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KRAJSKY URAD KUcBXOOZ3lE7

]IHOČESKÝ KRAJ
Odbor ekonomický
Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

spisová značka: oEKo-PŘ 58442/2020lhakr

Zoráva o vÝsledku ořezkoumání hosoodaření za rok 2020

obce chlum, Ico 48222631

Přezkoumání bylo vykonáno na Krajském úřadu Jihočeského kraje ve dnech;
od 19,10.2020 do 29.10.2020 jako dílčí přezkoumání
od 01.04.2021 do 07.04.2021jako konečné přezkoumání

Přezkoumání hospodaření obce chlum za rok 2ozo Ve smys]u Ustanovení § 42 zákona í 128/2000 sb,,

o obcích (obecni zřízen), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č.420l2004sb,,
o přezkoumávání hospodaření územních sámosprávných celků a dobrovolných svazků._obci_ ve znění
pózdějších předpisů, bylo zahájeno dne 15.o7.2o2o Krajským úřadem Jihočeského kraje
doručením písemného oznámení,

Přezkoumané období od 01.01.2020 do 31.12.2020.

Přezkoumání vykonala:

- kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Hana Krčková

Pověřeníkpřezkoumánípodle§5zákonač.42ol2oo4sb.a§_4a§6zákonač,255l2ol2sb.
vydal Krajský úřad Jihočeského kraje pod é.39612020l OÉKO-PR dne 2l,O7,2O2O.

přezkoumání hospodaření bylo provede.no v podmínkách mimořádných opatření, vyvolaný€h
epidemiologickou situací na území České republiky, s využitím doporučeného poďupu
úinisterswém íinancí, odbor 47 - Centrální harmonizační jednotka, a to z podkladů
předávaných územními celky elektíonicky a konzultovaných dálkovou formou.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumání posk)/tli součinnost: Ing. Radim Paulus - starosta

Dana Melounová - účetní

identifikátor Ds: kdib3rr
e-podatelna I posta @ kraj-jihoceslq, cz

tel:
fax:

386 720 111
386 359 069

obec chlum
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počet 1isru,]příloh
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sp. Zn.: oEKo-PŘ 5 8442l2o2olhakr

předmět ořezkoumání:
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst. ! a ? zákona
č. 42012004 Sb., posouzené podle hledisek uvedených V § 3 tohoto zákona.
Při posuzování jednot|i\^i,ch právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni
uskutečnění tohoto úkonu.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 Zákona č, 42012004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje, na které
se vztahuje povinnost mlčenlivosti pod|e daňového řádu.

Poslední kontrolní úkon, tj. kontíola inventurního soupisu účtu 261 - Pokladna byl učiněn dne 07,04,202!.

A. výsledek dílčích ořezkoumání

> Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

B. oblasti ořezkoumání. u kteŇch nebvlv ziištěnv chvbv a nedostatkv
podle ustanovení § 10 odst, 3 písm. a) zákona č. 4?0/2004 Sb., které jsou uvedeny v členění podle
ustanovení § 2 odst. 1a 2 uvedeného zákona:

1. Ustanovení § 2 odst. 1 oísm. a) olnění příjmů a yidaiů rozoočtu včetně oeněžních ooerací, hikaiících se
rozoočtoWch prostřed ků

- přezkoumán: Ano

2, Ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) finančníooerace, híkaiícíse tvorbv a ooužití oeněžních fondů

- přezkoumán: Ano
obec netvoří peněžní fondy

3, Ustanovení § 2 odst. 1 Dísm. c) náklady a Výnosv Dodnikatelské činnosti úZemního celku

- přezkoumán: Ano
obec nevykonává podnikatelskou Činnost

4. Ustanovení § 2 odst. 1 oísm. d) peněžní operace, tvkaiící se sdruženÝch prostředků wnakládanÝch
na základě smlouw mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými
Drávnicl('i,mi nebo fuzickÝmi osobami

- přezkoumán: Ano
obec nehospodaří se sdruženými prostředky

5, Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finanční ooerace. bí,kající se cizích zdroiů ve smvslu orávních oředoisů
o účetnictví

- přezkoumán: Ano

6, Ustanovení 6 2 odst. 1oísm.0 hospodaření a nakládání s prostředkv poskytnutými z Národního fondu
a s dalšími prostředkv ze zahraničí poslqtnutými na základě mezinárodních smluv

- přezkoumán: Ano
obec neobdržela žádné prostředky

- přezkoumán: Ano

8. ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hosoodaření s majetkem ve vlastniďví územního celku

- přezkoumán: Ano

identifikátorDs: kdib3rr
e-podatelna i posta@ kraj -jihocesky.cz

teli 386 720 111
fax: 386 359 069
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sp. Zn.: oEKo-PŘ 5 8442l2o2olhakr

9. Ustanovení § 2 odst. 2 Dísm. b) nakládání a hosDodaření s maietkem státu, s nímž hosDodaří územní

celek

- přezkoumán: Ano
obec nehospodaří s majetkem státu

10.

13.

a oostupů ořezkoumaných orgánem dohledu oodle zvláštního právního předoisu

- přezkoumán: Ano
,11. Ustanovení § 2 odst. 2 Dísm. d) stav pohledáVek a záVazků a nakládání s nimi

- přezkoumán: Ano

12. Ustanovení § 2 odst. 2 oísm. e) ručení za závazky fuzichých a orávnických osob

- přezkoumán: Ano

- přezkoumán: Ano
obec nemá zastavený majetek Ve píospěch třetích osob

14. Ustanovení § 2 odst, 2 oísm, _o) zřizovánívěcnÝch břemen k majetku územního celku

- přezkoumán: Ano

15. Ustanovení § 2 odst. 2 písm, h) účetnictví vedené územním celkem

- přezkoumán: Ano

c. plnění oDatření k odstranění nedostatků ziištěnÝch v Dředchozích letech

C,I. Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích let€ch

> nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D. Závěr z ořezkoumání hospodaření za rok 2020

D.L Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2o2o podle § 2 a § 3 zákona č, 42012004 sb,

+ nebyly zjiŠtěny chyby a nedostatky.

D.II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatkú,
která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:

při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, Kerá by mohla mít negativní doPad

na hospodaření územního celku v budoucnosti.

16,

identifikátor DS: kdib3rr
e-podatelnaI posta@kraj-jihocesky,c2

teli
faxI

386 720 111
386 359 069

Ič: 70890650
DIČ: cz7o890650
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Sp, zn.: oEKo-PŘ 5 8442l2020lhakr

D.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku ...,,,..,........,, .." 6,33 o/o

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku ..,.............,.. ,,""",0,46 o/o

cj podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ...............""""", 0 o/o

D.rV. Výrok o výši dluhu územního celku:

Dluh územního celku nepřekročil 60 o/o průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky,

Výše dluhu územního celku: 0,00 Kč

60 o/o průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky: 3.856.527 ,42 Kč

Vyhoiovení zpráVy:
České Budějovice, dne 07,O4,202I

Jméno a podpis kontrolorky zúčastněné na přezkoumání hospodaření:

Hana krčková

kontrolorka pověřená řízením přezkoumání

Tato zDráva o uísledku Dřezkoumání:
_ má pouze chara6er návrhu zpráu7 o výsledku přezkoumání hospodařenÍ. K zjiŠtěním uvedeným

v návrhu zprávy je možné podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnŮ ode dne předání návrhu

zprávy o uýsledku přezkoumání, a to kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání, Tento návrh

se stává konečným zněním zprávy okamžikem marného up|ynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1

písm. d) zákona č. 42ol2oo4 sb., o možnosti podání písemného stanoviska k dotČeným zjiŠtěním.

kontrolor pověřený řízením přezkoumání může v odůvodněném případě stanovit lhůtu delší.

- tato zpráva má Celkem 9 stran včetně seznamu dokladů a jiných materiátŮ vyuŽitý'ch při přezkoumánÍ.

_ nedílnou součástí zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je seznam dokladŮ a jiných materiálŮ

využiÝch při přezkoumání.

identifikátor DsI kdib3ř
e,podatelnaI poýa@kraj-jihoceslry.Cz

tel:
faxI

386 720 111
386 359 069

Ič: 70890650
DlČ: cz7o890650

stíánka 4 z 9



sp. zn.; oEKo-PŘ 5 8442l2o2olhakr

Poučeníl

Územní celek je dle § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420l2oo4 sb. povinen přijmout opatření k nápravě chyb

a nedostatků uvedených ve zprávě o ýsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnor.] informaci
přezkoumávajícímu oigánu, a to nejpozději do 15 dnů po projednánítéto zprávy spo|u se závěrečným ú&em

v orgánech územního celku.

územní celek je dle § 13 odst. 2 zákona č. 42ol?0o4 sb. povinen V informaci podle ustanovení § 13 odst. 1

písm. b) téhoŽ zákoňa uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu

o plněni přilatých opatřenía V této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu or9ánu uvedenou zprávu zaslat.

Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí přestupků podle Ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c)

zákona č. 42ol2}04 sb, za každÝ tento přestupek lze uložit územnímu celku podle ustanovení § 14 odst. 2

zákona č. 42012004 sb, pokutu do výše 50.000 Kč.

Ing. Radim Paulus

starosta obce

identifikátor DS: kdib3rr
e,podatelna| posta@krajjihocesky,cz

1cI
DIČ:

tel:
faxI

386 720 111
386 359 069

70890650
cZ70890650
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sp, Zn.: oEKo-PŘ 5 8442l2o20lhakl

Návrh rozpočtu
. na rok 2020
. zveřejněn od 08.11.2019 dle zákona

Rozpočtová opatření'---] - -ĚÓu8r"ňi 
.tarosty k provádění rozpočtor4ích opatření schváleno zastupitelstvem obce dne 07.03.2019

. nóiňoitouá opátruni t. 4 schváleno 
' 
zastupitelstvem obce dne 14,05,2020, zveřejněno dne

16.05.2020
. Rozpočtové opatření č.

13.06.2020
. Rozpočtové opatření č.

18.07.2020

identifikátor DS: kdib3rr
e-podatelna I posta@ krai-jihocesky, cz

5 schváleno Zastupitelstvem obce dne L!,06,2020, zveřejněno dne

6 schváleno zastupitelswem obce dne L6.o7,2020 zveřejněno dne

Schválený rozpočet
. na rok 2020
. schválen zastupitelstvem obce dne 17.12.2019 jako Vyíovnaný
. schválený rozpočet zveřejněn dle zákona dne 18.12,2019

střednědobý výhled rozpočtu
. Střednědobý výhled rozpočtu na období 2021 - 2023
. návrh zveřejněn od 22.10.2019
. schválen Zastupitelswem obce dne 07.11.2019
. schválený střednědobý rnihled rozpočtu zveřejněn dle zákona dne 12,11,2019

Závěrečný účet
o za rok 2019
. návrh zveřejněn od 19.05.2020 do 11.06,2020 dle zákona
. projednán a schválen Zastupitelstvem obce dne 11.06.2020 bez rnihrad, Usnesení č, 16/2020

. schválený závěrečný účet zveřejněn od 05.07.2020

Dohoda o hmotné odpovědnosti
. Ze dne 29.05.2018

Faktura
. pořízení majetku
. Fáktura přijatá č. 12020 ze dne 10.02.2020 - dodavatel KoVÁŘflVÍ, kovornýroba Jiří Týc, chlum

- Stojany na hasičskou stříkačku (2 ks) - 9.221 Kč

. _ účótni doklad č. 2o-001_oo019 ze dne 10.02.2020 _ předpis fa6ury a zařazení do majetku obce

na účet o28 0000 ve viši 9.221 Kč
. Výpis Z účtu u MoNETÁ Money Bank č. 2o20l2 _ operace dne 72,02.2020_ úhrada faktury

Faktura
. Pořízení majetku
. raúura přijatá č. 20108 ze dne 09.09.2020 _ dodavatel protipožáíní ochrana, Sedlice u Blatné

- proudnicjTa.lfun profi C, oprava a náplň hasícího přístro_je - 12,854 Kč

. - účetní oot<taá č. zo-ooí-ob1l3 ze dne 09.09.2020 - předpis faKury a zařazení do majetku obce

na účet o28 0000 ve výši 12.584 Kč
. Výpis Z účtu u |4oNETÁ Money Bank č. 2020/9 _ operace _dne 

10.09.2020_ úhrada faKury
. - účetní doklad č. 20-801-00603 Ze dne 10.09.2020 - zaúčtování úhrady

Faktura
. Pořízení majetku
. Faktura přijatá č. 2013/231 ze dne 10.08.2020 - dodavatel Jiří Kolář, MaČkov - motorová pila

(22.990 Kči olej (299 Kč), pilník, 3 ks (114 Kč) celková částka faKury - 23,403 Kč 
_

. _ úč"tní oóxtao t. 2o_001_ó096i ze dňe 10.08,2020 _ předpis fa6ury a zařazení do majetku obce

na účet 028 0o0o Ve \^ýši z2.99o Kč
. Výpis z účtu u M9NETÁ Money Bank č. 2020/8 _ operace dne 18.08.2020_ úhrada fa6ury
. - účetní doklad č. 20-801-00540 ze dne 18.08.2020 - zaúčtování úhrady

teI
fax:

386 720 111
386 359 069

IČ: 70890650
DIČ| cz7o890650
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sp. zn.: oEKo-PŘ 5 B442l2o2olhakr

Hlavní kniha. 09l2az0
Hlavní kniha

. l2l2120
Inventurní soupis maj€tku a závazků

. Plán inventur na rok 2020 ze dne 30.12.2020

. Podpisové vzory inventarizační komise pro provedení inventarizace majetku a závazki k 3!,72,2020

. Inventarizační zpráva za rok 2020 ze dne 20.01,202!

. Inventurní soupisy k 31. 12. 2020 účtů 018, 019, o22, 237,26t, 4o3

. 022 0100 - stroJ pro komuná|ní údržbu, 824.369 Kč, inventární číslo 42
pokladní doklad

. Výdajový pokladní doklad č,24! ze dne 01.09.2020 - rukavice - 650 Kč

. - účetnídoklad č.2o-70r-0024l zedne 01.09.2020 - zaú&ování

. Výdajo\^ý pokladní doklad č. 254 ze dne 29.09,2020 - poštovné - 60 Kč

. - účetní doklad č,20-70t-00254 ze dne 29.2020 - zaúčtování
Pokladní kniha (deník)

. O9l2020

. - kontrola Zůstatku na hlavní knihU účetnictvíza období 09/2020
Příloha rozvahy

. k 3Ll2.202O
Rozvaha

. k 30.09,2020
Rozvaha

. k 31.12.2020
úěetnictví ostatní

. Účetní závěrka obce za rok 2019 schválena zastupitelstvem obce dne 11.06.2020, usnesení
Č, t712020

. Protokol o schválení účetní závěrky obce za rck 2Ot9 ze dne 11.06.2020

. odesláno do csUIS dne 18.06.2020

. Účetní doklad č. 20-007-00017 ze dne 11.06.2020 - převedení výsledku hospodaření ve výši
74t.708,20 Kč

Výkaz pro hodnocení plnění rozpoětu
. Fin 2-12M sestavený k 30.09.2020

Výkaz pro hodnocení plnění rozpoětu
. Fin 2-1,2M sestavený k 3L.L2,202o

Výkaz zisku a ztráty
. k 30.09.2020

výkaz zisku a ztráty
. k 3LI2.2020

Darovací sm!ouvy
. Darovací smlouva ze dne 06.12.2018
. - obec jako dárce
. - fuzická osoba jako obdarovaný
. - dárce se zavazuje po dobu funkčního období zastupitelstva obce zvoleného ve volbách v roce 2018
. - finančnídar ve výši 6.000 Kč na každé ka|endářní pololetí
. - schváleno zastupitelstvem obce dne 15.11.2018
. - účetní dok]ad č. 2001-000114 ze dne 01,01.2020 - předpis závazku ve V,ýši 24.000 KČ (vČetně

Darovací smlouvy ze dne 06.12.2018 - 1,000 Kč měsíčně)
. Výpis z účtu u MONETA Money Bank č.202013 - operace dne 04,03.2020 - úhrada flnančního daru

za 1. pololetí 2020 ve rnýši 6.000 Kč
. - účetní doklad č. 20-801-00140 Ze dne 04.03. 2020 - zaúčtování

identiíikátor D5| kdib3rr
e-podatelna: posta@kraijihocesky,cz

IC:
DIc:

telI
fax I

386 720 111
386 359 069

70890650
cZ70890650
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sp. zn.: oEKo-PŘ 5 8442l2o2olhakr

Smlouvy a další materiály k přijatým úče|ovým dotacím
' SmloUVa o PoskYtnutí ÚČelové dotace v rlmci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce2019 ze dne 23.06.2020
. - účel dotace: "Nákup techniky na úpravu veřejného prostranství''. - neinvestičnídotace ve výši 29o.o00 Kč. - dotace poslg,tována k Užití od 01.o1.2020 do 31,r2.2o2o. - vyúčtování nejpozději do 15,01.2021. - dotace Činí max, 60 % z celkových uznatelných rnl,dajŮ. PrůVodnídopis ze dne 11.06,2020. Přqem transferu: pol. 4222, Uz7rI. Cerpánítransferu: po|. sxxx, UZ 710. Přúem:
, Výpis z účtu u |YoNETA Money Bank č,2o20l8 - operace dne 28.08,2020 - příjem dotace ve u/,ši290.000 Kč
. - úČetní doklad č. 20-801-00580 ze dne 28,08.2o2o, UZ 77!, pol. 4222. Cerpání:
, Faktura č. sP03220oo757 ze dne 20.04,2ozo - dodavatel STRoM PMHA, a.s. - dle kupní smlouvyze dne 18,4.2020 - "stroi pro komunální obsluhu - chlum'' - 809.369 Kť včetně ópi Gog.goo xtbez DPH)
, - účetní doklad č. 2004-000019 ze..dne r8,o4,2o2) - předpis faktury a zařazení do majetku obcena účet 022 0100 ve výši 824.369 Kč, Faktura č, 62o20 ze dne,24,o3.2o2o - dodavatel Ing. Radka Zelenková - Za organizaci Veřejné

zakázlry "Stroj pro komunální údržbu - Chlum'' - 15.00O-Kč. - účetní doklad č, 20-001-00038 ze dne 24.03,2020 - předpis faktury, Výpis z účtu u MoNETA N4oney Bank č. 202ol3 - operacá áne 31.ó3.2020 - úhrada faktury Ve Wši15.000 Kč
. - účetní doklad č,20-801-00207 ze dne 31.03,2020 - 2aúčtování úhrady, Výpis z účtu u MoNETA lYoney Bank č, 202014 - operace dne 2Lo4,2O20 - úhrada faktury ve výši809.369 Kč
. - úČetní doklad č, 20-801-00288 ze dne 27.04,2Q2o - zaúčtování úhrady bez UZ, - účetní doklad č, 2o08-o0o1o4 ze dne 28.08,2020 - oprava částky zso.ooďKč s uz zrr. - účetnídoklad č. 2008-oo0105 ze dne 04.08.2020 - záúčtování ná á"t"a"tl ,ii"t r;a8/;ogl. Inventární karta - inventárníčíslo 42

. Vyúčtování poskytnuté dotace z rozpočtu Jihočeského kra]e v roce 2020. _ celkové r"í,daje akce 824.369 Kč. oznámenío vyúČtování dotace Ze dne 24,!7,2o2o. - účetní doklad č. 20-007-00025 ze dne 24.7l-2o2o - vyúčtování dotace
Dokumentace k veřejným zakázkám. Akce: "Stroj pro komunální údržbu - Chlum''. YÝva k podání nabídky a zadávací dokumentace ze dne 24.02,2020. - osloveny čtyři firmy

. - pravidlo pro hodnocení nabídek: nejnižší nabídková cena. seznam podaných nabídek ze dne 10.03.2020. - podány tři nabídky

. Protokol o otevírání nabídek ze dne 10,03.2020. Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 13,03.2020o - hodnotícíkomise doporuČila k..realizaci veřejné zakázky uchazeče STRoM Praha, a.s. s nabídkovou
cenou ve rn/,ši 809.369 Kč Včetně DPH, Zhotovitel schválen zastupitelstvem obce dne 10.03.2020, usneseníč. 05/2020r Rozhodnutío výběru nejvhodnější nabídky ze dne 23,B|2O2O. Oznámenío rnl,běru nejvhodnější nabídky ze dne 24.03.2020. Kupní smlouva ze dne 18,04.2020. - prodávající STRoM Praha, a.s.. - cena 668.900 Kč bez DPH (809,369 Kč Včetně DPH)

identifikátor Ds: kdib3rr
e-podatelna: posta@kraijihocesky,cz
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Sp. zn.: orxo-cŘ s 8442l2o20lhakr

. Příloha č. 1 - Technická specifikace ue dne 07.04.2020

. -'Stroj pro komunální údržbu pro obec Ch]um"

. Kupnísmlouva zveřejněna na profilu zadavatele dne 23,04,2020
Dokumentace k veřejným zakázkám

. Směrnice č, Il2019 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s účinností od 19.01.2019
Vnitřní předpis a směrnice

. Příloha č. 1 ke Směrnici č. 1 - Podpisové vzory s účinností od 18.11,2018
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

c L7,1,2.2Oí9 - schválení rozpočtu obce na rok 2020
. 11,06.2020 - schválení závěrečného účtu obce za rok 2019
. 11,06.2020 - schvá|ení účetnízávěrky obce za rok 2019

žádost
. Žádost o přezkoumání hospodaření
. - doručena na KÚ dne 11.05,2020
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