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Zpráva

o vúsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020
obce Hodonice, Ičo 00512621

Přezkoumání byto vykonáno vsídle územního celku dne 12.08.2O2O jako dílčípřezkoumání
a na Krajském úřadu Jihočeskéhokraje ve dnech O9.04.2a2L a 12.04.2021 jako koneČné
přezkoumání.
Přezkoumání hospodaření obce Hodonice za rok 2O2O ve smyslu ustanovení § 42 zákona č. 12812000
Sb,, o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějšíchpředpisů, a v souladu se zákonem Č,42012004 Sb.,
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění

pozdějšíchpředpisů, bylo zahájeno
doručením písemnéhooznámení.

dne

L3.07.2O2O Krajským Úřadem JihoČeskéhokraje

Přezkoumané období od 01.01.202O do 3L.L2.2O2O.

Přezkoumání vykonala:

-

kontrolorka pověřenářízením přezkoumání: Ing. Dagmar Koukolová

pověřeníkpřezkoumánípodle§5zákonač.42ol2oo4Sb.a§4a§6zákonaČ.255l2Oí.2Sb.

vydal Krajslcý úřad Jihočeského kraje pod ě.3g5l2O}O/OEKO-PŘ dne 27.07.2O2O,

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno v podmínkách mimořádných opatření, vyvolaných
epidemiotogickou situací na územíČeskérepub|iky, s využitímdoporučeného postupu
Ministerstvem financí, Odbor 47
Centrální harmonizační jednotka, a to z podktadŮ
předávaných územními celky elektronicky a konzultovaných dálkovou formou.
Přezkou má n í byl o vykoná no rr,ýběrovým způsobem.

Při přezkoumání poskytli součinnost:

Josef Tomek - starosta
Helena valentová - účetní
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Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v

č. 4ZO|Z004 Sb., posouzené podle hledisek uvédených v § 3 tohoto zákona.

§ 2 odst. L a 2

zákona

Při posuzování jednotlivých právních úkonůse vychází ze znění právních předpisŮ platných ke

dni

uskutečnění tohoto úkonu.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona

č, 42O|2OO4 Sb. nebyly

předmětem přezkoumání údaje, na které

se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

Poslední kontrolní úkon kontrola pokladního deníku za prosinec byl uČiněn dne L2.04.202L

A,

výsledek dílčíchpřezkoumání

A.I.

Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčíchpřezkoumání za rok2O2O

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny takové chyby a nedostatky.

A.II

Chyby a nedostatky nenapravené z dílčíchpřezkoumání nebo zjištěnépři konečném
přezkoumání za rok 2020

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny takové chyby a nedostatky.

B.
podle

Oblasti přezkoumání, u kteŇch nebvlv zjištěny chybv a nedostatkv
ustanovení § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 42012004 Sb., které jsou uvedeny v členěnípodle

ustanovení § 2 odst, 1 a 2 uvedeného zákona:
1

2.
3.
4.

5.
6.

Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) plnění přúmů a výdajů rozpočtu včetně peněžníchoperací, týkající,ch se
rozpočtoWch prostředků
- přezkoumán: Ano
Ustanovení § 2 odst. 1 písm. b] finančníooerace, Ýkajírcíse tvorby a použitípeněžních fondů
- přezkoumán: Ano

Obec neWoří peněžní fondy.
Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy oodnikatelské činnosti územního celku
- přezkoumán: Ano
Obec neprovozuje podnikatelskou činnost.

Ustanovení

§ 2 odst. 1 oísm. d) peněžní operace, týkajícíse sdružených prostředků vynakládanÝch
mezi dvěma nebo více územnímicelkv, anebo na základě smlouvy s jinými

na základě smlouvy

právnickými nebo f,lzickými osobami
- přezkoumán: Ano
Obec nemá sdruženéprostředky.

Ustanovení § 2 odst. 1 písm, e) finančníoperace, túkajícíse cizírch zdrojů ve smyslu právnírch předpisů
o účetnictví
- přezkoumán: Ano

Ustanovení §-2 odst. 1 písm. fl hospodaření a nakládání s prostředky poslrytnuÝmi z Národního fondu
a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv

- přezkoumán: Ano
Obec nehospodaří s těmito prostředky.
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7.
8.
9.

Ustanovení § 2 odst. 1 písm. 9) vyúčtovánía vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu.
k rozpočtům kraiů. k rozpočtům obcí. k iiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám
- přezkoumán: Ano
Ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládánía hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku
- přezkoumán: Ano

Ustanovení § 2 odst, 2 písm. b) nakládání
celek

a hospodaření s majetkem státu, s nímžhospodaří územní

- přezkoumán: Ano
Obec nehospodaří s majetkem státu.

2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřeinÝch zakázek.
a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu

10. Ustanovení §

s

rnýiimkou úkonů

- přezkoumán: Ano

11, Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi
- přezkoumán: Ano

12. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručenízazávazky fuzichých a právniclcých osob
- přezkoumán: Ano
Obec neručíza závazky fyziclcých a právnických osob.

't3. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. 0 zastavování movitých a nemoviÝch věcí ve prospěch třetít:h osob
- přezkoumán: Ano
Obec nemá zastavený majetek.
14. Ustanovení § 2 odst. 2 oísm. g) zřizovánívěcných břemen k majetku územního celku
- přezkoumán: Ano

15. Ustanovení § 2 odst, 2 písm. hlúčetniďvívedenéúzemním celkem
- přezkoumán: Ano

16. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední
4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícíhorozoočtovou odpovědnost
- přezkoumán: Ano

c.

plnění opatření k odstranění nedostatků ziištěnÝch v předchozích letech

C.I. Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech nebyly zjištěny
chyby a nedostatky.
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D.

Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2020

D.I. Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2O2O podle § 2 a § 3 zákona č.42012004 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 zjištěnépři přezkoumání hospodaření:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku ...,
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

D.IV.

0,5I

o/o

18,68
.,.,,., 0

o/o

.

o/o

Výrok o výši dluhu územníhocelku:

Dluh územního celku překročiI 60
o 1 33B 319,41KČ, §. o 61,08 o/o.

o/o

průměru jeho přúmůza poslední 4 rozpočtovéroky, a to

Výše dluhu územního celku: 3 529 521,56 Kč
60

o/o

průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky: 2 191 202,15 Kč

Vyhotovení zprávy:
ČeskéBudějovice, dne 12,04.202I
Jméno a podpis kontrolorky zúčastněnéna přezkoumání hospodaření:

*ffi$§§§*uftfrt

Ing. Dagmar Koukolová

.;reoX?B"ló.'Jl;'JiTe*

,,Ťi6rt$,ňiřil*Hř

kontrolorka pověřená řízenímpřezkoumání

Tato zpráva o rlýsledku přezkoumání:

-

-

má pouze charakter návrhu zprávy o rnýsledku přezkoumání hospodaření. K zjištěním uvedeným
návrhu zprávy je možnépodat písemnéstanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání návrhu
zprávy o rnýsledku přezkoumání, a to kontrolorovi pověřenému Yízenímpřezkoumání, 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.

v

Kontrolor pověřený řízenímpřezkoumání můžev odůvodněnémpřípadě stanovit lhůtu delší.
nedílnou součástízprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je seznam dokladů a jiných materiálů
využitých při přezkoumání.
s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hodonice o počtu 7 stran včetně přílohy

bylseznámen dne 12.04.202Lajejístejnopis převzal dneL2.04.2021starosta obceJosef Tomek.
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Poučení:
Uzemní celek je dle § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 42012004 Sb. povinen přijmout opatření k nápravě chyb
a nedostatků uvedených ve zprávě o rnýsledku 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 ce|ku.

Územní celek je dle § 13 odst. 2 zákona č. 42O|ZOO4 Sb. povinen v informaci 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 orgánu uvedenou zprávu zaslat.
Nesplněním těchto povinností se územnícelek dopustí přestupků podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c)
zákona č. 42012004 Sb. Za každý tento přestupek lze uložit územnímucelku podle ustanovení § 14 odst. 2
zákona č.42012004 Sb. pokutu do rnýše 50.000 Kč.

&z*

Josef Tomek

HoDoNlcE

starosta obce
391
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Návrh rozpočtu

. zveřejněný od 6.11.2019 do L.L2.2019 i elektronicky
Rozpočtová opatření
. č. 1 schválené starostou dne 1.1.2020, zveřejněné dne 26.1.2020
. č.2 schválené starostou dne 21.1.2020, zveřejněné dne 3,2.2020
. č. 3 schválené starostou dne 15.2.2020, zveřejněné dne 23.2.2020
. č.4 schválené starostou dne 5.3.2020, zveřejněné dne 31.3.2020
. č.5 schválené starostou dne3.4.2020, zveřejněné dne 1.5.2020
. č. 6 schválené starostou dne 9.6.2020, zveřejněné dne I.7.2020
. č.7 schválené dne 10.7.2020, zveřejněné dne 5,8.2020
Rozpočtová opatření
. č. B schválené starostou dne 10.8.2020, zveřejněné dne L.9.2020
. č. 9 schválené starostou dne 9.9.2020, zveřejněné dne 30.9.2020
. č. 10 schválené starostou dne 6.10.2020, zveřejněné dne 2.1L.2020
. č. 11 schválené starostou dne 9.11.2020, zveřejněné dne I.12.Z020
. č. 12 schvá|ené starostou dne2.12.2020, zveřejněné dne 2B.t2.2020
. č. 13 schválené starostou dne2O.L2.2020, zveřejněné dne 6.L.202I
Schválený rozpočet
o h€t položky, přebytkový, P - 3.612.000 Kč, V - 2.405.000 KČ, splátka

Úvěru 627.000 Kč, zveřejněný

dne 1.12.2019

Střednědobý výhled rozpočtu
. návrh SVR na roky 2020 - 20ZZ zveřejněný od 6.11.2019 do L.I2.2020, schválený SVR zveřejněný
dne 1.12.2019

Závěrečný účet
. návrh ZÚ za rok 2019 zveřejněný od 8.6.2020 do 28.6.2020 i elektronicky, schválený ZÚ zveřejněný
dne 28.6,2019

Bankovní výpis

.

č. 161 ze dne 21.12.2020 - úhrada faktury č. 27l20

Bankovní výpis
. č.79 ze dne t9.6.2020 - úhrada faKury č.20200281

. č.96 ze dne 30.7.ZOZ0 - úhrada faktury č. ZOLO7B
. č. 202002BL ze dne 16.6.2020 - oprava místníkomunikace, 96,392,23 Kč
. č.20tO7B ze dne 27.7.2020 - herní pru§, 34,669 Kč
Faktura
. č. 27l20 ze dne L7.IZ.20Z0 - oprava propustku a terénníúpravy, 22.143 Kč
Hlavní kniha
. k3I.L2.2020
Hlavní kniha
. k3t.7.2020
Inventurní soupis majetku a závazků
. plán inventarizace majetku azávazků ze dne 6.12.2020
. zpráva z inventarizace majetku a závazků ze dne 20.I.202I
. inventurní soupisy účtůk 3I.12.2020
Odměňování členůzastupitelstva
. výplatní lístky zastupitelů za období 7l20
pokladní doklad
. PpD č, 1096 ze dne 24.5.2020 - prodej dřeva, 5,000 Kč
. VPD č. 1073 ze dne 17.4.2020 - nákup písku na dětské hřiště, 1.135 Kč
Pokladní kniha (deník)
. od č. 1191 do č. 1210 za období prosinec 2020
Příloha rozvahy
o k 30.6.2020
Příloha rozvahy
. k3l.t2,2020
Faktura

Rozvaha
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o k3LI2.2020
Rozvaha
. k3L7.2020
účetnídoktad

Č. 5056 ze dne 18.6.2020 - předpis faktury č, 20200281

č. B27B ze dne t9.6.2020 - zaúčtováníúhrady faktury č. 20200281
č. 5069 ze dne 27.7,ZOZ0 - předpis faktury č. 201078
č. 8329 ze dne 30.7.2020 - zaúčtováníúhrady faktury č. 201078

účetnídoklad
a
a

č. 5115 ze dne 17.I2.Z020 - předpis faKury č. Z7l20
č. B55 ze dne ZI.L2,20Z0 - zaúčtováníúhrady faktury č, 27l20

účetnicwíostatní

účetnízávěrka za rok 2019
protokol o schválení účetnízávěrky ze dne 28.6.2020
účetnídoklad č. 30 ze dne 28.6.2020 - převedení rnýsledku hospodaření na ÚČet 432
informace o odeslání účetnízávěrky do CSUIS dne 29.6.2020

úrtový rozvrh

o pro rOk 2020
Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
o k3I.12.2020
Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
o k3I.7.2020
Yýkazzisku a ztráty
. k 31.12.2020
Výkaz zisku a ztráty
. k3L7.2020
Dokumentace k veřejným zakázkám
. vnitřní směrnice obce Hodonice, čl, 10 Veřejné zakázky účinnáod 1.11.2014
Z:ápist1 z jed ná ní za stu pi te|stva včetně snese í
. zápis ze zastupitelstva ze dne 4.11.2018 - schválení pravomoci starosty ke schvalování rozpočtových
opatření, do 500.000 Kč na straně rnýdajů, schválení odměn neuvolněným zastupitelům
. zápis ze zastupitelstva ze dne 1.12.2019 - schválení SVR na roky 2020 - 2022, schválení rozpočtu
na rok 2020
. zápis ze zastupitelsWa ze dne 28.6.2020 - schválení ZÚ za rok 2019 bez rnýhrad, schválení účetní
u

n

závérky za rok2019
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