
sKÝ úŘno pueŇsxÉno KRAJE
EKoNoMlcrcÝ

pŘezxouruÁvÁttí HospoDnŘeruí oecí A KoNTRoLy
a í8, 306 13 Plzeň

Výtisk č. 1

č1: ex-rruzgs7t2o

Zpráva o,výsledku přezkoumání hospodaření
Usc Klenová, lČo: oo5735í 5

za rok 2020

přezkoumání se uskutečni!o ve dnech:
22,02-2021 - 23.02-2021 s Přerušením v sídle KúPK, odbor ekonomicky, škroupova
18, 306 'l3 Plzeň

na základě zákona Č. 42O|2OO4 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,

Přezkoumané období: í. 'l. 2O2O- 31 . 12. 2O2O

Přezkoumání vykonaly:
- kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Blanka vilímcová
- kontrolorka:

- lng. Marcela Šroubková

Písemnosti etektronicky poskytla :

- lng.Andrea Baierová - starostka obce

Přezkoumání hosPodaření za rok 2O2O bylo zahájeno písemným oznámením
doruČeným Územnímu celku dne 12, 02. 2021 podle §'5 odsi, 3 zákona č. 42Ot2Oo4
Sb., o Přezkoumáváni hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných
svazků obcí (dále jen zákon o přezkoumávání hospodaření).-

Přezkoumání bYlo Provedeno dálkově, písemnosti a podklady byly územním
samosPrávným celkem d9dány elektronickým způsobem nebo Ži.xáňv, u"ráincdostuPných informací (úřední deska ÚSC, iňternetové stránky úisc, prórit
zadavatele veřejných zakázek, registr smluv, informační portál rrr 

-naorurbŘ;.



A. Přezkoumané písemnosti

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona
o přezkoumávání hospodaření, Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým
způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu
a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází
ze zněni právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:

Druh písemnosti Popis písemnosti

Návrh rozpočtu na rok 2020 byl zveřejněn od 27. 11.2019
do 18. 12. 2019, schválen v ZO dne 1 B. 12, 2019
iako přebvtkový

Rozpočtová opatření v roce 2020 bylo provedeno celkem 8 rozpočtových
opatření, která byla po schválení starostkou (RO ó. 1, 2,
6,7 a 812020) a po schválení ZO (RO č. 3, 4, 512020)
řádně zveřeiněna v zákonných lhůtách

schválenÝ rozpočet na rok 2020 bvl řádně zveřeiněn dne 19. 12.2019
Střednědobý výhled
rozpočtu

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
na roky 2021 - 2023 byl zveřejněn od 27. 11.2019
do 18, 12. 2019, schválen v ZO dne 1 8, 12, 2019
a poté řádně zveřeiněn dne 19. 12,2019

Závěrečný účet Návrh závěrečného účtu za rok2019 byl zveřejněn
od 24,2,2020 do 1 1 .3,2020,
schválen v ZO dne 11, 3. 2020 bez výhrad a poté
zveřeiněn dne 1 2. 3. 2020

Bankovnívýpisy předloženy k q1 .12,2020
účet 231 - zBÚ- Čs, Čtts
účet 244 - termínovaný vklad krátkodobý - KB, J a T
banka

Hlavní kniha zaobdobí 1-1212020
lnventurní soupis majetku
a závazků

Plán inventur za rok 2020,
Prezenční listina o proškolení členů !K
zedne 16.12.2020,
lnventarizační zpráva za rok 2020 ze dne 31.
lnventurní soupisv účtů k 31. 12,2020

1.2021,

kniha došlých faktur předložena za období roku 2020 (č .fa. 1 - 1 15)
kniha odeslaných faktur předložena za období roku 2020 (č. fa, 1l20 - 20120)
Pokladnídoklady předloženy příjmové i výdajové pokladní doklady

včetně zaúčtováni za rok2020 od č. 1 - 104120
Pokladní kniha (deník) za rok 2020
příloha rozvahv předložena k 31, 12. 2020
Rozvaha předložena k 31, 12, 2020
učetní deník zaobdobí 1-1212020
Yýkaz pro hodnocení
plnění rozpočtu

předložen za období 2 - 6,8 - 1212020

vÝkaz zisku a ztrátv předložen k 31. 12,2020
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Smlouvy o dílo č, 0212020 ze dne 10. 9. 2020 (AOUA Šumava s.r.o. -

zhotovení PD "Kanalizace a ČOV Klenová",
č. 512020 ze dne 14. 10,2020 (EDOLO s,r.o. - zadávací
řízeni na výběr dodavatele stavby "Kanalizace a ČOV
Klenová"

Smlouvy o převodu
majetku (koupě, prodej,
směna, převod)

Obec
Kupn
Kupn
Kupn
Kupn
Obec
Kupn

prodává:
smlouva č, Klenovál0112020 ze dne 16.4,2020,
smlouva č, Klenová 10212020 ze dne 16, 4. 2020,
smlouva č. Klenová10412020 ze dne 18. 8. 2020,
smlouva č. Klenovál0712020 ze dne 4, 11,2020.
kupuje:
smlouva č. Klenová10312020 ze dne 9.4.2020.

Smlouvy o vkladu maietku k uzavřeným kupním smlouvám v roce 2020
Zveřejněné záméry o
nakládání s maietkem

k uzavřeným kupním smlouvám v roce 2020

Zápisy z jednání
zastupitelstva včetně
usnesení

ze dne 18, 12. 2019, 11 , 3. 2020, 24, 6, 2020,
31. B. 2020,30.9. 2020 a16.12,2020

Finanční a kontrolní výbor Zápis z jednání finančního výboru ze dne 23.2.2020
a 29. 11,2020
Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 30, 3. 2020,
30.6. 2020,,1. 10, 2020 a 30. 12,2020

B. Zjištěni zjednorázového přezkoumání
Při přezkoumání hospodařeni ÚSC Klenová:

Vzhledem k mimořádným okolnostem, omezeným pracovním kapacitám a nizké
vnímané rizikovosti některých předmětů nebyly všechny předměty přezkoumání
podrobeny detailnímu prověřování. Detailní prověření těchto předmětů
přezkoumání bude provedeno v závislosti na posouzení jejich rizikovosti
v příštích obdobích.
V rámci prověření zúženého rozsahu předmětů přezkoumání viz bod
A. Přezkoumané písemnosti nebvlv shledánv chvbv a nedostatkv.

C. Závér

l. Plnění opatřeni k odstranění nedostatků ziištěných

a) při přezkoumání hospodaření územního ce!ku za předchozí roky
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při dílčím přezkoumání za rok2020

dílčí přezkoumání nebylo provedeno,



ll. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Xlenovázarok2020

Nebvlv ziištěnv chvbv a nedostatkv (§ í0 odst. 3 písm. a} zákona
č.42012004 sb.)

l!!. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Xlenovázarok2020

Neuvádi se ziištěná rizika dle § í0 odst. 4 písm. a) zákona é.42012004 Sb.

lV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Xlenovázarok2020

Byly zjištěny dle § 10 odst.4 písm, b) zákona ó,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

0,26 o/o

1,56 o/o

0o/o

Byl zjištěn dle § 10 odst. 4 písm. c) zákona č.42012004 Sb. následující dluh územního
celku:

A, 1 Dluh územního celku za poslední 4 rozpočtové roky podle právního
předpisu upravujícího rozpočtovou odpovédnost je nulovÝ

,,ověřily jsme poměr dluhu O % ÚSC Klenová 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 vysloveni následujícího závěru. Dluh USC Klenová nepřekročil
60 %o průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. Při ověření bylo zjištěno, Že
poměr dluhu k průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky je nulový."

Krajský úřad Plzeňského kraje dne 23,02.2021
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^//
Blanka vilímcová

kontrolorka pověřen á řízením
přezkoumání

lng. Marcela Šroubková

kontrolorka

Územní c9l9k prohlašuje, že poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu
Přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu podle § 2 zákona
Č, 42012004 Sb,, o Přezkoumávání hospodaření územních ."mospňvných 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, 42ol2oo4 Sb,, k podání
PÍsemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řizením přezkoumání na adresu:
Krajský Úřad Plzeňského kraje, odbor ekonomický, oddělení přezkoum ávání
hospodaření obcí a kontroly, Škroupova 18, 306 13 Plzeň.
Posledním kontrolním Úkonem, ktený před cházel zpracování této zprávy o výsledku
Přezkoumání hospodaření, bylo podání předběžné informace o kontrolních zjištěních a
Projednání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dne 23, 02.2021.
ZPráva bYla zaslána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb dle
ustanovení § 19 odst. 2 zákona ě. 500/2oo4 sb. správní řád.

Rozdělovník

Výtisk č. ,t - ÚSC Xtenová - starostka ÚSC
Výtisk č.2 - Krajský úřad Plzeňského kraje - lng, Marcela Šroubková
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Pouěení:

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákonaČ, 42012004 Sb,,.o9vjlen Přijmoutopatření k náiravě chyb a n"ol.i.t6 uvedenýchv této zPrávě o výsledku přezkoumáňí hospooaói a podat o tom písemnou informaciPřísluŠném přezkoumávajícímu orgánu (ír;lský úiáJpt"nského kraje, šňň,';,r',306 13 Plzeň), a to nelpozdějř oo..is oň,:, 'pó 
|rojednání této zprávy spolu sezávěrečným účtem v orgáňech úŽemního celku,

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákonaČ,42012004 Sb,, Povinen vinformacíih podle u.t"nou"ní § 13 odst, 1 písm, b) téhožzákona uvést lhŮtu, 
.ve.kt9ré podá příslusneru p}" ixoumáv4ícímu orgánu písemnouzPrávu o Plnění Přijatých opatření a vteio lntiď'pri.rušnému přezkoumávajícímuorgánu uvedenou zprávu zasíat.

NesPlněním těchto Povinností se úz.emni_9e|et dopustí přestupku podle ustanovení §14 odst, 1 PÍsm, b) a c) zákona č. 42ot2o}4 Sb., i^ tŠ vé uložii ur"rňiru celku podleustanovení § 14 odst, 2 zákona č. 42ot2o04 Sb.'Ň;1, do výše 50 000,00 Kč.
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