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A. PŘEZKOUMANÉ

PíSEMNOSTI

Při přezkoumání hospodaření obce Drahotěšice za rok 2012 byly přezkoumány následující písemnosti:
Druh písemnosti

Popis písemnosti

Informace o přijatých opatřeních

Přijetí náprav. opatření ze zjištěných chyb a nedostatků z PH 2011 v ZO dne

(zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb.,

9.5.2012,bod Č. 7

apod.)

Písemná

Zprávy o plnění přijatých opatření

Zpráva o plnění přijatých opatření z PH 2011 doručena na KÚ 18.2.2013

informace

o přijetí

nápravných

opatření

ze

zjištěných

chyb

a nedostatků z PH 2011 podána na KÚ dne 18.5.2012
(zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb.,
apod.)
Rozvaha

K 31.12.2012

Výkaz zisku a ztráty

K 31.12.2012

Hlavní kniha

K 31.12.2012
Pro rok 2012

Účtový rozvrh
Závěrečný účet

Za rok 2011 zveřejněn od 22.3.2012 do 9.5.2012, projednán a schválen v ZO
dne 9.5.2012, bod Č. 7 - s výrokem "s výhradou"

Návrh rozpočtu

Na rok 2012 zveřejněn od 14.12.2011 do 29.12.2011

Inventurní soupis majetku a

Inventarizace

a závazků k 31.12.2012

majetku

závazků

031, 079,082,231,331,336,342,374,388,403,964)

Smlouvy nájemní

Nájemní smlouva

Č.

141N08/05

22.12.2008, předmětem
na dobu neurčitou.
Smlouvy a další materiály k
přijatým účelovým dotacím

uzavřena s Pozemkovým

nájmu je pozemek

Smlouva o poskytnutí účelové
uzavřená s JčK dne 18.7.2012
Dotační dopis ke smlouvě

- parc.

Č.

Fondem ČR dne

528/1, nájem uzavřen

dotace v rámci PO V č.j. D/OREG/185/20 12

SD/OREG/185/2012

Č.

účtů (019, 022, 021, 028,

ze dne 24.7.2012. Oznámení

o poskytnutí investiční dotace ve výši 150.000 Kč (max.50 % z celkových
nákladů) na akci "Rekonstrukce
v k.ú. Drahotěšice).Příjme
6xxx,UZ 711.

veřejného osvětlení,parc.č.1998/1,

dotace

položka

4222,UZ

711,čerpání

Finanční prostředky vyúčtovat do 30 dnů po ukončení
do 30 dnů po obdržení dotace, nejpozději do 18.1.2013
Výpis z BÚČ Komerční banky č.83 ze dne 31.7.2012ve výši 150.000 Kč
Účetní doklad Č. 010302 ze dne 31.7.2012
dotace ve výši 150.000 Kč

1999/2, ...
položka

akce, případně

příjem investiční dotace

- zaúčtování

příjmu investiční

Došlá faktura Č. 2012051 ze dne 20.5.2012 - dodavatel Ray ELECTRIC
spol. s r.o.- rekonstrukce veřejného osvětlení na částku 357.840 Kč
Účetní doklad Č. 59 ze dne
na částku 357.840 Kč

11.6.2012 - zaúčtování došlé faktury

Č.

2012051

Výpis z BÚČ Komerční banky č.63 ze dne 12.6.2012 - úhrada došlé
2012051 na částku 357.840 Kč

faktury

Účetní doklad č.010230 ze dne 12.6.2012 - zaúčtování úhrady došlé

faktury

Č.

Č. 2012051 na částku 357.840 Kč

Účetní doklad Č. 1111113 za období 11/2012 - oprava zaúčtování
dotace + zařazení na účet 021)
Vyúčtování poskytnuté dotace
celkové investiční
(41,9 %)

náklady

z rozpočtu JčK v roce 2012 ze dne 18.1.2013

ve výši 357.840

Kč, podíl dotace
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(čerpání

150. 000 K~

Dokumentace k veřejným

Veřejná zakázka na akci - rekonstrukce
dne 21.3.2012,

zakázkám

bod

č.5,

vybrána

veřejného osvětlení schválena v ZO

firma

Ray

- ELECTRIC

spol

s .r.o.

na celkovou částku včetně DPH ve výši 357. 840 Kč
Smlouva o dílo uzavřena se zhotovitelem

Ray - ELECTRIC

21.3.2012, předmětem smlouvy rekonstrukce
celkem včetně DPH 357. 840 Kč.

spol s .r.o. dne

veřejného osvětlení na částku

Příloha rozvahy

K 31.12.2012

Vnitřní předpis a směrnice

Evidence, účtování a odepisování majetku s účinností od 1.1.2011

Dokumentace k veřejným

Na rekonstrukci Obecního domu v Drahotěšicích - projednání výběrového
řízení, dle zápisu ZO ze dne 18.7. 2012, bodu č.6 toto výběrové řízení

zakázkám

zajistila firma MANE s.r.o. - přihlášení celkem 5 firem, po vyhodnocení
výběrového řízení ( dokumentace k výběrovému řízení společností MANE
s.r.o. nebylo doloženo).
OZ dne 18.7.2012, v bodu č.6 schvaluje

firmu Briezstienský

s.r.o. v částce

1.582.798 Kč včetně DPH
Smlouva
o dílo č.2012/07/23
uzavřená
se zhotovitelem
Briezstienský s.r.o. dne 23.7.2012 na částku 1.582.798 Kč
Zápisy z jednání zastupitelstva

stavitelství

ZO ze dne 18.7.2012 ,bod č.6 - Projednání
výběrového řízení "Ne
rekonstrukci Obecního domu v Drahotěšicích", včetně výběru zhotovitele na

včetně usnesení

částku
1.582.798
KčDále
v zápisu ZO ze dne 24. 10.2012, bodu
č.10 - vícepráce při opravě pláště budovy Obecního domu, podrobná cenová
kalkulace navýšení za vícenáklady
95.099 Kč bez DPH.
Smlouvy o převodu majetku
(koupě, prodej, směna, převod)

Kupní

smlouva

uzavřená

na opravu budovy Obecního domu činí

s FO dne

15.2.2012

na prodej

pozemku

parc.č.461/16 v k.ú. Drahotěšice. Celková kupní cena ve výši 17.750 Kč bude
dle smlouvy čI.II. zaplacena před podpisem této kupní smlouvy Dle čl.II.byl
záměr prodeje zveřejněn od 1.9.2011 do 21.9.2011, prodej schválen v ZO dne
8.2. 2012, bod ZO č. 6. Právní účinky vkladu dne 2.3.2012.
Účetní doklad č. 2012004 ze dne 15.2.2012 - zaúčtování pohledávky
ceny ve výši 17. 750 Kč
Výpis s BÚČ Komerční banky č. 19 ze dne 22.2.2012

- kupní

- úhrada pohledávky-

kupní ceny ve výši 17.750 Kč
Účetní doklad č. 010076 ze dne 22.2.2012 - zaúčtování úhrady pohledávky
kupní ceny ve výši 17. 750 Kč
Účetní doklad č.1142012 ze dne 2.3.2012 - zaúčtování

vyřazení prodaného

pozemku z účtu 031 v účetní hodnotě 595,69 Kč
Rozpočtová opatření
Pokladní kniha (deník)

Č. 1 schválené v ZO dne 18.7.2012, bod č. 7
K 31.12.2012
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-

Pokladní příjmový doklad č. 85 ze dne 13.6.2012 - prodej palivového

Pokladní doklad

dřeva

na částku 400 Kč
Účetní doklad č.990085 ze dne 13.6.2012

- zaúčtování

prodeje palivového

dřeva na částku 400 Kč
Pokladní výdajový doklad č. 124 ze dne 12.9.2012 - kopírování
34 Kč
Účetní doklad č.990124

ze dne 12.9.2012

- zaúčtování

na částku

služeb-kopírování

na částku 34 Kč
Pokladní

výdajový

doklad

č. 189 ze dne 28.12.2012

- převod

hotovosti

hotovosti

na BÚČ

na BÚČ na částku 7.465 Kč
Účetní doklad č.990189

ze dne 28.12.2012

- převod

na částku 7.465 Kč
Výpis z BÚČ Komerční banky č. 135 ze dne 28.12.2012
pokladny na částku 7.465 Kč

Bankovní výpis

Účetní doklad č. 010533 ze dne 28.12.2012

- převod hotovosti z

- převod hotovosti z pokladny na

částku 7.465 Kč

B. ZJiŠTĚNí Z JEDNORÁZOVÉHO

PŘEZKOUMÁNí

Při přezkoumání hospodaření obce Drahotěšice za rok 2012
zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písmo b) a písmo c) zákona
č. 420/2004 Sb., v členění dle předmětu přezkoumání (§ 2 odst. 1,2 zákona č. 420/2004 Sb.).

nebyly

§ 2 odst. 1 písmo a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových
prostředků

§ 2 odst. 1 písmo b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů
Obec netvoří peněžní fondy

§ 2 odst. 1 písmo c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku
Obec neprovozuje podnikatelskou

činost

§ 2 odst. 1 písmo d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy
mezi dvěma a více územními celky, anebo na základě smlouvy

s jinými

právnickými

nebo fyzickými

osobami
Obec neuzavřela žádnou smlouvu, týkající se sdružených prostředků
§ 2 odst. 1 písmo e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví
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§ 2 odst. 1 písmo f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými
prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodnich

z Národního fondu a s dalšimi

smluv

Obci za rok 2012 nebyly poskytnuty tyto prostředky

§ 2 odst. 1 písmo g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k
rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám

§ 2 odst. 2 písmo a) nakládáni a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku

§ 2 odst. 2 písmo b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek
Obec hospodaří s pozemkem parc.č. 528/1 na základě nájemní smlouvy Č. 141N08/05 uzavřené
s Pozemkovým Fondem ČR dne 22.12.2008, nájem uzavřen na dobu neurčitou. Tento pronajatý pozemek
je obcí veden na podrozvahovém účtu 964 v účetní hodnotě ve výši 654,42 Kč
§ 2 odst. 2 písmo d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi

§ 2 odst. 2 písmo e) ručení za závazky fyzických a právnických osob
Obec neručí za závazky fyzických a právnických osob
§ 2 odst. 2 písmo f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob
Obec nemá zastavený majetek ve prospěch třetích osob

§ 2 odst. 2 písmo g) zřizovaní věcných břemen k majetku územního celku
OBec vede zřízená

věcná břemena na analytickém účtu 031220,031320,031420,031520

Starosta obce prohlašuje, že v kontrolovaném období obec
neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob;
nezastavila movitý a nemovitý majetek;
neuzavřela smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského
závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení;
nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace;
neuskutečnila majetkové vklady;
zadávala pouze veřejné zakázky malého rozsahu (§12 odst. 3 zákona Č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů).
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Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v § 10 odst. 3 zákona
Č. 420/2004 Sb. pod písmenem c), které jsou uvedeny dále v členění dle předmětu přezkoumání (§ 2
odst. 1, 2 zákona Č. 420/2004 Sb.).
§ 2 odst.

2 písmo c) zadávání

a uskutečňování

veřejných

zakázek,

s výjimkou

úkonů

a postupů

přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu
Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu na veřejnou zakázku, výši skutečně uhrazené ceny a seznam
subdodavatelů.
Obec uskutečnila

veřejnou

zakázku

- výběrové

řízení "Na rekonstrukci

Obecního

domu v Drahotěšicích".

Projednání výběrového řízení proběhlo v ZO dne 18.7.2012, dle bodu č.6 zápisu ZOo V zápise ZO je dále uvedeno,
že výběrové řízení zajistila firma MANE s.r.o., a dále,že

se přihlásilo celkem 5 firem, po vyhodnocení výběrového

řízení ( dokumentace k výběrovému řízení společností MANE s.r.o. nebylo doloženo).
V bodu č.6 v zápisu ZO ze dne 18.7.2012 je dále uvedeno, že OZ schvaluje firmu Briezstienský S.r.O. k provedení
rekonstrukce

pláště Obecního

domu v Drahotěšicích

v částce

1.582.798

Kč včetně

DPH. Smlouva

o dílo

č.2012/07/23 uzavřená se zhotovitelem stavitelství Briezstienský s.r.o. dne 23.7.2012 na částku 1.582.798 Kč.
Veřejný zadavatel však neuveřejnil do 15 dnů od uzavření smlouvy č.2012/07/23

celé znění této smlouvy na profilu

zadavatele veřejné zakázky, včetně všech jejich změn a dodatků.
Zákon Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, § 147a odst. 1

Uvnitř orgánu veřejné správy nebyla zajištěna průběžná a následná kontrola.
Obec uskutečnila

veřejnou

zakázku

- výběrové

řízení

"Na rekonstrukci

Obecního

domu

v Drahotěšicích".

Projednání výběrového řízení proběhlo v ZO dne 18.7.2012, dle bodu č.6 zápisu ZOo V zápise ZO je dále uvedeno,
že výběrové řízení zajistila firma MANE s.r.o., a dále,že

se přihlásilo celkem 5 firem, po vyhodnocení výběrového

řízení ( dokumentace k výběrovému řízení společností MANE s.r.o. nebylo doloženo).
V bodu č.6 v zápisu ZO ze dne 18.7.2012 je dále uvedeno, že OZ schvaluje firmu Briezstienský
rekonstrukce

pláště Obecního

č.2012/07/23

uzavřená se zhotovitelem

domu v Drahotěšicích
stavitelství

v částce

Briezstienský

1.582.798

Kč včetně

S.r.O. dne 23.7.2012

s.r.o. k provedení

DPH. Smlouva

o dílo

na částku 1.582.798 Kč.

Dále v zápisu ze zasedání ZO dne 24.10.2012, bodu č.10 je mimo jiné uvedeno, že starosta informoval OZ
o provedených vícepracích při opravě pláště budovy Obecního domu, podrobnou cenovou kalkulaci navýšení
předal na OÚ Drahotěšice

lnq.Briezstienský.Vtcenáklady

na opravu

budovy

Obecního

domu činí 95.099 Kč

bez DPH ,OZ souhlasí s propalcením částky 95.099 Kč bez DPH firmě Briezstienský s.r.o. za vícepráce při opravě
pláště budovy Obecního domu.
Z výše uvedeného vyplývá, že obec uskutečnila

veřejnou

zakázku,

kterou zajistila firma MANE s.r.o., avšak

dokumentace dokládající průběh výběrového řízení nebyly doložena a dále, že
veřejná

zakázka

byla navýšena

o částku

95.099

Kč bez DPH za vícepráce,

které však

nebyly

doloženy

rozpočtovým dodatkem nebo sepsáním dodatku ke smlouvě o dílo.
Zákon Č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, § 27

§ 2 odst. 2 písmo h) účetnictví vedené územním celkem
Ocenění majetku a závazků územního celku reálnou hodnotou nebylo provedeno.
Kontrolou kupní smlouvy na prodej pozemku parc.č.461/16 v k.ú. Drahotěšice na částku 17.750 Kč, rozvahy včetně
přílohy, výkazu zisku a ztráty a hlavní knihy k 31.12.2012 bylo zjištěno, že účetní jednotka prodávala pozemky v
celkové částce 755.250 Kč, avšak prodej tohoto majetku nebyl oceněn reálnou hodnotou. A ve vnitřní směrnici
obce není stanovena hladina významnosti pro oceňování majetku reálnou hodnotou.
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, § 27
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C. ZÁVĚR
I.

PLNENI

OPATŘENí

K ODSTRANĚNí

NEDOSTATKlJ

ZJIŠTĚNÝCH

PŘI

PŘEZKOUMÁNí

OBCE

ZA PŘEDCHOzí ROKY

Byly zjištěny následující závažné chyby a nedostatky.
§ 2 odst. 1 písmo a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících

se rozpočtových

prostředků
zákon

Č.

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, § 17 odst. 6

Návrh závěrečného účtu nebyl zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu.
Návrh závěrečného účtu za rok 2010 byl zveřejněn na úřední desce a v elektronické podobě od 28.4.2011
do 25.5.2011. Závěrečný účet za rok 2010 projednalo zastupitelstvo
byl tedy zveřejněn až po jeho projednání v zastupitelstvu
NAPRAVENO (dne: 31.12.2012)

obce dne 27.4.2011. Návrh závěrečného

účtu

obce.

ZO ze dne 9.5.2012
Za rok 2011 zveřejněn od 22.3.2012 do 9.5.2012, projednán a schválen v ZO dne 9.5.2012, bod č.7 - s výrokem "s
výhradou"

§ 2 odst. 2 písmo h) účetnictví vedené územním celkem
zákon

Č.

563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, § 6 odst. 3

Inventarizace majetku a závazků nebyla provedena.
Nebyla provedena inventarizace účtu 079 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému

nehmotnému majetku, neboť obec

oprávkami nesnížila hodnotu účtu 019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek.
NAPRAVENO (dne: 31.12.2012)
ZO ze dne 9.5.2012
Inventarizace účtu 019,079 k 31.12.2012

II. PŘI PŘEZKOUMÁNí

HOSPODAŘENí

ZA ROK 2012

Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků

uvedených pod písmo c). [§ 10 odst. 3

písmo b) zákona č. 420/2004 Sb.]

III. NEBYLA ZJiŠTĚNA RIZIKA DLE § 10 ODST. 4 PíSMo A) ZÁKONA Č 420/2004 Sb.

IV. PODíl POHLEDÁVEK A ZÁVAZKlJ NA ROZPOČTU
MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU ÚZEMNíHO CELKU

ÚZEMNíHO

CELKU

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku

0%
1,45%

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

0%

A PODíl
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ZASTAVENÉHO

Drahotěšice, dne 28. května 2013

KRAJSKt úŘAD
JIHOčESKÝ KRAJ

J
Vladimíra

Achatzová

~:-:--------:-:-:-podpis a razítko

Ing. Eva Pártlová

po~i~

Tato zpráva o výsledku přezkoumání
i výsledky jednorázového

je návrhem zprávy o výsledku

přezkoumáni.

stanovené v § 6 odst. 3 písmo I) zákona

nospcdařenf obci

__

kontrolor pověřený řízením přezkoumání

kontrolor

Odbor 9konomlcký

oddělenl přezkumu a metodiky

~_~....;...;;'2ac....;.;;~.=;~~U~el8itW
/

přezkoumání

hospodaření,

Konečným zněním zprávy se stává okamžikem
Č.

420/2004 Sb., k možnosti podání písemného

který obsahuje

marného uplynuti lhůty
stanoviska

kontrolorovi

pověřenému řízením přezkoumání na adresu uvedenou v zápati.

S obsahem zprávy z přezkoumání
číslo 2 obdržel dne 28.5.2013.

hospodaření

o počtu 9 stran byl seznámen

dne 28.5.2013

a jeho stejnopis

Josef Dolák
podpis a razítko

starosta

Rozdělovník:
Stejnopis

2

Počet výtisků

Předáno

Převzal

1x

Krajský úřad - Jihočeský kraj

1x

Obec Drahotěšice

Vladimíra

Josef Dolák
starosta

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, tel.: 386720
e-podatelna:

posta@kraj-jihocesky.cz,

Achatzová

kontrolor pověřený řízením přezkoumání

111, fax: 386 359 084

www.kraj-jihocesky.cz
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