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(§ Zpráva o výsledku přezkoumani ÚSC Němčovice za rok 2020

Vážený pane starosto,

v příloze Vám zasílám výtisk č. 1 Zprávy o výsledku přezkoumáni ÚSC Němčovice za rok 2O2O
provedené dálkovým způsobem.

Nepožadujeme žádné další potvzení o převzetí, pro doručování zprávy je využito obecné
úpravy doručováníve správním řádu - § 19 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., v platném znění.

Okamžikem seznámení kontrolované osoby se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření
je den doručení. Ve smyslu § 11 zákona č. 42012004 Sb. potvrzujete, že Vám byla Zpráva
o výsledku hospodaření Vaší obce za rok 2020 doručena a s jejím obsahem jste byl seznámen.

Výtisk Zprávy přiložtg k závěrečnému účtu za rok2021,jehož se stává součástí,

Zároveň si Vás dovoluji upozornit na povinnost (dle zákona č. 42O|2OO4 Sb. § 4 odst. 1)

_ požádat krajský úřad o přezkoumání hospodaření územního celku a to do 30. června každého
U kalendářního roku, anebo v téže lhůtě krajskému úřadu (dle § 5 odst. 3 téhož zákona) oznámit

rozhodnutí zadat přezkoumání auditorovi nebo auditorské společnosti. K odeslání žádosti či
oznámení o rozhodnutí můžete využíl datovou schránku úřadu id: zzjbr3p,

Děkuji a s pozdravem

Blanka Járová
referent na úseku přezkoumávání

hospodaření obcí a kontroly

Příloha

Výtisk é. 1Zpráva o výsledku přezkoumáni ÚSC Němčovice, čj, PK-E1(3121l2o

Tel.: 377 195 1 'l 1 , íax 377 195 078 e-mail: posta@kr-plzensky.cz www.kr-plzensky.cz
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Výtisk č 1

Č1: rX-eru3121l20

Zprávao výsledku pŤezkoumání hospodaření' úsC rucmeovice, lčo: 00573922
za rok 2020

přezkoumání se uskutečnito dne 15. 02. 2021 v sídle KÚPK, odbor ekonomický'

Škroupova 18, 306 13, Plzeň

na záktadé zákona č. 42ol2oo4 Sb., o přezkoumávání hospodaření Územních

sárospravných ceIků a dobrovolných svazků obcí,

Přezkoumané období: í. 1,2020 - 3í, 12,2020

Přezkoumání vykonaly;

_ kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Blanka Járová

- kontrolorka:

- Leona Černá

)., r,="-""1,"":;::ffi:ff::ij:.ta 
obce

Jiřina vašková - účetní obce

přezkoumáni bylo provedeno dálkově, písemnosti .a podkladY bYlY Územním

samosprávným celkem fiJily;iórt-ňiórým způsobem nebo získán| z velei19

dostupných'informací iúi"aňi d99ka úsb, internetové stránkY Usc, Profil

zadavaáá-vere;ny"t ,"ilá.áŘ, registr smtuv, informační Portál MF MONITOR),
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A. Přezkoumané písemnosti
předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2
o přezkoumávání hospodaření. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno
zpŮsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu
a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází
ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:

B. Zjišténi z iednorázového přezkoumání
PŤ\ PŤez\<oumáni \.\ospo(\aŤeni ÚSc §\éméo\r\Ge--

Vzhledem k mimořádným okolnostem, omezeným pracovním kapacitám a nízké
vnímané rizikovosti něktených předmětů nebyly všechny předměty přezkoumání
podrobeny detailnímu prověřování. Detailní prověření těchto předmětů

l-

Druh písemnosti Popis písemnosti

Návrh rozpočtu na rok 2020 zveřejněn v souladu se zákonem
Pravidla rozpočtového
provizoria

stanovena ZO dne 19, 12,2019

Rozpočtová opatření č. 1, 3, 4, 5 schválenaZO, starostou obce - zveřejněna v
souladu se zákonem

Schválený rozpočet na rok 2020 schválen ZO dne 31. 1. 2O2O jako
přebytkový

Střednědobý výhled
rozpočtu

sestaven na rok 2018-2021

závěrečný účet za rok2019 schválen ZO dne 11, 6,2020 s výhradou
Bankovní výpisy cS-k31.12,2020

čtlg-k31.12,2o2o
Fakturv č. 1-102
Hlavní kniha za období 1212020
lnventurní soupisy
maietku a závazkú

lnventarizace za rok 2020 účtů - 021, 042, O78, 231,
31 4, 331, 336, 385, 389, 472

Kniha došlých faktur poř. č. í-19, 114-151,262-269
Kniha odeslaných faktur poř. č. ?0 - 57
pokladnídoklad č, 1-50
příloha rozvahv sestavena k 31, 12,2020
Rozvaha sestavena k31.12.2020
učetnídeník za období 1-1212020
Yýkaz pro hodnocení
plnění rozpočtu

sestaven k31, 12.2020

yÝkaz zisku a ztrátv sestaven k 31. 12.2020
Záplsy z jednání
zastupitelstva včetně
usnesení

ze dne 19, 12. 2019,30. 1. 2020, 5. 3. 2020, 11. 6. 2020,
9.7.2020,27. 8,2020

Zápisy finančního a
kontrolního výboru

KY ze dne 26, 5,2020
FY ze dne 31 .5,2020
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l*ou*aní bude provedeno v závislosti na posouzení jeiich rizikovosti

přištich obdobich,
iárn"i prověření zúženého rozsahu předmětů .niezr<9u1l1i ^:J,,_^.lo:

Í ;*;l"fi:,"f'T-.;"íT;J;""ov,ř,-.i,;tě"y 
-nasieoulici závažné chyby a

§ffi.T,=u*on é. 42ol2oo4 sb. § ?. o9"!. 
.1 _!i:r. a) plnění přijmů a výdaiů

rozpočtu věetně peněžních op"r""i iýx,ji"i"t, "" 
,o,poetbvých prostředků

Právní předpis: Zákon ó. 42ol20o4 Sb,, o přezkoumávání hospodaření územních

sa mosp rávných ;tků, a J obrovoil;ňú;r.q 9g1 
; in8n i pozdějších p řed pisů

_ § í3 odsí, 1 písm, b) - Neby.lá'joaálr,pisemni-iiformaice 
přezkoumávajícímu

ořganu o přijetí opatření k :?ť:;,ě 
chyb 9 n,edostatků uvedených ve zprave

o výsledku přezkoumání hospoaur"iiáo7á a,t, od p,rojednání závěrečného účtu,

Nedostatek:Zastupitelstvoobceprojednalozavěrečnýúčetzl.rgk?o:911.6.2020,
o i semná informace o přijetí op"tr"nříiňáóruuc chyb á'nedostatkŮ Přezkoumávajicímu

l,Óánu byla podá na 29, 6, 2020,

C. Závér

l. Plnění opatření k odstraněni nedostatků ziištěných

a)připřezkoumánihospodařeníúzemnihocelkuzapředchoziroky
byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky:

Předmět:ZáKonÓ.42ot2OO4Sb.§2odst.2pism.h)účetnictvívedenéúzemním
celkem

právni předpis: ČÚs e, 7o1 ,1ro ts 36 odst, 1,Ákona o účetnictví)

_ čus č. 703 _ územní celek n"ao,š)8t postupy účtování transferů,

Nedostatek: o investičních transferech bylo k rozvahovému dni nesprávně účtováno

na stranu MD účtu 403 _ rr"nrt"rý"ná óoři,r"ni dl:uň9J9P"|"_TiHku, Zároveň přijatý

neinvestióni transfer (na volby áo 
-rártupitelstev obci) s povinností vypořádání v

následujicím ue"iňir, obdobi, nvi ,".právng -uiitoian na ÚČet 672 - Výnosy

vybraných .i.iňi.r, uládních instit'uci ;;iýši ri srš pŇože nákladv činily částku 19

104,00 Kč. K iozvarrovemu dni'rnár nyrvytvořen oár'"J-P-středniótvím účtu 3BB -

Dohadné účty aktivní se ,ouuririným zápise,, " iě"i an _ Výnosy vybraných

místních vtaOniJ in,iitň ve výši u,nát"lnych nákladů,

- napraveno

nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky,

b) při dílěím přezkoum ání za rok 2020

dilči přezkoumáni nebylo provedeno,
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ll. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Němčovice zarok2o2o

Byly zjištěny závažné chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm.
é.42012004 Sb.):

c4) překročení působnosti
Nebyla podána písemná informace přezkoumávajícímu orgánu o přijetí opatření
k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání
hospodaření do 15 dnů od projednánizávěrečného účtu.

!ll. Při přezkoumání hospodaření ÚSC ruemčovice za rok2O2O

Neuvádí se zjištěná rizika dle § í0 odst. 4 písm. a) zákona é.42012004 Sb.

lV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC ttěmčovice za rok 2o2o

Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm, b) zákona č. 42012004
ukazatele:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního
celku

Sb. následující

1,31 o/o

4,77 o/o

0%

Byl zjištěn dle § 10 odst. 4 písm. c) zákona č, 42012004 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 10,95% ÚSC Němčovice k průměru jeho příjmů
za posledni 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou
odpovědnost. Ověření poměru dluhu jsme provedly výběrovým způsobem tak,
abychom získaly přiměřenou jistotu k vyslovení následujícího závéru. Na základě
předložených podkladů a námi provedených postupů jsme dospěly k zjištění, že dluh
USC Němčovice nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové
roky."

4
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Y

Krajský úřad Plzeňského kraje dne 19,02.2021

I

,.1 ' /

ra-,?1-v.,,.-....

Blanka Járová

kontrolorka pověřen á řízením
přezkoumání

územní celek prohlašuje, že poskytl pravdivé a úplné informace o Předmětu
přezkoumání a o okólnostech vztahujících se k němu podle § 2 zákona
b. 42ol2oo4 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

uplýnutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 pí9m: d) zákona č. 42012004 Sb., k Podání
pisómnerro štanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu:

krajský úřad plzeňského Jrraje, odbor ekonomický, oddělení přezkoumávání

hospodaření obcí a kontroly, Škroupova 18, 306 13 Plzeň,

Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje výsledkY
jed norázového přezkoumán í.

S obsahem návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodařeni ÚSC NěmČovice

o počtu 6 stran byl dálkově seznámen starosta obce Karel Ferschmann,

Zpráva byla zastána prostřednictvím provozovatele poštovních sluŽeb dle
uit"noueňi § tg odst. 2zákona č. 500/2004 sb, správní řád.

Rozdělovník

Výtisk č. 1 - ÚSc ttcmčovice - starosta ÚSC

Výtisk ó.2 _ Krajský úřad Plzeňského kraje _ Blanka Járová
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'a::;""]" celek je ve .T.Y::,,-1'::l}::?? J*J; 
odst' 1 Pisr " ýl Z-'dÍ\YÍl3

ó. 42ot2oo4 sb., |ovinen 9ru,19.[;n;ňi 
k n9or,avc ,iiJ " nedostatků uvedených

v této zprávéo vystedxu 9r9r*"yii,Íi".o"jqrini " 
Pojáio tom Pisemnou informact

ořislušném přezkoumávajicimu _"j9?;;'řj9ÉIý" 
úro ĚřŽn.řeň" ťrale, ŠkrouPova 18'

'goo 13 plzeň), a to 1?rl?i:*""r,.'#;",."'ň;ň;;ní 
teio zprávy spolu

::'r.JJ,."il'ňiii#,nř"řňěón 
ú,",ního celku 

42012004 sb,,

:ff TJ;lt:,n"t*","Jl]ii,ďůl?§lťiif ii,3=ii j3n3,-i*;áuvést

ihú, ve k!9r9. fi; ;Fyi.ď;;;í}"ffis;,3;2n r",:,ffi-$;:iffii íiJíIl

"'"oině"i 
|ril,t,Y"n opatřeni a v te

uuěá 
" 

nou' zpráv u zasl at,

Nesplněnim těchto povinností se územní cel-ek doPustí PřestuPku..P9d|" 
ustanovent

§ 14 odst r pirrn] šř;;)-;_áxonu í]ii,sňóo+su.,1'"'t5'Ú" ,ir"zit Územnímu celku

podle ustanoveniš i,i ;;&,Trexo.'á {.'i{oíŽooo .o, *l'iu oo uYs" 50 000'00 KČ'

\-
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