
KRAJsKí úŘno pueŇsxÉno KRAJE
oDBoR EKoNoMlcrcí
oooĚlení pŘezxounnÁvÁttí nospoonŘení oecí A KoNTRoLy
Škroupova 18,306 13 Plzeň

č.1: ex_rruffi49t21

Zpráva9 v,ýsledku přezkoumán í hospodaření
USC Němčovice, lGO: 00573922

za rok 2021

Přezkoumání se uskutečnilo dne: 23.3.2022
na základě § 42 zákona é. 12812000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Místo provedení přezkoumání: OÚ ruemeovice

Němčovice 37a,338 29 Němčovice

Přezkoumané období: í. 1.2021 - 3í. 12. 2021

Přezkoumání vykonaly:
_ kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: BIanka Járová
- kontrolorka: Leona Černá

Při přezkoumání byli přítomni:

- Karel Ferschmann - starosta obce

- Jiřina Vašková - účetní obce

Přezkoumání hospodaření za rok 2021 bylo zahdjeno písemným oznámením
doručeným územnímu celku dne 7. 3. 2022 podle § 5 zákona č. 42012004 Sb.,
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných
svazků obcí (dále jen přezkoumání).

Poslední kontrolní úkon a datum jeho provedení:
kontrola byla ukončena na místě dne 23. 3. 2022 vrácením vyžádaných podkladů
a podáním informace o kontrolních zjištěních.
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J t]?jl" T.:: : l

;#ttň"i;řil;;;fionani dne 10, 12,2020 stanovilo pravicla

rozpočtového proviioria: rozpočtové hospodaření územníhc

samosprávnéno celku se řídi v době do schválení rozpoótu

Popis písemnosti
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ňr'";; zveřejněna v elektronické podobě a kde je mozno

nahlédnout do i

pravidly rozpočtového prolizoria:

trJ.iJňi qýdaje územního samosprávného ve výši jedné

l"u"á.tinv" uýO"jt- rozpočtu schváleného na rok 2020

do schválení rozpočtu ňa rok 2021. pravidla rozpočtového

pá"ii"iiá byla zveřqněna v souladu s ustanovením § 13 odst,

6 zákona č.25ol2o0ó Sb., o rozpočtových pravidlech územních

iozpoeter v platném zněnína internetových stránkách územního

celku od 19, 12- 202O do 28, 1, 2021, ÚSC současně oznámil
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řžňJet vých pravidlecň územních rozpočtů

v platném znění na uřěoni desce a na internetorných stránkách

ůJ"r"in" celku od 10, 1 , 2021 do 28, 1, 2021,

úsc oznámil n" ři"áni desce informaci, kde je 
",?:J:

;ň#f,'#no 
'uinróou rozpočtu zveřejněn v. ele*ronické

oodobě a kde je moiňó nahlébnout do iehq ligtiné podqly, __..

štreoncoobý výhled
rozpočtu - návrh

:ř::ffi"rýl;ňH bý zveřejněn v souladu s ustanovením § 3

odst. 4 zákona e, žbotzooo Sb., o rozpočtoW9n. o1ayidtech

územních rozpočtů 
" 

pÉt"e. znění na internetových stránkách

územního celku dil -i, 2, 2021 (zveřejnění trvá), 
, 
USC

současně oznámii n" úřední_ 9":," ]1f3.Il3,"];^ l*^l:

- 2025_ byl

schválen zastupitJsil;ň dne 28 1, 2021, SchváLený
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štřednědóbý výhled

í _souladu

s ustanovením § 11-Óo"t, 3 .zákona,i"...'9,139oj_*l
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naVrn rozpoětu

tve_l_ dne

28. 1.2021 iaro vyrÓJianý Óiíjmy a výdaie ve výši 13 322 saa

A. Přezkoumané písemnosti
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou ý9"i" uvedené V § 2 odst, 1 a 2 zákona

o přezkoumávání ň;;ň"ř"nl. pr"JxÓ,ira.i hoipodaření bylo provedeno výběroqým

způsobem s ohledem na rnýznamffi ieJnotrivycn skutéčností podle předmětu

a obsahu přezkoumání..eri posu.zo'u?{ ,*,:l:"J""|_1l1y:':|"ť,T:'u se wchází

:" !|ilildfinffii"opi.e, pl"iných ke dni uskutečněn í tohoto úkonu:

provižoria



v pbdrobném členění dle rozpočtové skladby,

$ůÉ;ý rozpočet byl zverejn_ěn v souladu s ustanovením

§ 11 odst. 4zákonae,žsotzooó Sb., o rozpočtorných pravidlech

řr;;í;ň .rpoete, v platném znění na internetorných stránkách

územního celku oné 31. 1. 2021 (zveřejněni trvá), úsc
sóueasne oznámil na úřední desce informaci, kde je náyrh

a výda]ů paragrafy

;;;r"čt;"; skladby. . Schválený. ,-q?č:t by| rozepsán

Dvuvqol

;r;i, zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno

nahlédnout do jeho listinné podoby, . _ _ _ _______
t, 2 písm, a) zákona

č. 128l2o0o Sb,, ; obcíchl ve znění pozdějších předpisů

Ópář""i iveřejněna v elektronické podobě a kde je možno

nahlédnoutdolistinnépodoby. ___ _,_

i"riupúrrtvo obce dne 22, 2, 2019 delegovalo pravomoc

starostoviobceprovádětrozpočtováopatřenímezijednotlivými
zasedáními zastupitelstva obce,
r e1-. lZ, 2021 byly rozpočtorrým opatřením č, 1 - 6 příjmy

poňii"nv o7 BZ i1'4,16,'rydaje navýšeny o 4 680 337 Kč,
,inítcny 

řozpočtu schválené zo (starostou obce) byly zaneseny

do r4ýŘazu Fin2-12M, nebylzjištěn rozdíl,

V souladu s ustanovením § io odst. 5 zákona č,25012000 Sb.,

; 
-i"i;d - 

znéní byla- rozpočtová opatření _zveřejněna
na 'internetových stránkach úžemního celku. USC současně

óináril na ,ireoni desce informaci, kde jsou rozpočtová

nozpoetova opatření

i eřejněn včetně

;'ř;"y 
-Ó -výsledku 

přezkoumání,|"rosno{are1l^x^::u|3lu
l",Jši"nou";i; § i odst. 6 zákona č. 25012000 Sb.,

á róipoetových právidlech územních rozpočtů v platném znění

naúřednídesceainternetornýchstránkáchúzemníhocelku
ve dnech 19.3. -22.4.2021,

Závérečný účet - návrh

;;iňňý účet byl zveřejněn,v souladu s ustanovením § 17

oári. a žáuon^ é, 25ot2óO0 sb., o rozpočtorných pravidlech

;;;ní"ň rózpočtů v platném znění na internetových stránkách

územního celku oné 29. 4, 2021 (zveřejněni. trvá)._ úSc
šóúeá..e oznámil na úřední desce informaci, kde je závěrečný

Úe"t zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno

n na jednání

zástupiter'stva dne 22. !,_ 2021 ,s, uvn,19_o:: 
.^S_?l"1"ly

Závěrečný účet

u orgánu v s_ouladu

. uriunou"ním § 13, odst. 1 písm. b) zákona č.42012004 Sb.,

; ;ř;;k;r, avaňi hospodařeňí územních samosprávných celků

á ionrovolných svazŘů obcí v platném znění přijatá opatření

X náp.uě ,jiStěnY"n chyb a nedostatků - doručeno dne

lntormace o přijatých
opatřen ích (zák, 420 l20O4
Sb., 320/2001 Sb., apod.)

0 byla schválena

zastupitelstvem obce dne 27, 5,2021,

obce za obdobi1_!Z! 2021-.

telstva obce byla

.iňuar"ň" na zasedání zástupitelstva dne 30, 10, 2020,

Pi"OrCt", kontroly byly dokumenty "mz,doyý. .náklady"'^ -"iYptitii 
plásky" 

-ne9v9.tne19|9^il"n" 
zastupitelstva obce

odměňováníčlenů
zastupitelstva
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Dohody o provedení práce Ke kontrole by|y předloženy dohody o provedení práce
uzavřené v přezkoumaném období. Předmětem kontroly byly
dohody o provedení práce:

odborný lesní hospodář (uzavřená 17, 1. 2021),
úklidové práce pro obec Němčovice (uzavřená 1. 4.2021),

- vedení místní knihovny (uzavřená 4. 1.2021),
správce kořenové čističky odpad. vod (uzaýpné!1_._2021].

Smlouvy k přijatým
účelouým dotacím

Předmět kontroly:
smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Plzeňského
kraje (neinvestiční) určené na projekt Staročeský jarmark

- 13. ročník, uzavřená dne 22,7.2021 v hodnotě 20 000
Kč, přijetí dotace schválilo zastupitelstvo obce na jednání
dne 24,6,2021,
smlouva o poskytnutí účelové dotace zrozpočtu Plzeňského
kraje (neinvestiční) určené na Útulek pro psy Zdeňka Srstky
Němčovice 2021, uzavřená dne 9. 11. 2021 v hodnotě
100 000 Kč, přijetí dotace schválilo zastupitelstvo obce
na jednání dne 4. 11.2021,
smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Plzeňského
kraje (neinvestiční) určené na provoz prodejny
v Němčovicích, uzavřená dne 2, 9, 2021 v hodnotě 30 000
Kč, žádost o poskytnutí dotace schválilo zastupitelstvo obce
na jednání dne 28. 1. 2021,
smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpoótu Plzeňského
kraje (neinvestiční) na úhradu výdajů projektu Pobyt dětí
v lese a u vody 2021, uzavřená dne 14. 7.2021 v hodnotě
15 000 Kč, přijetí dotace schválilo zastupitelstvo na jednání
dne 27. 5,2021

(vykaz Fin2-12M pol. 4122 Neinvestiční přijaté transfery
od krajů výsledek od počátku roku ve \4ýši 165 000 Kč),

smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Plzeňského
kraje (investiční) na akci Výstavba hřbitova v obci
Němčovice - 5, etapa, uzavíená dne 14. 6.2021 v hodnotě
350 000 Kč, přijetí dotace schválilo zastupitelstvo na jednání
dne 22, 4,2021.

(výkaz Fin2-12M pol. 4222lnvestiční přijaté transfery od krajů
rnýsledek od počátku roku ve \^ýši 350 000 Kč).

Smlouvy k poskytnutým
účeloqým dotacím

Předmětem kontroly byla veřejnoprávní smlouva o poskytnutí
účelové dotace určené na zajištění dopravní obslužnosti
Plzeňského kraje v roce 2021, uzavřená dne 20. 2. 2021
v hodnotě 7 964 Kč, poskytnutí dotace schválilo zastupitelstvo
dne 28. 1,2021.

smlouva o dílo Předmětem kontroly byla smlouva o dílo Výstavba hřbitova
v obci Němčovice - 5. etapa, uzavřená dne 22, 4, 2021
se zhotovitelem Pavel Ferschmann - zednictví na provedení
prací v hodnotě 500 000 Kč vč. DPH. Uzavření smlouvy
schválilo zastupitelstvo na jednání dne 22, 4.2021,

Smlouvy o převodu majetku
(koupě, prodej)

Předmětem kontroly byly kupní smlouvy
o prodeji pozemků:

- p. č. 1277119 o výměře 9 m2 uzavřená dne 20. 2, 2021;
prodej pozemku v hodnotě 8 200 Kč schválilo zastupitelstvo
na jednání dne 28. 1. 2O21i záměr o nakládání s majetkem

obce byl zveřejněn v období 11, 12.2020 - 28. 1,2021;
pozemek byl vyřazen z majetkového účtu 031 052 dne
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- p. č. 1277l2O o výměře 36 m2 uzavřená dne 20, 2, 2021:

prodejpozemkuvhodnotě61000Kčschválilozastupitelstvo
n" j"ánani dne 28. 1, 2o21i záměr o nakládání s majetkem

obóe byl zveřejněn vobdobí 11, 12,2020 - 28, 1,2021,

por"róX by| vyřazen z majetkového účtu 031 052 dne

bl. e.2021 v hodnotě 1 296 Kč (doklad č. 610021), cena

pozemku byla uhrazena na bankovní účet obce dne

3.3.2021 (doklad č. 110241),

KontrolavykazuFin2-12Msestavenéhok31.12'2021_odPa
3639 pol. át t t ,aý.tedek od počátku roku = 69 200 Kč,

o koupi pozemku:

- p i '472 
o výměře 16 m2 uzavřená dne 24, 6, 2021; koupi

č (doklad č, 610020), cena

pozemku byla uhrazena dne 20,2,2021 (PPD č, 67),

pozemt<u v 
-hodnotě 

16 000 Kč schválilo zastupitelstvo

najednánídne24.6'2021;pozemekbylzařazennaúčet
ogi o+o dne 9, 8. 2021 v hodnotě 16 000 Kč (doklad

č. 610047), cena pozemku byla uhrazena z pokladny obce

dne2.7.2021(VPD 300).

KontrolavýkazuFin2-12Msestavenéhok31.12'2021_odPa
3639 pol. ÓtSO,.ýrt"dek od počátku roku = 16 000 Kč,

Vsouladusustanovením§4lzákonaé'128/2000Sb.'
; ;ňí.ň (obecní zíízení) býý smlouvy opatřeny. doložkou

Ó oÝéO"norim zverejneni záměru, s
Předmáem kontroly byly kupní smlouvy
o prodeji:

-' auto'busu KAROSA uzavřená 14, 1,2021,
prooei uóridla schválilo zastupitelstvo obce na jednání dne

fi, 1Ž.2}z}.Vozidlo bylo vyřazeno z majetku obce_- účet022

dÁe 2z. 1 . 2021v hodnótě 1 10 000 Kč (doklad č, 1 10063),

o dodávce:
- velkoobjemových kontejnerů a kontejnerů na textil

v nodnotě 350 70O bez DPH uzavřená 20,9,2021,
pořízení kontejnerů schválilo zastupitelstvo na jednání dne

S'b., o obcich (obecní zřízení) v p

'4-.-ě. 
2021, 26, 8. 2021, 30. 9. 2021, 4, 11, 2021,

18. 1 1 . 2021,16. 12. 2021}
Předmětem kontroly byly zápisy ze dne 28, 1, 2021,

22. 4. 2021, 30. 9. 2021, 4 - 1 1, 2021, 16, 12, 2021),

Územnr celek informoval o místě, době a navženém programu

pRpravovanéno zasedání zastupitelstu? _ v souladu

š ,i.únou"ním § 93 odst. 1 zákona č, 12812000 Sb., o obcích,

" 
pi"t"e, iie"Í. O průběhu zase_dání byl pořízen zápis,,ktený

ofr 
- 
|odepsán staiostou a určenými ověřovateli zápisu.

ť za|ist m ze zasedání zastu pitelstva byly.d"|"_,"ll_ 1?_,:TTI

veřejných zasedání

i"*iupit"r.tu" (28, 1, 2o?1, 2_? 1 ?9?1, ?7 
, .2, ?2?1,

."-Ňňáni zastupitelstva. Zápisy z jednání zastupitelstva byly

,vn|t""á"v u 
"out"Ou 

s_ ustanovóní,. § 95 zákona č, 128l2OO0

Zápisy zjednání
zastupitelstva včetně
usnesení

_ . ._4^_^.,,ffiní výbor vsouladu s ustanovenim

š-iri zakona e. 12}t2oo} S-b., o obcích (obecní zíízení),

Ěř"Ornět"* kontroly byly zápisy ze dne 16, 1, 2021,

Finanční výbor

Kupní smlouvy



23. 8.2021, 15, 12, 2021.
Zápisy byly vyhotoveny v souladu s ustanovením § 119 zákona
ó, 12812000 Sb., o obcích (obecní zřízení), opatřeny podpisy
členů výborů, Keří kontrolu provedli, starostou obce, popř.
zaměstnance, iehož činnosti se kontrola týkala.

Yýkaz pro hodnocení plnění
rozpočtu

Ke kontrole by| předložen výkaz Fin2-12M sestavený
k 31. 12. 2021 - celkové příjmy po konsolidaci ve výši
7 366 240,48 Kč (plnění k rozpočtu po změnách ve výši
97,02 %), celkové výdaje po konsolidaci ve \^ýši 13 889 132,43
Kč (plnění k rozpočtu po změnách ve rnýši 96,42 %), saldo
příimů a rnýdaiů po konsolidaci = - 6 522 891,95 Kč.

Rozvaha Ke kontrole byla předložena Rozvaha sestavená ke dni
31. 12, 2021. Aktiva (netto) ve výši 77 270 467 ,25 Kč
odpovídala pasivům.

Příloha rozvahy Učetní jednotka předložila Přílohu rozvahy sestavenou
31. 12. 2021 . V části A. 3 byly kromě jiného uvedeny informace
o rozsahu stanovení hranice DDHM a DDNM. V části G.
Stavby byly členěny dle jednotliuých druhů, v části H. Pozemky
dle iednotlivých tvpů.

Yýkazzisku a ztráty Kontrolou výkazu zisku a ztráty sestaveného ke dni
31, 12, 2O21 bylo zjištěno, že uýsledek hospodaření běžného
účetního období ve uýši - 2Q1359,60 Kč z hlavní činnosti
souhlasí se stavem na rozvahovém účtu Výsledek hospodaření
běžného účetního období k datu 31.12.2021,

Hlavní kniha Ke kontrole byla předložena hlavní účetní kniha za období
3l2O21, 4l2O21 a 1212021 (elektronicky).

učetní deník Ke kontrole by| předložen účetní deník za období
1 - 1212021 (elektronicky).

Učetnídoklady Účetní jednotka účtuje v soustavě podvojného účetnictví
za použití prostředků výpočetní techniky - program Triada.
Předmětem kontroly byly:

účetní doklady související se zaúčtováním pokladních
dokladů pokladny za období březen duben 2021
(č. 410095 _ 410210),

- faktury přijaté vztahující se k bankovním uýpisům běžného
účtu Čs 843454369/0800 za období prosinec 2021
se zaměřením na správnost účtování (účetní doklady
é,710178,710186 _ 710189, 710191 _ 710194, 710196,
7,t0198 _ 710210, 710212 _ 710215, 710217 _ 710218,
71a220 - 710225, 710228 - 710234) a dále na jejich
úhradu (bankovní Wpisy související s úhradami
kontrolovaných došlých faktur).

V souladu s § 9 a) zákona 12812000 Sb., o obcích byl zajištěn
rnýkon finanční kontroly podle zvláštního právního předpisu,
faktury by|y opatřeny podpisy příkazce operace, správce
rozpočtu a hlavní účetní v souladu s § 26 a 27 zákona
č. 32012001 Sb., o fi nanční kontrole.

Kniha došlých faktur Účetní jednotka předložila Knihu došlých faktur. Obec k datu
31. 12. 2021 přijala celkem 236 dodavatelských faktur.
K31,12,2021 nebyly uhrazeny dodavatelské faktury v celkové
výši 61 471,32 Kč zaevidované v KDF (č. 226 228,
230 233, 235). Neuhrazené dodavatelské faktury by|y

wkázánv na SÚ 321 00.
kniha odeslaných faktur účetní iednotka předložila knihu odeslanÝch faktur. obec

\
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k datu 31, 12,2021 wdala celkem 122 odběratelské fakturv.
Faktury Předmětem kontroly byly dodavatelské faktury přijaté v prosinci

2021, zaevidované v knize došlých faktur č,188-237.
Faktury by|y opatřeny číslem z knihy došlých faktur
a písemným záznamem o provedení finanční kontroly
v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb.

Pokladní knihy Kontrolou pokladní knihy bylo zjištěno, že všechny pokladní
doklady související s hotovostní pokladnou za kontrolované
měsíce březen a duben 2021 jsou zaznamenány chronologicky
v pokladním knize. Příjmové a uýdajové pokladní doklady
číslovány jednou číselnou řadou, pokladní kniha vedena ručně.
Do 30. 4,2021 bylo vystaveno 210 pokladních dokladů.
Učetní jednotka předložila pokladní knihu za měsíc březen
a duben 2021 se zůstatky ve rnýši 62 851 Kč a 42 474 Kč 6Ú
261 00). Evidovaný stav pokladní hotovosti souhlasil se stavem
účtu 261 v hlavní účetní knize ke dni 31 ,3, 2021 a 30. 4. 2021,

Pokladní doklady Byla provedena kontrola doložitelnosti výdajů, příjmů finanční
hotovosti pokladny (AÚ 261 00) za období březen - duben
2021 (příjmové a uýdajové pokladní doklady č. 95 - 210).
Všechny kontrolované uýdaje a příjmy byly řádně doloženy
prvotními doklady a opatřeny podpisy oprávněných osob.
současně byla provedena kontrola správnosti účtování.

Bankovní Wpisy Učetní jednotka předložila bankovní výpisy (zůstatky k 31. 12.
2021):
čs a+s+s4369/0800 - 30 871 Kč (Aú 231 10),
črua g+ -11o381tl710 _ 255 293,99 Kč (Aú n1 20),
Zůstatky souhlasily se stavem účtu 231 uvedeným
v hlavní účetní knize ke dni 31 . 12, 2021 a stavy a obraty
na bankovních účtech ř. 6030 ve výkazu Fin2-2M ke dni
31. 12.2021.
Úvěrové účty:
KB 633112109/0800 - 6 784 153 Kč (AÚ 451 0o),
Čs 0azg+o199/0800 - 799 996 Kč (AU 451 01), odpovídaly
hodnotě SÚ 451 v rozvazek31.12.2021,

učetnictví ostatní - kontrola
vazby účtů 018 + 028 a
účtu 558

Obec realizovala v roce 2021 nákup drobného dlouhodobého
majetku (účet 558) ve výši 107 429 Kč, což odpovídalo obratu
stranv MD účtu 028 a 018.

lnventurní soupisy majetku
azávazků

Ke kontrole byl předložen:
plán inventur ze dne 19. 1 1 . 2021,
proškolení členů inventarizační komise ze dne 20, 12, 2021,

- uýslednázpráva inventarizace majetku ze dne 24. 1.2022,
nebyly zjištěny inventarizačn í rozd íly.

Předmětem kontroly byly inventurní soupisy účtů: O18, 021,
022, 028, 031, 032, 042, 081, 082, 088, 231, 321, 331, 336,
337,342, 451,

B. Zjišt éní zjednorázového přezkoumání
Při přezkoumání hospodařeni ÚSC Němčovice:

byly zjištěny následující méné závažné chyby a nedostatky:

Předmět: Zákon é. 42012004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů
rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků



|-

Právní předpis: Zákon č. 12812000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
- § 72 odst. 4 - Neuvolněnému členu zastupitelstva, ktery vykonával funkci starosty,
byla zastupitelstvem stanovena nebo poskytnuta odměna v rozporu se zákonem.
Nedostatek: Neuvolněnému členu zastupitelstva (starosta obce) byla v období
1 - 11l2O21 poskytnuta odměna v částce nižší než minimální odměny stanovené
zákonem.
Nedostatek byl napraven, odměna byla doplacena ve výplatě odměny za měsíc
prosinec 2021 (doložena qýplatní páska ze dne 21, 1.2022).

Předmět: Zákon ě.42012004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním
celkem

Právní předpis: Vyhláška é. 41012009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé
vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů
- § 45 odst. 1 písm. $ - Územní celek chybně uvedl v příloze doplňující informace
k položce ,,A.l1.3. Stavby" rozvahy.
Nedostatek: Kontrolou inventurního soupisu účtu 021 Stavby bylo zjištěno,
že předložená evidence staveb nesouhlasí se stavem uvedeným ve výkazu Příloha
k rozvaze, sestaveném k 31. 12. 2021, oddíl G. doplňující informace k položce ,,A.l1.3,
Stavby" výkazu rozvahy. Dle inventurního soupisu by| vykázán stav účtu o21
ve výši 7a 211 940,76 K, dle výkazu Příloha rozvahy, oddíl G. Stavby ve rnýši
69 948 434,76 Kč.
Právní předpis: Zákon č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znéní pozdějších předpisů
- § í3 odst. 2 písm. b) - Účetní jednotka neuváděta v hlavní kniŽe souhrnné obraty
denně, a tyto nebyly uvedeny ani v jiné účetní knize.
Nedostatek: Kontrolou pokladních dokladů bylo zjištěno, že př[jmy nebyly předávány
do pokladny a zapisovány do pokladní knihy denně. Jednalo se např. o: PPD č. 138,
na částku 4 000 Kč, ze dne 30. 3. 2021 - stvrzenka o výběru z bankomatu ze dne
4.3.2021, PPD č. 186, na částku 5 000 Kč, ze dne 26. 4.2021- stvzenka o rnýběru
z bankomatu ze dne 12. 4.2021.

nebyly ziištěny závažné chyby a nedostatky,

C. Závér

!. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky

byly zjištěny následující závažné chyby a nedostatky:

Předmět: Zákon é. 42012004 Sb. § 2 odst. í písm. a) plnění příimů a výdajů
rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků

Právní předpis: Zákon č. 42012004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů
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- § Í3 odsť. 1 písm. b) , Nebyla podána písemná informace přezkoumávajícímu
orgánu o Pnjeff opatření k nápravě chyb a nedostatků uve-dených ve Žprávě
o výsledku přezkoumání hospodaření do 15 dnů od projednání závěre1ného účtu.
Nedostatek: Zastupitelstvo obce projednalo závérečný účet za rok 2O1g 11. 6. 2020,
PÍsemná informace o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků přezkoumávajícímu
orgánu byla podána 29, 6. 2020

(napraveno - nedostatek se neopakoval).

b) při dí!čím přezkoumání za rok2021
d ílčí přezkoumán í nebylo provedeno.

ll. Při přezkoumání hospodaření Úsc ncmčovice zarok2021
Byly zjištěny méné závažné chyby a nedostatky (§ í0 odst. 3 písm. b)
zákona é. 42O 12004 Sb.) :

Předmět: Zákon é.42012004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním
celkem

Právní PředPis: Vyhláška č. 41012009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
zákona Č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších fiředpisů, pro některé
vybrané účetní jednotky, ve_znění pozdějších předpisů
- § 45 odst. 1 Pís1. Q , Územní celek chybně uvedl v příloze doplňující informace
k položce ,,A.l1.3. Stavby" rozvahy.
Nedostatek: Kontrolou inventurního soupisu účtu o21 Stavby bylo zjištěno,
Že Předložená evidence staveb nesouhlasí se stavem uvedeným vé vilkazu irrnona
k rozvaze, sestaveném k 31. 12, 2021, oddíl G. doplňující informace k položce ,,A.l1.3.StavbY" výkazu rozvahy. Dle inventurního soupisu- by| vykázán Štau účtu 021ve výŠi 70 211 940,76 K, dle výkazu Příloha rozvahý, oóOn c. Stavby ve výši
69 948 434,76 Kč.
Právní Předpis: Zákon č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
- § Í3 odst. 2 písry. b) - Účetní jednotka neuváděla v hlavní kniŽe soŮnrnňe obraty
denně, a tyto nebyly uvedeny ani v jiné účetní knize.
Nedostatek: Kontrolou pokladních dokladů bylo zjištěno, že příjmy neby|y předávány
do Pokladny a zapisovány do pokladní knihy denně. Jednalo só nápr. o: Írpo č. 13q
na Částku 4 000 Kč, ze dne 30. 3. 2021 - stvzenka o výběru z bankomatu ze dne
4.3-2021, PPD č. 186, na částku 5 OOO Kč,ze dne 26, 4.2021-stvrzenka ornýběru
z bankomatu ze dne 12. 4.2021.

lll. Při přezkoumání hospodaření Úsc nemčovice za rok202'|
Neuvádí se zjiŠtěná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona é.42ol2oo4 sb.

lv. při přezkoumání hospodaření Úsc trtomčovice zarok2021
BY|Y zjiŠtěny dle § 10 odst.4 písm. b) zákona č.42ot2o04 Sb. následující
ukazatele:



a) podíl pohIedávek na rozpočtu územního ceIku

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku

c) podíl zastaveného majetku na ceIkovém majetku územního
celku

0,86 %

12,67 o/o

0 o/o

Byl zjištěn dle § 10 odst, 4 písm. c) zákona č. 42Ol2O04 Sb. následující dluh územního
celku:

Dluh překročil 60 % průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního
p ře d p i s u u p rav uj í cí h o rozp očtovo u od p ov ěd n o st.

,,Ověřity jsme poměr dluhu 85,54 % ÚSC Němčovice 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. Výsledkem
ověření je zjištění, že dluh ÚSC ruCmčovice překročil 60 o/o průměru jeho příjmů
za poslední 4 rozpočtové roky, a to o částku 2 264 678,44 Kč.

Důvodem předluženíje čerpání úvěru ve qýši 6 785 000 Kč na předfinancování stavby
Němčovice - novostavba 6 BJ, úvěr bude splacen ze schválené dotace |ROP - MAS
Světovina a úvěru ve výši 1 000 000 Kč na projekt - Návesní rybník Němčovice
na parc. č. 31, v KÚ Němčovice.

5% z rozdílu mezi výší dluhu a 600/o průměru příjmů k 31 . 1 2, 2021 činí 1 13 233,92 Kč.

Předpokládaná splátka v roce 2022 ve výši 694 659,64 Kč.

Územní celek prohlašuje, že poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu
přezkoumání a o okoInostech vztahujících se k němu podle § 2 zákona
č.42012004 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. 42012004 Sb., k podání
písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu:
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ekonomický, oddělení přezkoumávání
hospodařeníobcí a kontroly, Škroupova 18, 306 13 Plzeň.

Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje uýsledky
jed norázového přezkou mán í.

S obsahem návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodařeni ÚSC Němčovice
o počtu 11 stran by! dne 23.3.2022 seznámen pan Karel Ferschmann, starosta obce.

Krajský úřad Plzeňského kraje dne 24.3.2022

Zpráva byla zaslána datovou schránkou a byla opatřena elektronickými podpisy
kontrolorek pověřených k přezkoumávání hospodaření obce.
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Rozdělovník

tr karel Ferschmann
! Blanka Járová

Pouěení:

Územní celek je ve smyslu ustanovení § í3 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 dol5dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným
účtem v orgánech územního celku.

Územní celek je dáte ve smyslu ustanoveni § í3 odst, 2 zákona č. 420/2004 Sb.,
povinen v informacích podle ustanovení § í3 odsí. 1 písm. b) téhož zákona uvést
lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu
o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu
uvedenou zprávu zasl at.

Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí přestupku podle ustanovení
§ í4 odsť, 1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb., za to lze uložit územnímu celku
podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokutu do výše 50 000,00 Kč,
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