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Odbor ekonomický
Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí
U Zimního stadionu 195212

37a76 ČeskéBudějovice

stejnopis č. 2

spisová značkal ogxo-pŘ 41735/ 20191evpa

Zoráva

o vÝsledku přezkoumání hospod?ření za rok 2019
gbce Hodonice, IČo0051z621

přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územníhocelku dne 14. 8. 2019 jako dÍ|á přezkoumání

a na Krajském úřadu Jihďeského kraje ve dnech 25. 5.

2O2O

přezkoumání

a 26" 5. 2020 jako konďné

přezkoumání hospodaření obce řlodonice za rok 2019 ve smyslu ustanovení § 42 zákona Č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem Č. 42al2D04 Sb.,
o pPezkoumávání hospodaření územníchsamosprávných celků a dobrovolných svazkŮ obcÍ, ve znění

pozdějších předpisů. bylo zahájeno
doručenímpísemného oznámení.

dne t7. 7. 2O19 Krajským Úřadem JihoČeskéhokraje

Přezkoumané období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.

Přezkoumání vykonal:

-

kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing. Květa Vaněčková

Pověřeníkpřezkoumánípodle§5zákonač.42Ol28O4Sb.a§3a§6zákonaČ.255/2012Sb.

vydal Krajs*ý ,rraa ]ihočeskéhokraje pod č. $szlzotglOEKo-PŘ dne 18. 7.2ot9.

Konečnépřezkoumání hospodaření bylo provedeno v podmínkách mimořádných opatřenÍ, vyvolaných
vyhlášením nouzového stavu na územíČeskérepubliky i pokračujícímzásadním omezením moŽnosti
cestování kontrolních pracovníků, s využitímpostupu doporučeného Ministerstvem financÍ, Odbor 47 Centrální harmonizační jednotka. z podkladů předávaných územnímicelky na eleKroniclcých nosiČÍch
a konzultovaných dálkovou formou.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.
Při přezkoumání byli přítomni:

Josef Tomek - starosta
Helena valentová - účetní

idenťfikátorDS: kdib3rr

e-podatelna;

posta@kaj-jihoceslry,cz

tel:

fax:

386 720 111
386 359 069

70890650
tč:
oIč: cZ70890650
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předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst, 1 a 2 zákona
Č.420|2004 Sb., posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.
Při posuzování jednotlivých právních úkonůse vychází ze znění právních předpísůplatných ke dni
uskutečněnítohoto úkonu,

Podle ustanovení 5 2 odst.

3

zákona

č. 42012004 Sb.

se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

nebyly předmětem přezkoumání údaje, na které

Poslední kontrolní úkon, kontrola inventurního soupisu účtuč. 459, byl učiněn dne 26. 5, 2020,

A.

Vúsledek CílčíchpřezkouFání

A.t.

Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčíchpřezkoumání za rok 2019

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny takové chyby a nedostatky.
Chyby a nedostatky nenapravené z dílčíchpřezkoumání nebo zjištěné při konečném
přezkoumání za rok 2O19

A.II.

Při přezkoumání hospodaření nebyly riištěny takové chyby a nedostatky.

B.
podle

Obla§ti přezkoumání, u KeŇch nebylv ziištěnv chvb)r a nedostatkv
ustanovení § 10 odst, 3 písm. a) zákona č. 42Ol20O4 Sb., které jsou uvedeny v členěnípodle
,

ustanovení § 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona;

1.

2.

Ustanovení § 2 odst. 1 písr,n. a) olnění pří,imůa yýdajů rozoočtu včetně oeněžních operací. Ýkaiícírch se
rozpočtových prosťedků
- přezkoumán: Ano

Ustanovení 6 2 odst. 1 písm. b) finančníooeracg. !ýkajícíse tvoóy a ooqžitípeněžníchfondů
- přezkoumán: Ano
obec netvoří peněžnífondy

3.

Ustanovení 6 2 odst. 1 písm. c) náklady a rnýnosy podnik?telské činnosti územníhocelku
- přezkoumán: Ano
obec neprovozuje podnikatelskou činnost

4

5.
6.

Uďanovení § 2 odst. 1 pís{n. d) oeněžní operace, Ýkajícíse sdruženÝch prostředků vynaldádanÝch
na Základě smlouw mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě .smlouw s iinlfoii
právnichimi nebo fuziclcými osobami
- přezkoumán: Ano
obec nesdružuje peněžní prostředky

Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) flnanční operace- Ýkajícíse cizích zdroiů ve smv§lu právních oředoisů
o účetnictví
- přezkoumán: Ano

Ustanovení§ 2 odst 1písm. fl hospodařenía nakládánís orostředlol poskytnutimi z Národního fpndu
a s dalšímiorostředkv ze zah,raničíposkytnuťými na zák|adě mezinárodních smluv

- přezkoumán: Ano
obec neobdržela §lto prostředky
identifikrátor

D5: kdib3n

e-podatelna:

posta@kaj-jihoce5ky.cz

tel:

fax:

tll

386 720
386 359 069

rč;
70890650
DIC: cZ70890650
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7.

§ 2 odst., 1 písm. g} wúčtovánía }rypořádání_finančních vztahů ke s!átnímu rozpočtu,
k rozpočtůmkrajů. k rozoočtůmobcí, k jiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalšímosobárr]
Ustanovení

- přezkoumán: Ano

8,

Ustanovení § 2 odst. 2 pí§m. a) nakládání a hospodaření s maietkem ve vlqstniďví Územníhg celku
- přezkoumán: Ano

9.

Ustanguení § 2 odst, 2 písm. b) nakládání a hospodaření s r,najetkem státu. s nímžhospodaří územní
celek
- přezkoumán: Ano

obec nehospodaří s majetkem státu
,10.

Ustanovení

§ 2 odsj. 2

a

oísm. c) zadávání

uskutďňování veřeiných zakázek,

a oostupů ořezkoumanÝch orgánem dohlqdu nodle zvláštního právního předpisu

s

vújimkou úkonů

- přezkoumán: Ano
11. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d)

stav_

oohledávek a záva4ků a nakládání s nimi

- přezkoumán: Ano

12. Ustanovení § 2 odst. 2 oísm. e) ručeníza závazky fvziclcých a právniclcých o§ob
- přezkoumán: Ano
obec neruď za závazky třetích osob
,t3.

U_stanovení § 2 odst. ? písm. f} zastavování movitú§h .a nemovitýďr.věcí ve prosoěch ďeťch

orcb

- přezkoumán: Ano
obec nemá zastavený majetek ve prospěch třetích osob
14, Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcnýó břemen k majetku územníhocelku
- přezkoumán: Ano
15, Ustanovení § 2 odst. 2 oísm. h) účetniqWív.edené územnímcelkem
- přezkoumán: Ano
16. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. i) ověření poměru dluhu územníhocelku k průměru jeho příimůza poslední
4 rgzpočtovéroky oodle orávního oředpisu upravuiícího rozpočtovou odpovědnost
- přezkoumán: Ano

C.

Plnění ooatření k odstranění nedostatků zjištěnúch v oředchozích lďech
l"*ťT

jl xfl

C,I.

Při přezkoumání hospodaření územníhocelku v předchozích

letch

byly zjištěny následující chyby a nedostatky:
Charakteristika zjištěné chybv a nedostatku:
Předsedou uýboru nebyl člen zastupitelstva obce.
popis ziištěné chvby a nedosbtku:

Na ustavujícím zasedání dne 4. 11. 2018 bylo zvoleno celkem 7 neuvolněných óenů zastupitelstva obce.
Z usnesení č. 5/5/2018 tohoto zápisu bylo zjištěno, že do funkce předsedy kontrolního výboru byl navržen a
zvo]en občan, Keď však není zastupitelem.

ziištěný nedostatek bvl odstraněn.

ooatření:
drye:
Popis plnění qpatření:

Název

Opaťení splněno

usnesení Za č.5ll2l2019 ze dne 12. 4. 2019
14,08.2019

Přeplatek by| srovnán předpisem mzdových nákladů prostředniďvím
účetníhodokladu č. 2003 ze dne 31. 3. 2019. Zároveň došlo k vrácení přeplatku ósté odměny ve výši 1.404
Kč prostřednictvím pokladního dokladu č. 1075 ze dne 25, 3. 2019.
tč 70890650
identifikitor D6; kdib3rr
tel: 386 720 11l

e-podatelnal

posta@kraíjihocesky.cz

fax:

386 359 069

DIČ: CZ70890650
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opaťeníbvlo splněno: flapraveno.

D.

Závěrz ořezkoumání hospodařeníza rok 2019

D.I. při přezkoumáni
+ nebyly zjištěny chyby

hospodaření obce za rok 2O19 podle § 2 a § 3 zákona
a nedostatky

Č. 42012004 §b.

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 něbyla zjištěna žádná závažná rizika, Kerá by mohla mít negativní dopad
na hospodaření územníhocelku v budoucnosti.

D.III.

Poměrové ukazatele dištěné při přezkoumání hospodaření:

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

... 1,82
a) podíl pohledávek na rozpočtu územniho celku
...... t7,63
b) podílzávazků na rozpočtu územníhocelku
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ..............,,...,,.,... 0

D.IV.

Výrok o

a/o
o/a
o/o

ťšidluhu územníhocelku:

Dluh územníhocelku nepřekročil 60 % průměru jeho přúmů za poslední 4 rozpoČtové roky.
Dluh územníhocelku přěkročil 60 o/o průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpoČtovéroky, a to o 779 Z73 KČ,
o/o.
§, o 23,08
Výše dluhu územníhocelku: 4 156 069 Kč
60 o/o průměru jeho přrjmů za poslední 4 rozpočtovéroky: 3.376,795 Kč

]ména a podpísy konřdorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

\

Ing. Květa Vaněčková

o

3ro 76

podpis kontrolora pověřeného
přezkoumání

konřolor pověřený řízením přezkoumání

Tato zoráva o vúsledku ořezkoumání:

-

má pouze charakter návrhu zprávy o uýsledku přezkoumání hospodařenÍ. K zjiŠtěnímuvedeným
ve zprávě je možnépodat písemnéstanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne převzetí zprávy o v'ýsledku
přezkoumání, a to kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Tento návrh se stává koneČným
zněním zpráw okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona
č. 42012004 Sb,, o možnosti podání písemného shnoviska k dotČeným rjiŠtěním.Kontro]or pověřený

-

je vyhotovena

řízením přezkoumání můžev odůvodněném případě stanovit lhůtu delší,
ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává zástupci konřolovaného
subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušnéhospisu.

identifikátor

DS: kdib3rr

e-podatelna:

posta@kraj-jihocesky.a

tel:

fax:

3í16720 1LI
386 359 069

tč:

70890650

DIČ: CZ7OB90650
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nedílnou součástízpráw je seznam dokladů a jinýó materiálů využitíchpři přezkoumání, které jsou
uvedené v příloze.
s obsahem zpúw o uýsledku přezkoumání hospodaření obce Hodonice o počtu 8 stran včetně přílohy
byl seznámen dne 26. 5. 2020 a její stejnopis č. 2 převzal dne 26. 5. 2020 starosta obce Josef Tomek.

Poučení:
Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona Č. 42aft004 §b., povinen přijmout
opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této 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 účtemv orgánech územníhocelku.

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č, 42aPgO4 Sb., povinen v informaďch podle
ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhožzákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu
orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opaďení a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu
uvedenou zprávu zaslat.
Nesplněním těchto povinností se územnícelek dopustí přestupku podle ustanovení 5 1+ odst. 1 písm, b) a c)
zákona č. 42OPaa4 Sb. a za to lze uložit územnímu celku podle ustanovení § 14 odst. 2 ákona č. 42U2aa4
Sb. pokutu do výše 50.000 Kč.

Josef Tomek
podpis

starosta obce

nsFC Hiii}§NícE
lČo:00512621

okr. Tábor
3g1 65 Bechyn&
>r-li.

tdenťfikátorD§: kdib3rr
posta@kaijihocesky,cz

e-podatelna;

tel:

fax;

386 720 111
386 359 069

-,-.!

_.-*:-.,:i,:

r----

-

-

---,-']il.t'-,---i.;

IČ:

70890650
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Příloha ke zprávě o yýsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019.
Dokladv a iiné materiálv wužitépři přezkoumání;

Návrh rozpočtu

.

na rok 2019; aleřejněný od 20. 11.2018 do 8. 12, 2018

.
.
.
.
.

starosta pověřen ZO ke schvalování rozpočtotlých změn (4. 11. 2018)
č.7 schváleno starostou dne 1. 5. 2019; zveřejněno od 24, 5. 2019
č. 8 schváleno starostou dne 16. 5. 2019; zveřejněno od 1. 6. 2019
č.9 schváleno starostou dne 1. 6. 2019; zveřejněno od 27.6.ZOI9
č. 10 schváleno ZO dne 2. 6. 2079; zveřejněno od 27.6. 2019

.

B. 12. 2018 jako přebytkovY; přúmy ve rnýši 3.426.000 Kč, výdaje
ve rnýši 2.050.000 Kč, přebytek činí1.376.000 Kč
zveřejněný od 8. 12.2019

Rozpočtová opatření

Schválený rozpďet
r ílo rok 2019 schválený Z0 dne
Střednědobý výhled rozpočtu
. rřl období lď 2019 až2o2t

12"2q18 ,
, , , ] i
". schrnílenýZo._dne8.
sďrválmý zveřejněný od B. 12. 2018
Zá\Ěř€fuý ůčet
. za rok 2018; náwh zvefujněn od 16. 3. 2019
do 12. 4. 2019
r projednán ZO dne 12. 4. 2019 s výrokem n'bez výhrad"
. sdrválený zveřejněný d L2.4. 2019
Faktura
. FD č. 19ť4S9 ze dne 10, 6" 20t9 za fuávka a in*aiace irťorrrnativní*ukazatdů {155"025,20 Kč
,

včeměD,FF|}

ú&rídddad ň tXX}m5O6§ re dne 12. 6, 2019
". výpisz
účtuu l(S, a. § č. 79obratze dne 13.6.2019
. účEblídoldad č. 0m0082s8 ze dne 13" 6. 2019
. - účetrrídoldad č. 0cCIO08021 ze dně7; S. 2CI19
. hotoko! o zařazení dlouhodobeho hmďného maietku
r FV č 6009 ze dne 6. 5. 2019 za zpětný odběr EKO,KOM (4.S93.50 Kč)
. úffinídddad č. M06{XX} ze dne 6" 5.
. výpis z rů&u ul KE ě 76 obrat ze dne 7. 6. 2(}19
. účetnídoldadč. 00CI08?77 ze dne 7.6.28L9
Hlawrí |ariha
. k 31. 12. 2019
Hlavní k§ih3
. k 31. 7. 2819
tnventrrrní sorrpůs nrajedeu a drndců
. P|án im€§hriece rnajet!fi a zórladcfi ze dne 1. 12, 2019
. podpisové \žory členŮ invenbrizaárí komise
. Nařzení sbro§ty k provdení inrrentarizae ue dne 1, 12. 2019
r Inventarizačnízpráva ze dne 20. 1. 2020
. Invďtturní sorpisy úefi č.0t& 07e,019o 079, &210200, ffil0200, S2l M00,08tr
,

2CIX.9

Knilm

&ntfr},022,082,

031 05j"0 (pmemek p. č" X975l2, í,60313" 16!"2" 1966ll, l"975/§, k. Ú. Hdonice tl Bechyně}, 331,
336. 337, W2, t|32,731,4a3,451, a 459

do§íú fatt&rr

. k 3l. 12. 2019
poHadnídoldad
. PPD č. 10fi ze dne 15. 3. 2019 za poplatek pes (60 KÓ
. účeMídoktad č, 0CIt}O0X0&+ ze dne X5. 3. 2CI19
l VPD č. 1090 ze dne 21. 4, 2019 za PF|M (800 Kq
. úč§hrídokladč" 0mm0l0$} ze dne 21, ,t 2019
. VPD ě 1098 ze dne 7. 5. 2019 aa sazenice (770 Kó
. úfurídoHadč. 000000x098 ze dne 7. 5. 2019
r PPD č. 1144 ze dne 3,7,2a§ za prodej dřeva (11.830 Kó
identifiHtor

D6;

e-podaHna:

kdib3n
@@@-Jíircfu"cz

tel:

fac

111
3863§9Os

386 720

70§90650
tč:glwoeso

or*
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.

účeBrídoldad č. 000CI011,44 ze dne 3. 7. 2019

r

účetnídokladč.000001075 ze dne 25. 3. 2019

PoHadní doHad
. PPD č.1075 ze dne 25. 3. 2019 - wácení přeplatku čistéodměny (1.404 Kó
Pokladní kniha (denílk)
. k31.7.2019
Rowaha
. k31, I2.20t9
Roaraha
. k 31. 7.2019
útetni doklad

. č. 0000030&* ze dne 1. 1. 2019 - ďedpts pohledávek (poplaEk
. č. 2003 ze dne 31. 3. 2019 - předpis mzdových nákladů
úřatrictvi ootatní
r účetnízávěrka za rok 2018 schválena ZO dne L2. 4.2a§
r přotok$l o schválení účetnízávěrky
. odeslóno do systérnu §t'I§ drre 16. 4, 2019
. účekrídoldad č. 0080§SS16 ze dne 12. 4.2819
Účtový roztrrh
. platný pro rok 2019
Výkaz pro hodnocení plnění rozpořtu
. k31,1Z.2CI19
\fýkar prohodnooeni phĚni rozpďtu
. k 31. 7. 2019
Výkazzi*u a *táty
. k31. l2.7a§
Výkazži§ku a zffit!
r k31.7.20t9

ze pffi)

Darcvaďsmlourry

Darovacísmlouva ze dne 29. 3. 2019
obdarovaný: Myslivecký spolek "Zelený háj Březnice"
ve \lýši4.000 Kč
účetnídoklad č. 0000000013 ze dne 29. 3. 2019
výpis z účtuu KB, a. s. č. 43 obrat ze dne 2.4,20L9
účetnídokladč. 0000008170 ze dne 2.4,2aI9

Smlouw a dalšímateriály k přijatým účeloťmdotacím
. smlouva o poskytnuť účelovédotace v rámci programu obnovy venkova ]ihočeskéhokraje v roce

.
.
.
.
.

2019 č, SffiIOREG/O8S/!9 ze dne 30, 5, 2019
obec jako příjemce neinvestičnídotace ve výš 41"000 Kč na "úroky z úvěru na výstavbu ČOV

a kanalizace v obci Hodonice"
výpis z účtuu ČNs r. 9 obrat ze dne 26, 6. 2019
účatnídokladč. 11012 ze dne 26.6.2aI9

účetnídokladč.42zedne 1. 12.2019
účetnídoklad č. 43 ze dne 31. 12.20t9
Dokumentace k veřejným zakázkám

.
.
.
.
.
,
.
.
.
.

"Oprava a prodloužení veřejného osvětlení k p. č. 29 a č. p. 82 na parc. č. t976lt, k. ú. Hodonice
u Bechyně"
zápis zeZO ze dne 1. 9. 2019 - v,ýzva k předložení cenové nabídky - obesláni 3 dodavatelé
zápis ze 70 ze dne 16. 9, 2019 - schválení vrĚzné nabídky od společnosti ELEXPRES, EleKroseruis,
s. r, o., Bechyně
FD č.2aI9273 ze dne 16. 10. 2a19 za prodloužení veřejného osvěilení v obci Hodonice č. p. 29
a č. p. 82 (149.365,06 Kč včetně DPH)
účetnídokladč. 5111 ze dne 21. 10. 2019
účetnídoklad č. 11022 ze dne 22, 10. 2019
rrýpis z účtuu Čttg t. 16 obrat ze dne 22. í0.2019
účetnídoklad č. 35 ze dne 16. 10. 2019
Protokol o zařazení dlouhodobého hmotného majetku do užíváníze dne 16. 10. 2019
zápis zelO ze dne 3, 11. 2019 - zařazeníveřejného osvětlení do majetku
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Dokumentace k veřejným zakázkám

.

Vnitřní směrnice ze dne 4. 11. 2018 - část 10 - Veřejné zakázky

.

doručeno na KU dne 18. 4. 2019

Informace o přijatých opatřeních (zák 42ol2oo4 sb., 3.zolzooí§b., apod.)
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

a

ze dne B. 12. 2019 - rozpoČtouý výhled na období let 2019 až2O2L, rozpočet na rok 2019
ze dne 22. 3. 2a79 - volba předsedy kontrolního rnýboru
ze dne t2.4.Z0I9 - závěrečný účetaúčetnízávěrkaza rok 2018
ze dne 1, 6. 2019 - rozpočtová opatření č.7

a

doručeno na KÚ dne 1S. 4. 201'

a

a
a

Zpnávy o plnění přjatých opatření

ažfi

(ák.47al2oo4 sb,, 32ol2ooí.§b., apod.)

...]
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