán | starostou,
pořízen | zápis,
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místostarostou a určenými ověřovateli zápisu. K zápisu
byly doloženy výpisy usnesení a prezenční listina.
Finanční a kontrolní výbor | Do 31. 12. 2021 se uskutečnila:

4 jednání finančního výboru - Zápis z finančního výboru
ze dne 31. 3. 2021 (kontrola finanční hotovosti
v pokladně obce, pokladních dokladů, kontrola správnosti
účetních dokladů). Zápis z finančního výboru ze dne
30. 6. 2021 (kontrola finanční hotovosti v pokladně obce,
pokladních
dokladů,
kontrola — správnosti — účetních
dokladů). Zápis z finančního výboru ze dne 30. 9. 2021
(kontrola finanční hotovosti v pokladně obce, pokladních

dokladů, kontrola správnosti účetních dokladů). Zápis

z finančního výboru ze dne 31. 12. 2021 (kontrola
finanční hotovosti v pokladně obce, pokladních dokladů,
kontrola správnosti účetních dokladů).

2 jednání kontrolního výboru - Zápis ze zasedání
kontrolního výboru obce Chlistov ze dne
1. 7. 2021 (kontrola vyvěšení schváleného závěrečného
účtu obce Chlistov za rok 2020, kontrola veřejného
osvětlení v obci), Zápis ze zasedání kontrolního výboru
obce Chlistov ze dne 7. 10. 2021 (kontrola vyvěšení
schváleného rozpočtového opatření obce ke dni
30.
9. 2021
na úřední
desce,
kontrola
realizace
provedené akce "Víceúčelové hřiště na pozemku p. p. č.

743/8, včetně kontroly přijatých a proplacených faktur).

B. Zjištění z jednorázového přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření ÚSC Chlistov:

byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky:
Předmět:

veřejných

Zákon

č. 420/2004 Sb. $ 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování

zakázek,

s výjimkou

úkonů

a

postupů

dohledu podle zvláštního právního předpisu
Právní předpis: Zákon

č. 134/2016

Sb., o zadávání

pozdějších předpisů

přezkoumaných
veřejných

zakázek,

orgánem
ve znění

- $ 219 odst. 1 - Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na
veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků v souladu se zákonem.
Nedostatek: ÚSC neuveřejnil na profilu zadavatele do 15 dnů od uzavření smlouvy:
Smlouvu o koupi dopravního automobilu ze dne 12. 7. 2021 na předmět smlouvy:
prodej nového dopravního automobilu Renault MASTER za kupní cenu: 986 871,90
Kč bez DPH, s DPH: 1 194 115,00 Kč. Smlouva byla uzavřena s prodávajícím: AUTO
Nejdl s.r.o. Klatovy, Domažlické předměstí 610, 339 01 Klatovy dne 12. 7. 2021,
zveřejněno na profilu zadavatele dne 2. 4. 2022.

nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky.
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C. Závěr
I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při dílčím přezkoumání za rok 2021
dílčí přezkoumání nebylo provedeno.

II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Chlistov za rok 2021
Byly zjištěny méně závažné
zákona č. 420/2004 Sb.):
Předmět:

veřejných

Zákon

č. 420/2004

zakázek,

chyby

a

nedostatky

(8

10

odst.

Sb. 8 2 odst. 2 písm. c) zadávání

s výjimkou

úkonů

a

postupů

3 písm.

b)

a uskutečňování

přezkoumaných

orgánem

dohledu podle zvláštního právního předpisu
Právní

předpis:

Zákon

č. 134/2016

Sb., o zadávání

veřejných

zakázek,

ve znění

pozdějších předpisů
- $ 219 odst. 1 - Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou
veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků v souladu se zákonem.

na

Nedostatek: ÚSC neuveřejnil na profilu zadavatele do 15 dnů od uzavření smlouvy:
Smlouvu o koupi dopravního automobilu ze dne 12. 7. 2021 na předmět smlouvy:
prodej nového dopravního automobilu Renault MASTER za kupní cenu: 986 871,90

Kč bez DPH, s DPH:
1 194 115,00 Kč. Smlouva byla uzavřena s prodávajícím: AUTO Nejdl s.r.o. Klatovy,
Domažlické předměstí 610, 339 01 Klatovy dne 12. 7. 2021, zveřejněno na profilu
zadavatele dne 2. 4. 2022.

II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Chlistov za rok 2021
Neuvádí se zjištěná rizika dle $ 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

IV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Chlistov za rok 2021
Byly zjištěny
ukazatele:

dle

S

10

odst.

4 písm.

b) zákona

č. 420/2004

Sb.

následující

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku

0,60 %

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku

5,63 %

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního
celku

0%

Byl zjištěn dle $ 10 odst. 4 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. následující dluh územního
celku:

A.1

Dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední

4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost

„Ověřily jsme poměr dluhu 45,86 % ÚSC Chlistov k průměru jeho příjmů za poslední
4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.
Ověření poměru dluhu jsme provedly výběrovým způsobem tak, abychom získaly
přiměřenou jistotu k vyslovení následujícího závěru.
Na základě předložených
podkladů a námi provedených postupů jsme dospěly k zjištění, že dluh ÚSC Chlistov
nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky“

Krajský úřad Plzeňského kraje dne 08. 04. 2022
Podpisy kontrolorek:

Blanka Viliímcová

G
P
HX OBI
Ing. Marcela Šroubková
kontrolorka pověřená řízením
přezkoumání

Územní

celek

přezkoumání

prohlašuje,

a

©

že

okolnostech

poskytl

pravdivé

vztahujících

a

se

úplné

informace

kněmu

podle

o

8

předmětu

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
konečného a dílčího přezkoumání.

přezkoumání

hospodaření

obsahuje

i výsledky

S obsahem návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Chlistov o počtu
10 stran byl seznámen a jeho výtisk číslo 1 obdržel.

i

Ču

Ing.

Anne
l

Dne: 08. 04. 2022

daav Bouček
starosta obce

Rozdělovník

Výtisk č.

Počet

Předáno

Převzal(a)

výtisků

1

1

ÚSC Chlistov

Ing. Václav Bouček

Krajský úřad
Plzeňského kraje

Ing. Marcela Sroubková

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
přezkoumávajícímu 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 ustanovení $ 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést
lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu
o plnění přijatých opatření a vtéto lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu
uvedenou zprávu zaslat.

Nesplněním

těchto povinností se územní celek dopustí přestupku podl

$ 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb., za to lze uložit úzel

a

podle ustanovení $ 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokutu do výše 50'000,00
Kč.
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