
KRAJsKý úŘao pueŇsxÉno KRAJE
oDBoR Exouotlcrcý

pŘezxoumÁvÁní nospooEŘeilí oecí A Kol{TRoLy
í8,306 í3 Plzeň

Výtisk č- 1

č1: rx-rruffasttr

Zpráva o v,ýsledku přezkoumání hospodaření
USC Kuněiovice, lCO: 00573086

za rok 2018

Přezkoumání se uskutečnilo dne: 29,05.20{9

na ziákladě zákona č- 4zana0É. §b_, o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávn;ých celků a dobrovolných svazků obcí.

if,ísto provedení přezkoumání: OÚ Kunějovice

Kuněiovice 28, 330 35 Líšťany

Přezkoumané období: 1. 1.2a18 - 3í. 12.2a§

Fřezkoumání vykonaly:

- kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Bc. Lenka Bulínová, DiS.

- kontrolorka:

Bc. Markéta ČíZková

Při přezkoumání byli přítomni:

- Lóury Jiň - starosta obce

- Fiana Habartová - pokladní obce

- Helena Ludvíková - referent obce

- Alice Průšová - extemí účetní obre



A. Přezkoumané písemnosti
Předmětern přezkoumání hmpodaření jsou údaje wedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona
o přezkoumávání hos@aření. Přezkoumání hospodafuní bylo provedeno výběrovým
způsobem s ohledem navýznamnost jednotlivých skutečností podle předmětu
a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotliv,ých právních úkonů se vychází
ze znéní právních předpisů platných ke dni uskrrtečnění tohoto úkonu:

Druh písemnosti Popis písemnosti

Rozpočtová opatření čís. 1-6
§chválený rozpočet na rok 2018, schválený ZO dne 24. 11. 2O17 iako

schodkový
Střednědobý v,ýhled rozpočtu na období 20'18 - 2020, schválený ZO dne 24. 11.

2017
Závěrečný účet za rok 2017, schválený ZO dne 22. 6. 2a18 bz

v,ýhrad
Bankovní Wpisy prosinec 2018
Dohoda o hmotné
odoovědnosti

uzavřené dne 2. 1. 2O1O a 2. 1. 2O1O

Fakturv FDč.1 -128" FVč.1 -4
Hlavní kniha za období 12na18
lnventurní soupisy majetku a
závazků

inventarizace majetku azávazků za rok 2018

kniha došpctt fakfur leden - prosinec 2a18
kniha odeslanÝch faktur leden - orosinec 2a18
odměňování členů
zastuoitelstva

mzdové listy zastupitelů a osob na DPP za rok2018

pokladní dokladv č.1 -292
Pokladní kniha (deník) leden - prosinec 2018
příloha roanahv sestavená k 31. 12. 2018
Rozvaha sestavená k 31. 12. 2018
učetní deník za oMobí 1-1U2a18
VÝl<e, pro hodnocení plnění
rozpočtu

sestavený k31.12-2018

YÝkazzisku aárátv sestavený k31.12.2018
Dohodv o provedení práce uzavřené v rooe 2a18
Smlouvy o dílo na akci " Stavební opravy l(aple sv. Anný' uzavřená

dne 23. 3. 2018
na akci '!1tvoření obecních symbolů" ze dne 1. 10.
2018

Smlouvy o převodu maietku prodei pozemku ze dne 25.5.20í8
směna pozemku ze dne 21- 12- 2018

veřeinoprávní smIouva ze dne 24.8.2018
Zveřejněné záměry o
nakládání s maietkem

souvisejíci s uzavřenými smlouvami

Zápisy zlednání
zastupitelstva včetně
usnesení

listopad 2017 - prosinec 2al$
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učetní závérka obce za rok 2017 , schválená ZO dne 22- 6- 2018
zár,isv fina nčn ího v,útoru ze dne 21.9.^ 4.6.2a18

B. Zjiště ni zjednorázového přezkoumání
Pň přezkoumání hospodařeni ÚSC Kuněiovice:

nebyly 4Ě6ny chyby a nedostatky.

C. Závér

!- Plnění opafiení k odsíranění nedostať<ů ziišGných

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky

nebyly ziištěny chyby a nedostaťry.

b) při dílčím přezkoumáníza rok 20í8

dílčí přezkoumání nebylo provedeno-

lt. Při přezkoumání hospodaření ÚSC t<unějovice za rok2D18

NebvIv áištěnv chvbv a nedostať<v {§ í0 odst 3 oism. al zákona
č.42012004 sb.}

il. Pň přezkoumání hospodaření ÚSC Kuněiovice za rok 2018

Neuvádí se zjišéná úzik.a dle § 10 odst 4 písm. a) zákona é.42012004 Sb.

lV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC t<uněiovice za rok 2018

Byly zjištěny db § í0 odst. 4 písm. b) zákona č. 42O2:OM Sb.
ukazatele:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku

b) podíl závail<ů na rozpočtu územního celku

c) podí!zastaveného maietku na celkovém majetku územního
celku

následuiící

0,46 olo

2,71oÁ

o%



Byl zjištěn dle § 10 odst. 4 písm. c) zákona č.42Ol2Oa4 Sb. následující dluh územního
celku:

Dluh územního celku za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpísu
upnvující ho rozpačtavou odpovědnost je nu lový

"Ověfily 
jsrne poměr dluhu 0 % Ú§C Kunějovice k půměru ieho př{imů za poslední 4

rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.
Ověření poměru dluhu jsme provedly rnýběrovlým způsobem tak,_ abychom získaly
pňměřenou jistotu k vysloverrí následuiícího závěru" Dluh U§C Kuněiovice
nepřekročil 60 % průměru jeho př'rjmů za poslední 4 rozpočíové roky- Pň ověření bylo
zjištěno, že poměr dluhu k průrněru pfiimů za poslední 4 rozpočtové roky je nulový.*

Kunějovice dne 29. 5. 2019

Podpisy kontrolorek:

Bc_ Markéta Čížkouá /?fu.*t

Bq. Lenka Bulínová, DiS"

kontrolorka pověřená řízen írn
přezkoumání

Územní celek prohlašuie, že poskyť pravdivé a úplné informace o předmětu
přezkoumání a o okolnostech vztahuiících se k němu @le § 2 zákana
é_ 42On004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celkŮ
a dobrovolných svazků.

Tato zpráva o vrýsledku přezkoumání je návrhem zprávy o qýsledku přezkoumání
hospodaření" pfifumž koneárým zrrěním práw se stává okamžikern mamého
uprynutí lhůty stanovené v § 6 odst- í písm. d) zákona ó. 42an0ÍJÉ. Sb., k podání
písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu:
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ekonomiclcý, oddělení přezkoumávání
hospodaření obcí a kontroty, Škroupova 18, 306 13 Plzeň.
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S obsahem návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC t<unějovice
o počtu 5 stran bylsemámen aieho vytsk číslo 1 obdžel

&í|Lw Jř,
Dne:29.05.2019

starosta obce

Poučení:

Územní celek je ve smystu ustanovení § 13 odst. 1 písrn. b} zákana
č" 4ZO2O0É. §b", povinen pfijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených
v této zprávě o tlýsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci
příslušnéni přezkoumávajícímu orgánu (Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18,
306 13 Plzeň}, a to nejpozděii do 15 dnů po proiednání této zprávy spolu
se závěrečnýnn účtern v orgánech územního relku"

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona
ó- 42al2OO4 Sb., povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož
zákona uvést lhŮtu, ve které podá příslušnérnu přezkoumávajícímu orgánu písemnou
zprávu o plnění pfiiatých opatření a v táo lhůtě příslušnému přezkoumávajícírnu
orgánu uvedenou zprávu zaslat-

Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí přestupku podle ustanovení §
14 odst. 1 písrn. b) a c) zákonač.4zana04 §b", za to lze uložit úzernnímu celku @te
ustanovení § 14 odst_ 2 zákona č. 4&ana0É" Sb_ pkutu
do výše 58 00§,00 Kč.
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Rozdělovník

IČ; 00573086, Tel.:

Jaroslava Nedvědová

'
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