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stejnopis č. 2

o vÝ9|edku přezkoumání hospodaření za rok 2018
obce Kvi|da. tČo0025051í

Přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územníhoce|ku ve dnech:
17 ' září 2018 jako dí|čípřezkoumání
15. května 2019jako konečnépřezkoumání
Přezkoumáhí hospodaření obce Kvilda za rok2018 ve smys|u ustanovení $ 42 zákona Ó. 128t2oooSb', o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějŠíchpředpisů, a v sou|adu se zákonem č.42ot2oo4 Sb., o přezkbumávání
hospodaření územních samosprávných ce|ků a dobrovo|ných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, by|o
zahájeno dne 23.07.2018 Krajským úřadem Jihočeskéhokraje doručením písemnéňo o.ňameňi'

Přezkoumané období od 01.01'20,|8 do 31.,|2,20,|8.

Přezkoumání vykonaIa:

-

kontrolorka pověřenářízenim přezkoumání: |ng. Eva Pártlová

Pověřeníkpřezkoumánípodles5č.42ot2oo4Sb.a$aa$6zákonač,.255t2o12Sb.vyda| Krajskýúřad

Jihočeskéhokraje pod ě.67412018/oEKo.pŘ dne 20.7.2018.
Přezkoumání by|o vykonáno výběrovým způsobem.
Při přezkoumání by|i přítomni:

Václav Vostradovský - starosta
Radka Petráňová - Účetní
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Předmět přezkoumání:
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou ob|asti hospodaření uvedené v $ 2 odst. 1 a 2 zákona č. 42ot2oo4 sb',
posouzené pod|e h|edisek uvedených v $ 3 tohoto zákona.

Při posuzování jednotlivých právních Úkonů se vychází ze znění právních předpisů p|atných ke dni uskuteČnění

tohoto Úkonu.

Pod|e ustanovení$ 2 odst. 3 zákona ě' 420t2oo4 Sb. neby|y předmětem přezkoumání údaje, na které se vztahuje
povinnost m|Čen|ivosti pod|e daňového řádu.
Pos|edním kontro|ním Úkonem je vrácení vyŽádaných podk|adů * inventarizace Účtu 4o3 k 31
dne'15. 5.2019.

A.

'

12. 2018 obci Kvi|da

Výs|edek dílčíchpřezkoumání

A.|.

Chyby a nedostatky napravené v průběhu dí|číchpřezkoum ání za rok 20í8
nebyly zjištěny takové chyby a nedostatky.

A.il.

Chyby

a

nedostatky nenapravené z dílčíchpřezkoumání nebo ziištěnépři

konečnémpřezkoumání za rok 2018

Při přezkoumání hospodaření neby|y zjištěny takové chyby a nedostatky.

řezkou

B.
pod|e ustanovení

s

ch ne

10 odst. 3 písm. a) zákona č,' 42012004 Sb', které jsou uvedeny v ě|enění
a 2 uvedeného zákona:

podle ustanovgní $ 2 odst.

í

Ustanovení$ 2 odst' 1 písm. b) finančníoperace, týkaiícíse tvorbv a pouŽití peněŽních fondů
. přezkoumán: Ano
obec netvoří peněŽní fondy.

4.

Ustanovení$ 2 odst. 1 písm' c) nák|adv a vÝnosv podnikate|ské ěinnosti územníhoce|ku
- přezkoumán: Ano
obec nevykonává podnikatelskou činnost - činnost pozastavena od r.2o14.
Ustanovenís 2 odst' '1 pís.m. d) peněŽníoperace. tÝkaiícíse sdruŽených prostředků vvnak|ádanÝch na zák|adě
gm|ouw mezi dvěma nebo více Územními ce|kv' anebo na zák|adě sm|ouvy
@
fuzickýmiosobami
- přezkoumán: Ano

obec neÚčtuje o sdruŽených prostředcích.
písm' e) finančníoperace, týkaiícíse cizích zdroiů ve smvs|u právních předpisů o
9-stan.ovení $ 2 odst. 1
ucetnrcwl

*"r**an:Ano
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Ustanovení

s2odst'.1 písm.flhospodaření anakládání sprostředkyposkytnutÝmi zNárodníhofonduas

da|Šímiorostředky ze zahraničíposkvtnutÝmi na zák|adě mezinárodních sm|uv
- přezkoumán: Ano
7.

Ustanovenís 2 odst, 1 písm' o) vyúčtovánía vypořádánífinančníchvztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům
krajů' k rozpočtůmobcí, k iiným rozpočtům.ke státním fondům a k da|ším osobám
- přezkoumán: Ano

Ustanovenís 2 odst. 2 písm. a) nak|ádání a hospodařenís maietkem ve v|astnictví územníhocelku
- přezkoumán: Ano

Ustanovení$ 2 odst' 2 písm. b) nak|ádánía hospodařenís maietkem státu. s nímŽ hosoodaří Územnícelek
- přezkoumán: Ano

10' Ustanovení $ 2 odst' 2 písm' c) zadávání a uskutečňování veřeiných zakázek. s vÝiimkou úkonůa postupů
přezkoumanÝch orqánem dohledu pod|e zv|áštního právního předpisu
- přezkoumán: Ano

1,l. Ustanovení $ 2 odst. 2 písm. d) stav poh|edávek a závazků a nak|ádání s nimi
- přezkoumán: Ano

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

obec za tyto závazky neručí.
13' Ustanovení$ 2 odst. 2 písm. il zastavovánÍmovitÝch a nemovitých věcíve prospěch třetích osob
- přezkoumán: Ano
obec nezastavi|a majetek ve prospěch třetích osob.
14. Ustanovení$ 2 odst. 2 písm' q) zřizovánívěcných břemen k maietku Územního ce|ku
- přezkoumán: Ano
'15. Ustanovení$ 2 odst. 2 písm. h) účetnictvívedenéúzemnímce|kem
- přezkoumán: Ano
16.

C.

Plnění opatření k

odstranění nedostatků ziištěnÝch

c.l.

Při přezkoumání hospodaření územníhocelku v předchozích letech
neby|y zjištěny chyby a nedostatky.
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Při přezkourrrání hospodaření obce za rok2o18 podle S 2 a $ 3 zákon a č' 42ODOa4
sb.

D.t.

neby|y zjištěny chyby a nedostatky"

D.!I.

Upozornění na případná rizika, která |ze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků,
která mohou mít negativní dopad na hospodaření úzěmního celkú v budoucnu:

Při přezkoumání hospoda.ření nebyla zjiŠtěna Žádná závaŽná rizika, která by moh|a mít negativní dopad na
hospodaření Územního ce|ku v budoucnosti'

D.||l.

Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

.''''.'..
....'.'..'

a) podí| poh|edávek na rozpočtu Územního celku
...'''. 4,3O o/o
b) podí| závazkÚ na rozpočtu Územního ce|ku
o,99 %
c) podílzastavenéhomajetku na ce|kovém majetku Územního celku .''.'....
"...'......'''''.',' O Yo

D.lV.

Výrok o výši dluhu územníhocelku:

D|uh Územního ce|ku.nepřekroči| 60 % prŮměru jeho příjmů za pos|ední 4 rozpoČtovéroky'

Výše d|uhu územníhocelku: .'.0.'.... Kč
60 % průměru jeho příjmůza pos|ední 4 rozpočtové roky: B 74o 32o,14.Kč

?

Kvi|da, dne středa 15' května 2019

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněnýchna přezkoumáníhospodaření:

|ng' Eva Párt|ová
kontro|or pověřený řízením přezkoumán

KRAJSKÝ ÚŘao
KRAJ
JIHočESKÝ
odbor ekonomický

í

h'

oddětení přezkumu. a metodiky

obcí
-hošpodařenÍ
ímnÍho
stadionÚ 195212

szo zo česxó Budějovice

podpis kontro|ora pověřeného řízením

přezkoumání
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Tato zpráva o vÝsledku přezkoumání:

-

-

má pouze charakter návrhu zprávy o výs|edku přezkoumání hospodaření. K zjiŠtěnímuvedeným ve zprávě je
moŽné podat písemné stanovisko ve |hůtě do 15 dnŮ ode dne převzetí zprávy ovýs|edku přezkoumání, a to
kontro|orovi pověřenému řízením přezkoumání' Tento návrh se stává konečným zněním zprávy okamŽikem
marného up|ynutí |hůty stanovené v $ 6 odst' 1 písm. d) zákona č. 42012004 Sb', o moŽnosti podání
písemného stanoviska k dotčeným zjiŠtěním'Kontro|or pověřený řízenímpřezkoumání můŽe
v odůvodněném případě stanovit IhŮtu de|ší'

-

je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemŽ se jeden stejnopis předává zástupci kontro|ovaného subjektu a
druhý stejnopis se zakládá do přísluŠnéhospisu.
nedí|nou součástí zprávy je seznam dok|adů a jiných materiá|ů vyuŽitých při přezkoumání, které jsou

-

s obsahem zprávy o výs|edku přezkoumání hospodaření obce Kvi|da o počtu 8 stran včetně pří|ohy by|

uvedené v pří|oze'

seznámen dne

,15.05.2019

a její stejnopis č,' 2 převza| dne 15.05.2019 starosta obce Vác|av Vostradovský'

Poučeni:
Územní ce|ek je ve smys|u ustanovení $ 13 odst' 1 písm. b) zákona č.42012004 Sb., povinen přijmout opatření
k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výs|edku přezkoumání hospodaření a podat o tom
písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spo|u se
závěrečným úětem v orgánech Územního ce|ku.

Územní ce|ék je dá|e ve smys|u ustanovení $ '13 odst. 2 zákona Ó. 42ot2oo4 Sb., povinen v informacích pod|e
ustanovení$ 13 odst. 1 písm. b) téhoŽ zákona uvést |hůtu, ve které podá přís|ušnému přezkoumávajícímu orgánu
písemnou zprávu o p|nění přijatých opatření a v této |hůtě příslušnémupřezkoumávajícímu orgánu uvedenou
zprávu zasIat.

Nesp|něním těchto povinností se územníce|ek dopustí přestupku pod|e ustanovení $ 14 odst' 1 písm. b) a c)
zákona č,, 42ot2oo4 Sb. a za to |ze u|oŽit územnímuce|ku pod|e ustanovení $ í4 odst. 2 zákona č,. 42012004 sb.
pokutu do výše 50.000 Kč.

Václav VostradovskÝ

.oBEC lfflLDA

384 9Íl Kvilda t7
tČo: o0 z5o 5t r
D|Č: cz m 250 511

starosta obce

Tol: 388 435 5El2

e-mai|: or-r.kvllda@ťsca|i'cz
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Pří|oha ke zprávě o vÝs|edku přezkoumání hospodařeni za rok 2018.
Dok|ady a iiné materiá|v vyuŽité při přezkoumání:

Návrh rozpočtu

. na rok 2018 zveřejněn od 22' 11. 2017 do 12. 12' 2017
Rozpoětová opatření
. Zo ze dne 9. 9. 2013 - pověřenístarosty obce ke schva|ovánírozpočtových opatření
. Roč. 1schvá|enostarostouobcedne2,1'2o1B,zveřejněnodne3,l '1.2o1B,vZo
5.2.2018
o Ro č' 2 schváleno starostou obce dne 26. 1' 2018, zveřejněno dne 31 ' 1. 2018, v Zonavědomí
na vědomí 5. 2. 2o1B
. Ro č. 3 schvá|eno starostou obce dne 5' 2.2o1B, zveřejněno dne 28. 2.2o1B, v ZO na vědomí 5,2' 2018
. Ro č' 9 schvá|eno starostou obce dne 25' 5.2018, zveřejněno
dne 31' 5. 2018, v Zo na vědomí
.
.
.

24.7.2018
Ro č. 10 schvá|eno starostou obce dne 14' 6. 2018, zveřejněno dne 2' 7. 2018, v ZO na vědomí
24.7.2018
Ro č. 11 schváleno starostou obce dne 25. 6.2o1B, zveřejněno dne 2' 7.2018, v Zo na vědomí
24.7.2018
Ro č. 12 schvá|eno starostou obce dne 3. 7. 2018, zveřejněno dne 30' 7' 2018, v Zo na vědomí
24.7.2018

Schvá|ený rozpoěet
r I|á rok 2018 schvá|en v Zo dne 12. 12.2017, schodkový, přrjmy ve výŠi14 43o ooo,oo Kč, výdaje
16 430 000'00 Kč, schodek bude financován ze zůstatku k|adného výs|edkrrhospodaření za minu|á období
o schvá|ený rozpočet zveřejněn od 2' 1. 2018 d|e zákona
Střed nědobý výh|ed rozpočtu
o há období 2018 až2019 zveřqněn od 21.3.2017
o há období 2019 až2023 schvá|en v Zo dne 12.12.2017
o návrh zveřejněn od 22' 11.2017 do 12. 12' 2017
r schválený zveřejněn od 2. 1. 2018
Závěrečný účet
. za rok2017 projednán v Zo dne 16. 5.2018, schvá|en bez výhrad
o návrh zveřejněn od 26. 4.2018 do 16. 5' 2018 d|e zákona
o schvá|ený zveřejněn od 17.5. 2018
Faktura
o Faktura doš|á č.01 ze dne 25.4.2018, dřevěná koryta, částka 8 5oo,oo Kč
. účetnío,gbl"9 č.1804-000157 ze dne 25. 4, 2018 - předpis faktury, zařazení do majetku na Účet 028
v hodnotě 8 000'00 Kč
. uhrazena hotově dne 25. 4.2018
Faktura
. Faktura doš|á č. 20180998 ze dne 21 5. 2018, oprava vodovodního
o účetnídok|ad č.,l806-000002 ze dne '21. 5. 2018 - předpis faktury řadu, částka 31 .897.oo Kč
. Výpis z účtuČ-sp-a o.ospvní spořite|na č. o82 ze dne 7.6' 201:8, částka 31 897,oo Kč - úhrada faktury,
Účetnídok|ad č. 18-801-00418ze dne 7. 6.2018
Faktura
. Faktura doš|á č' 22|2018 ze dne 27.6' 2018, změna Územního p|ánu, částka 53 993,oo Kč
. Účetnídok|ad č' 1807-000101 ze dne 27 ' 6' 2o18 - předpis, zařazeni do majetku na účet019
. Výpis z účtuČsog poŠtovníspořite|na č.2o18t11'íze dne 31.7.2018, částka 53 993,oo Kč - Úhrada
faktury, účetnídok|adč' í8-801-00545ze dne 31 .7.2018
Faktura
o Faktura doš|á č. z201837 zá|ohová, ze dne 25' 6.201& dodavate| František Vávra, zá|oha k objednávce
č. 512018' ěástka 176 000,00 Kč
o účetnídok|ad č. 1806.0001o4 ze dne 25. 6. 2018. předpis faktury
o výpis z Účtu
poštovní spořite|na č. o89 ze dne 26' 6' 2018 - úhrada zá|ohové faktury ve výŠi
-Č99B
176 000'00 Kč,
úěetnídok|ad č' 18-801-00458 ze dne 26. 6.2018
o oPravný účetnídok|ad č. 1809.000041 ze dne 25. 6. 2018 - oprava účtovánío poskytnutézá|oze
o Faktura doš|á č. 1002018 ze dne 24' B.2018, dodavate| FrantiŠek Vávra, die objednávky 5.í2018, sto|y
a Žid|e, částka 352 216,00 Kč, odečtenízá|ohy ve výši í 76 0oo,0o Kč' dop|atek ve vyisi 176 216,oo KČ
o účetnídok|ad č.1809-000040 ze dne 24,8. 2018 . předpis faktury, zaúčtování
do majetku na účet028
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.

z Účlu Čsog poštovníspořitelna Ó. 126 ze dne 4. g' 2018 - úhrada faktury ve výši 176 216,00 Kč,
Účetní dok|ad Č' 18-801-00608 ze dne 4. 9. 2018

Výpis

H|avní kniha
předvaha ana|ytická 12l201B

o

Hlavní kniha
o předvaha ana|ytická 8|2018
lnventurní soupis majetku a závazkú
. P|án inventur na rok 2018 ze dne 19' 12. 2018
o |nventarizační zpráva za rok2018 zedne 25. 1' 2019
r Inventurní soupisy Účtůk 31. 12.2018:
. účet462, 469, 022, 082, 01 8, 01 9, 031 0400, 061, 31 1 0000, 194, 244, 241, 331, 336, 337, 342, 343, 374,
403.

o úČet0210940 - inv' č' 72220 veřejný rozh|as
o úiet 028 - inv. č.7122 aŽ7236 sto|y a Žid|e d|e FD č' 1002018 ze dne 24' 8.201& dodavatel František
Vávra, d|e objednávky 512018, sto|y a Žid|e, částka 352216,00 Kě
. účet03,t0520 - pozemek zatíŽen věcným břemenem parc. č. 59411, k.ú. Kvi|da
. účet261 - Pok|adna, výčetka k31, 12'2018
Kniha došlých faktur
o Z? období 1 až712018
odměňování č|enůzastu pitelstva
. Zápis z ustavujícího jednání Zo konaného dne 31 . 10.2018
. výp|atní |ístek uvolněného starosty a neuvo|něného místostarosty za období 12l201B
Pok!adní doklad
. VPD č. 18-701-00205 ze dne 24, 4' 2018, částka 8 500'00 Kč - Úhrada faktury doŠ|éč.01 ze dne
25.4.2018, dřevěná koryta, částka 8 500,00 Kč, účetnídokladČ.18-701-00205
PokladnÍ kniha (deník)
. za období 4!2018, pok|adní dok|ad č' 18-701.00175 aŽ 18-701-00213
Pří|oha rozvahy
. sestavená ke dni 31' 12" 2018
Rozvaha
. sestavená ke dni 31.12.2018
Rozvaha
. sestavená ke dni 31. B. 2018
Účetnídoklad
o č. 18-70l.ďolzs aŽ 18-7O1-Qo213 - zaÚčtování pok|adních dok|adů za období 4t2o18
Účetnlctví ostatní
. účetnízávěrka obce za rok2017 schvá|ena v Zo dne 16. 5. 2018
r Protoko| o schvá|ení účetnízávěrky k31. 12.2017 ze dne 16' 5. 2018, odes|án do csÚls dne 7. 6.2018
o ÚÓetnÍdoklad č. 1805-000146 ze dne 16. 5. 2018 - proÚčtovánívýs|edku hospodaření za rok2017
Úětový rozvrh

o

p|atný pro rok 2018

Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
o sestavený ke dni 31' 12.2018
Yýkaz pro hodnocení plnění rozpoětu
. sestavený ke dni 31' 8. 2018
Yýkazzisku a ztráty
r sestavený ke dni 31,12.2018
Výkazzisku a ztráty
o sestavený ke dni 3í. 8. 201B
Smlouvy a dalšímateriá|y k přijatým úče|ovýmdotacím
. Sm|ouva o poskytnutí Úče|ové dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeskéhokraje v roce 20.18 č'
sDo/oREG1307l18 uzavřená dne 17. 9. 2018
o investičnídotace na rea|izaci akce ''Rozšířenía rekonstrukce obecního rozhlasu ||. etapa',, k uŽití od 1. 1.
2018 do 31.12.2018
o dotace ve výši 40 000'00 Kč (max. 50 % z ce|kových uznate|ných výdajů akce)
. Výpis z účtuČsog poŠtovníspořitelna č.145 ze dne 5. 10.2018, iástka 40 ooo,oo KČ - příjem dotace,
účetnídoklad č. 18-801-00713ze dne 5' 10.2018
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Faktura doŠlá č. 1811194 ze dne 15' 11.2018, dodavate|

bezdrátového rozhlasu, částka 80 102,00 Kč

soW-RADlo spo|. s r.o', za

rozšířenÍ

účetnídok|ad č' ,l811.000134 ze dne 15. 11.2018 - předpis faktury, zaÚčtování do majetku na Účet
0210940' zaÚčtování dohadného Účtu 388/403
Výpis z účtuČsos poŠtovníspořite|na i' 172 ze dne 26' 11' 2o1B, úhrada faktury ve výŠiBo 1o2,oo KČ,
Účetnídok|ad č. í8.801-00858 ze dne 26' 11.2018, částka 40 000,00 KČ,sUZ711
Zápis o předání ze dne 13' 11.2018
VyÚČtování poskytnuté dotace ze dne 4. 12.2018
oznámeníJčkzedne1B.12.2018-vyÚčtovánízá|ohy dotacevevýŠi40ooo,ooKČkedni17.12.2018
Účetnídok|ad č. 1812-000218 ze dne 18. 12.2018 - vyúčtovánízá|ohy investičnídotace ve výŠi40 oo0,oo
Kč
Sm|ouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)
. Kupnísm|ouva uzavřená dne 3. 8.2018, obec jako prodávajícípozemku parc. č' 336/4 a pozemku parc. č.
336/3 v k. Ú' Kvi|da za kupnícenu Ve výŠi54 050,00 Kč + '151 800,oo Kč
. - smlouva obsahuje do|oŽku d|e zákona 12812000 sb.
o . záměr prodeje by| zveřejněn od 7. 11. 2017 do 12. 12. 2017
. - V Zo by| prodej schvá|en dne 12. 12. 2017
r - právní úěinky zápisu ke dni6. 8. 2018
o - Účetnídok|ad č.1808-000109 - přecenění majetku reá|nou hodnotou
o - účetnídok|ad Č. 180B - 000'l 10 ze dne 6. B. 2018 - odÚčtování prodaných pozemků z majetku obce
. - Výpis z úětu Čsoe poštovní spořite|na Ó. 2018|112 ze dne 1. 8. 2018 - úhrada kupní ceňy před podpisem
sm|ouvy, účetnídok|ad č. 18.80'1-00552 a 18-801-00553 ze dne 1, 8' 2018
Doku mentace k veřej ný m zakázkám
. VZMR na akci ''obnova vybavení obecního spo|ečenskéhosá|u''
o ZO ze dne 12. 12.2017 - schvá|ení dodavate|e a ceny
r cenové nabídky dodavate|e FrantiŠekVávra ze dne ,l5' 6. 2018
. objednávka č.512018 ze dne 25.6.2018 v hodnotě 352216,30Kě
Doku mentace k veřej ný m zakázkám
. VZMR na akci ''Rozšířeníarekonstrukce obecního rozh|asu ||' etapa''
. Zo ze dne 12' 12' 2017 - schvá|ení dodavate|e, ceny, zas|ání objednávky
. objednávkaze dne 28. 4.2018
Vnitřní předpls a směrnice
o Pravid|a pro zadávání veřejných zakázek ma|ého rozsahu, Účinnost od 24.7 . 2012
o Vnitřní směrnice o vedení Účetnictvíobce, Účinnost od 1' 11.2014
I
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