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uŘno

ODBOR EKONOMlCKÝ
ODDĚLENÍ PŘEZKUMU A METODlKY HOSPODAŘENl oBc
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zpráva

KRAJ

í

ste.inopis č. 2

o vÝsledku přezkoumání hospodaření za rok 20í8

Přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územníhocelku ve dnechi
3. zárí zua jako dílčlpřezkoumání
6. března 2019 jako konečnépřezkoumáni
Přezkoumání hóspodaření obce Tvrzice za rok 20í8 Ve smyslu ustanovení § 42 zákona č. 128l2ooo Sb., o obcích
(obecnl zřízení),Ve znění pozdějšich předpisů, a v souladu se zákonem é.4?ol2o04 Sb,, o přezkoumávání
hospodaření územníchsamosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, Ve znění pozdějších předpisů, bylo
zahájeno dne 18.7.2018 Kra|ským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznámení.

Přezkoumané období od í.1.20í8do 31.12.20í8.

Přezkoumání Vykonal:

-

kontrolor pověřený řízením přezkoumání: lng. Dagmar Koukolová

Pověfuní k přezkoumáni podle § 5 č,42Oi2OO4 Sb. a § 4 a § 6 zákona é.2§l2O12 Sb. vydal Krajský úřad
Jihočeskéhokraje pod č. 570/2018 dne 20,7.2018,
Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem,
Při přezkoumání byli přítomni:

Michaela Hávová

-

starostka

Hana BUškoVá - účetni

U zimniho stadionu 1952!2,37o 76 ČeskéBudě,iovice, tel.: 386 72o 11 1, íax: 386 359 o84

e-podatelna: posla@kraj_jihocesky.cz,

WWw,kraj-iihocesky.cz

předmět přezkoumání:
Předmětem přezkournání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst.
posouzené podle hledisek Wedených v § 3 tohoto zákona,

1 a 2

zákona č. 42ol2o04 sb.,

Pň posuzování jednoťivých právních rjkonů se Vychází ze znění práVních předpisů platných ke dni uskuteěnění

tohoto úkonu.

Podle ustanovení § 2 odsl 3 zákona é. 420n004 Sb. nebyty předmětem ďézkoumání údaje, na které se vztahuje
povínnost mlčenlivosti podle daňového ťádu.
Poslední kontrolni úkon ukončeníkontroly na místě byl učiněn dne 6.3.2019 V 10.45 hodin.

A.

YÝsledek dílčíchpřezkgumání

A.l.

Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílěích přezkoumáni za rok 2018
nebyly zJištěny.takové chyby a nedostatky.

A.ll.

Chyby

a

nedostatky nenapravené z dílčichpřezkoumání nebo zjištěné

při konečnémpřezkoumání za rok 2018

Při přezkoumáni hospodaření nebyly zjištěny takové chyby a nedo§tatky.

podle ustanovení § 10 odst.3 písm. a) zákona č.42Ol20O4 Sb,, které jsou uvedeny v členění
podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 uvedeného ákona:
1.

U§tanovení § 2 odst. 't 9ísm. a) olněnl Dříimůa $ídaiůrozDočtu Včetně DéněžníchoDerácí. vkaiících§§
fozpočtových pros§edků
- přezkoumán: Ano

U§tanovení § 2 od§t. 1 Dísm. b) finaŇní op€€ce.

tÝkaiíci se tvorbv a použitíDeněžníchíondů

- přezkoumán: Ano

Obec netvoří peněžnífondy.
ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) nákladv a výnosv oodníkatelskéčinnosti územníhocelku
- přezkoumán: Ano

obec nepřovozuje podnikatelskou činnost.
4.

ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) peněžníoDerace, týkaiicí se sdruženÝch prostředků vvnakládanÝch na základě
§mlouvv mezi dvěma nebo více územnímicelky. anebo na základě smlouvv s iinÝmi DrávnickÝmi nebo
ívzickÝmi osobami
přezkoumán: Ano
obec némá sdruženéprostředky,
_

5,

Ustanoveni § 2 odst. 1 oísm. e) Ťinančníooerace, tÝkaiícíse cizích zdroiů Ve smvslu oráVních Dředpisů

o tlčetnictví

- přezkoumán: Ano

Usúanovení §

2 od§t. 1 oísm. f} ho§podaření a nakládánl s Drostředkv

Doskytnutúmi

a s dalšími D.ostředkv ze zahraničíDoskvtnutÝmi na základě mezinárodních smluv

z

Národního fondu

U zimniho stadionu 1952/2, 370 76 ČeskéBudějovice, tel.:38672o 111, fax: 386 359 o84
e-podátelna: postá@kíaj-jihocesky.cz, WWw. kraj-jihocésky.cZ

- pfezkoumán: Ano

7.

Obec nehospodaří s těmito prostředky.
Ustanovení § 2 odst. 1 Dísm. q) vvúčtovánía VVDořádání finančníchVztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům
kraiů, k rozpoótům obci. k iinÝm rozpoětům. ke státním fondům a k dalšímosobám
_

8.
9.

přezkoumán: Ano

u§tanovení § 2 odst. 2 pí§r.n. a) nakiádání a hosoodaření § maietkem ve vlastnictví územníhocelku
- přezkoumán: Ano

ustanovení §2odst.2Dísm. b) nákládání a hosoodaření s maietkem státu. § nimž hosDodaří úžemnícělek
přezkoumáni Ano
obec nehospodaří s majetkem státu.

_

10, Ustanovení § 2 od§t, 2 Dísm. c) za;áVáni a uskutečňování vďeiných zakazek. s vÝiimkou úkonůa Do6tuDů
přezkoumanÝch o!,qánem dohledu Dodle zvláštního Drávního předDisu
- přezkoumán: Ano
1

1. U§tanoveni § 2 od§t. 2 Dísm. d} stav pohledáVek a záVazků á nakládání s nimi
- přezkoumán: Ano

12. Ustanovení § 2 odst. 2 oí§m. e) ručeníz? záVazkv fuzickÝch a právnických o§ob

Ano
obec neručíZa záVazky fyzických a právnických osob.
13. Ustanovení § 2 oqst 2 písm. f) zastavování movitÝch a nemovitých vécíVe orospéch ťetich osob
- přezkoumán:

- přezkoumáň: Ano

obec nemá zastavený majetek.
14. U§tanovení § 2 odst. 2 pism. g) zřizování Věcných břemen k maiétku územníhocelku
- přezkoumán: Ano

15. Ustanovení § 2 odsl 2 Dísm, h) úĎetniclví Vedené územnímcelkem
- přezkoumán: Ano

16, U§tanovenl § 2 od§t.2 §ísm. il ověřeni ooměru diuhu územního celku k průměru ieho příimŮ za Doslednl 4
rozooďové rokv podle §rávního DředDisu upíavuiícíhorozDočtovou odDovědno§t
- přezkoumán: Ano

v předchozích letech

C.l.

Při přezkoumání hospodaření územniho celku v předchozích letech
nebyly zJĚtěny chyby a nedostatky,

,1952/2,

370 76 ČeskéBudějovice, tel,: 386 720 11 1, fax] 386 359 084
e-podatelnai po§ta@kraj-jihocesky,cz, www.kraj-jihocesky,cz

U Zimního stadionu

D.

Závěr z přezkoumání hospodařeníza rok 2018

D.l.

Přl přezkoumání hospodařeni obce za rok 20í8 podle § 2 a § 3 zákona č.420l20CÉ

+

sb.

nebyly 4iištěny chyby a nedostatky.

D.ll.

Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků,
která mohou mít negativní dopad na hospodaňeni územniho celku v budoucnu:

Pn přezkoumánl hospodaření nebyla,zjištěna žádná závažné rizika, klerá by mohla mít negativní dopad

na hospodaření územníhocelku v budoucnosti,

D.lll,

Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodařeni:

6elku
celku

......,,,........,.....,-,. 0,42 o/§
a) podíl pohledávek na Ópočtu územního
b) podíl ávázků na rozpočtu tjzemního
.... 2,27 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územníhocelku ..,.........,..,....,.,...,,. 0 %

D.lV.

Výrok o výši dluhu územniho celku:

Dluh územníhocelku nepřekročil 60% průměru jeho prúmůza poslední 4 rozpočtovéroky.

Výše dluhu územníhocelku: 0 Kě
60% průměru jeho příjmůza poslednl 4 íozpočtovéroky:

D.V,

í 353

172,74 Kč

Osbtní sděleni pro přezkoumávaný územni celek

D|e Pravidel pro zadávání veřejných zakázek do 2.000.000 Kč bez DPH na dodávky a služby
Kě bez DPH na stavební práce u veřejných zakážek ná stavební prác€ od 250,001 Kč
do 1,000.000 Kč bez DPl"| zadavatel pí§emně vyzve k podání nabídky nejméně 3 uchazeóe, schválené
zastupitelstvem obce. Hodnocení došlých nabídek pfovede na §Vém zasedání za§tupiielstvo obce. Kontrolou
Vlýběrového řízenína akci Modernizace ČoV Tvžice bylo zjištěno, že wzvaní uchazeči nebyli schvá}eni
'obce
zastupitělstvem
a Výběr dodavatele neprovádělo zastupitelstvo, ale jmenovaná hodnotícl komise, kierá
předložila svůj náVrh zastupitelstvu ke schválen[, Doporučujeme upravit píavidla wo zadávání veřejných zakázek

-

a do 6.000.000

malého rozsáhu tak, aby postup při zadávání Veřejných zakázek byl

V

souladu §e §chválenými pravidly,

_

Na základě § 5 odst. 3, zákona č. 23l2o17 sb., o pravidlech rozpoétovéodpovědnosti, je obec povinna
s návrhem rozpočtu na rozpočtový rok zveře.|nit informace o schváleném rozpočtu na rozpočtový rok
předcházejlciho roku, na který le předkládán náVrh rozpočtu (dále jen "předcházej{cl rok"), a o oěekáVaném, n€bo
skutečnémplnění rozpočtu za předcházející lok,
TVrz ice, dne 6, bťezna

2019

U Zimního stadionu
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gszlz, szo z6 ČeskéBudějovice,

e-podatelna: posta@kraj-jihocesky, cz,

tel.: 386 72a 111 , íaX 386 359 084
kíaj-ii hocesky.cz

WwW,

Jména a podpisy kontro|orů zličastněných na přezkoumání

lng. Dagmar
kontrolor pověřený

Koukolová

,
řlzením přezkoumání

hospodaření:
/_
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W:#"'1,
podpis kontrolora pověřeného řízením

,

přezkoumání

Tato zpráva o výsledku Dřezkoumání:

-

má pouze chaíakter náVíhu zpráVy o Výsledku přézkoumání hospodařeni. K zjištěním uvedeným Ve zpráVě,ie
možnépodat písemné stanovi§ko Ve lhůtě do 15 dnů ode dne převzetí zpráVy o Výsledku přezkoumání, a to
kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání, Tento náVrh se sláVá konečným zněním zprávy okamžikem

mamého uplynutí lhúty stanóvéné V § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 42u2oa4 Sb., o možnosti podání
k dotčeným z.jištěním. Kontrolor pověřený řízením přezkoumání může
v odůvodněnérir přlpadě stanovit lhůtu delší.
je Vyhotovena ve dvou §tejnopisech, pňčemžse jeden stejnopis předává zástupci kontrolovaného subjektu
a díuhý stejnopis se zakládá do přís|ušnéhospisu,
nedílnou součástízprávy je seznam dokladů a jiných materiálů Využitých při přezkoumáni, které jsou

pisemného stanoviska

-

uvedené V příloze,

s ob§ahem zpráVy o Výsledku přezkoumání hospodaření obce Tvrrice o poótu 8 stran Včetně přílohy byla
seznámena dne 6,3.2019 a jeji stejnopis č.2 převzala dne6.3.2019 starostka obce Michaela HáVoVá,

Poučení;
Uzemní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 42ol20u Sb,, povinen přUmout opatření
k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zpíáVě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom
písemnou informaci přezkoumáVajicímu orgánu, a to nejpozději do 15dnů po projednání této zpráVy spolu §e
záVěrečným účtemV oígánech územníhocelku.
Uzemní celek je dále Ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 záko^a č. 42u2ja4 Sb., povinen V informacích podle
ustanovení § 13 odst, 1 písm, b) téhožzákona uvést lhůtu, Ve které podá přlslušnému přezkoumáVa,iícímu orgánu
písemnou zpráVu o plněnl přijab/ch opatřeni a V této lhůtě příslušnémupřezkoumáVajícímu orgánu uvedenou
zpév! zaslat.

í

Nesplněním těchto povinností se územnícelek dopustí přestupku podle ustanoveni §'l4 odst. písm. b) a c)
zákona ě, 42Ol2O04 Sb, a za to lze uložit územn{mu celku podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb.
pokutu do Výše 50.000 Kč,

oBEcTvŤ;ř
Michaela Hávová
podpis

starostka obce

tgszp, ezo zo ČeskéBuděiovice,

tel.: 386 720 '111, fax:386 359 084
posta@kráj-jihocesky.cz,
www.kraj-jihoce§ky.cz
e-podatelna:

U zimnlho stadionu

Příloha ke zDrávě o vÝsledku přezkoumání hospodaření za rok 20í8.
Dokladv a iiné materiálv wužitéoři přezkoumáni:

Návrh .ozpočtu

. Zveřeiněný od 10.11.2017 do 29.12.2017 ielekkonicky
Rozpočtová opatření
. č. 1 schválené starostkou dne 16.4.2018, zveře,'néné dne 16,4.2018
. č. 2 schválené starostkou dne 27.5.2018, zveřejněné dne 27.5.2a18
. č. 3 schválené zastupitelstvem obce dne 16.7.2018, zveřejněné dne 16.7.2018
Rozpočtová opatření
. č. 4 schválené zastupitelstvem obcě dne 28,10,2018, zvěřejněné dne 29.10,2018
. ó. 5 schválené zastupitelstvem obce dne 11.11.2018, zveřejněné dne 11.11.2018
. č, 6 §chválené zastupitelstvem obce dne 29.12.20,18, zveřejněné dne 29,12.2o18
schválený .ozpočet
. vyrovnaný, P a V - 1-726.000 Kč, na paragrafy a položky, zveřejněný d^e 29.12-2Q17
Střednědobý výhled rozpočtu
. náVrh sVR na roky 2019 - 2020 zveřejněný od 10.11.2017 do 29j22017, schválený sVR na íoky 2019
2020 zveřejněný dne 29.12.2017
. RV na roky 2018 - 2019
Závěrečný účet
. návrh ZtJ zveřejněný od 11.5-2018 do 27.5,2018 i elektronicky, schválený ZÚ zveřejněný dne 27,5.2018
Bankovní výpis
. č, i16 ze dne 5.11.2018 - úhrada části faktury č.201800166, 230,000 Kč
. č. 117 ze dne 6.11.2018 - úhrada doplatku faktury č. 201800166, 389,485 Kč
o č. 80 ze dne 2.8.2O18 - přliem dotace, 230,000 Kč
Bankovni výpis
. č.37 ze dne 9.4.2018 - úhrada faktury č. 98180025
Faktura
o č, 201800166 ze dne 31.10.2018 - modernizace ČoV, 619-485 Kč
Fa ktura
. č, 98180025 ze dne 5.4,2018 - motorová pila, 16.790 Kč
Hlavní kniha
. analytická předvaha k 31 .12.2018
Hlavní kniha
. analytická rozvaha k 31.7 .2018
lnventurni soupi§ majetku a závazků
o plán inventur
. závěrečná inveniarizační zpíáua z provedené inventarizace majetku a závazků za rok 2018 ze dne
12.1.2019 ze dne 10.12.2018
. inventurni soupisy k 31.12.2018
Odměňování členůzastupitelstva
. přehlěd čerpánímezd za mě§íc 06/2018
odměňování členůzastupitelstva
r přehled čerpánímezd za měsíc 11/2018
pokladní doklad
. VPD č. V18000,104 ze dne 13.8.2018 - skákací atrakce, 11.980 Kč
o VPD č. V1800098 ze dne 23.7.2018 - notebook, tiskáma, 21,702 Kč
. PPD č. P1800091 ze dne 25.6.2018 - poplatky, 1.050 Kč
Příloha řozvahy
. k 31.12,2018
Rozvaha
. k 31.12,2018
Rozvaha
. k 31 _2018
účetnídoklad
. č.92oo21ze dne 18.6,2018 - zaúčtovánídarovaných pozemků
o é. 920022 ze dne 30.6,2018 - vytvořeni rezervy finančníchpíostředků na obnovu VaK, 105.000 Kč
_

.7

U Zjmního stadionu 195212,37o 76 ČeskéBudějovice, tel,: 386 72o 1 '11, fax: 386 359 084
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o ě. 610029 ze dne 5.4.2018 - předpi§ faktury ě. 98180025, zařazenl na účet028
. č. 110037 ze dne 9.4,2018 - záúčtováníúhrady íaktury č. 98í80025
tlčetni doklad
. č.92oo42 ze dne 17.12.2018 - Vyúčtováníposkytnuté do*ace
o č. 6101 1 ze dne 31. 10,2018 - předpis faktury č. 201800166
. č, 1101 16 ze dne 5.1 1.2018 - zaúčtováníúhrady části faktury č, 201800166, 230.000 Kó
. č. 110117 ze dne 6.11,2018 - zaúčtovánídoplatku faktury ě. 201800166, 389.48§ Kě
o č. 110080 ze dne 2,8-2o1a - zaúčtovánípř{jmu dotace, 230.000 Kč
účetnictviostatní
. protokol o schválení účetnízáVěrky ze dne 27.5.2018
. zpíáva o odeslání účetnízáVěrky do csuls ze dne 23.7 ,2a18
. účetnídoklad é. 920019 ze dne 27 ,5.2018 - přeúčtovánl i/ýsledku hospodařeni na účet432
ÚětovY rowrh
. pro rok 2018
výkaz pío hodnoceni plnění řozpoětu
o k 31.12.2018
Výkaz pro hodnocení plnění řozpočtu
. k 31.7,2018
Výkaz zisku a ánáty
l k 31.12,2018
Wkaz zisku a áráty
o k 31.7,2018
Darovaci smlouvy
. darovaci smlouva ze dne 5,6,20í8 - JčK předává obci dil 'Y', 155 m2, p.č, 467/6,
1

319 m2,

p-č.

47313,703 r!Ý,45717,115 m2. Obec předává JčK díl "h" 312 mz, p.č. U2,78 m2, p.č. 39t1,281 m2, právní
úěinky Vktadu dne 18.6.2018
smlouvy a dalšímateriály k pňjatým úěelovým dotacím

. smlouva o poskytnutí účelovédotace v rářnci PoV JčK v roce 2018 č. sDoloREG/326/18 ze dne
13.7.2018 - investičnídoiace na Modemizaci ČoV Tvzice, 230.000 Kč, lJZ711, 40
ulastní náklady
. Vyúčtovánípo§kytnuté dotace z rozpočlu JčK V roce 2018 ze dne 30,1,1.2018
. oznámení o Vyúčtovánína dotaci ke dni 17.12.2018
Smlouvy ná|emni
. smlouva o pachtu óásti pozemku č. 500/2018 zé dne 1.6.20'18 - p.é.6711, 185 m2, pachlovné 370 Kč
o/o

za rok
Zveřejněné záměry o nákládání 6 majetkem
. záměť darovat pozemky zveřejněný od 26,1,2018 do 12.2.2018
o záměr Pronajmout pozemék p. č 67/1 zveřejněný od 16,4.2018 do 27.5.2018
Dokumentaoé k veřejným zakázkám
. pravidla,pro zadáVání Veřejných zakázek ze dne 14,4,2014
o výběrové řízení na akci Modernizace Čov Tvzice
. - Výzva k podání nabídky na zakázku ze dne 26.6.2018
. - obe§láni 3 dodavatelé
o - jmenování členůhodnottcí komise ze dne 26.6.2018
. _ seznam doručenýGh nabídek (3)
. _ protokol o otevirání obálek a posouzení a hodnocení nabídok ze dne 13.7.2018
. - zápis ze zastupitelstva ze dne 16.7 .2018 - §chválení výběru dodavatele
. - oznámenl o Výběru nejvhodnější nabídky ze dne 17 .7.2018
. - rozhodnutí o výběru nejvhodflějšínabídky ze dne 17.7.2018
. _ smlouvá o díIo č. 8058700 ze dne 20.8.2018 - cena díla 511,971 Kó bez DPH, 619.485 Kč Vč. DPH,
zveřejněná dne 20.8.2018 na profilu zadavatele
Zápisy z jednání zastupitel§tva včétněusnéséní
. zápi§ ze zastupitel$tva ze dne 16.5.2016 - pověření §tarostky k provádění rozp. opatření V příjmech
neomezeně, ve Výdajích do výše 100.000 l<č na jednotlivou položku
. zápis ze zastupitelstva ze dne 29.'12,2017 - schválení rozpočtu na rok 2018, schváléní SVR na roky 2019 202a
. zápi§ ze zastupitelstva zé dne 12.2,2018 _ schválění darování pozemků
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.

zápis ze za§tupitelstva ze dne 27.§.2018 - schválení ZÚ za rok 2017 bez výhrad, schválenÍ ÚČetní záVěrkY
Á' rok 2a17, ddsouhlasení minimální mzdy starostce s vyplacenim zpětně, schválení propachtoYánÍ €sti
pozemku p.č, 67/1

zápi§y 2 jednáni za§tupitelstva včetně usne§eni
'.'zápiszezastupitelstvazedne28.10,2018-schváleníodměnneuvolněnýmzastuPiielŮmod1,11.2018
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