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JIHOČESKÝ KRAJ

ODBOR EKONOMICKÝ

ODDĚLENÍ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENÍ OBCÍ
Sp zn OEKO-PŘ 80732/2018/evpa stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018
města Mladá Vožice, IČO 00252557

Přezkoumáni bylo vykonáno na úřadu územního celku ve dnech:
od 24. záři 2018 do 26. záři 2018 jako dňči přezkoumání
od 24. dubna 2019 do 25. dubna 2019 jako konečné přezkoumáni

Přezkoumáni hospodařeni města Mladá Vožice za rok 2018 ve smyslu ustanoveni § 42 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízeni), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č 420/2004 Sb.,
o přezkoumáváni hospodařeni územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších
předpisů, bylo zahájeno dne 16.7.2018 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného
oznámení.

Přezkoumané období od 1.1.2018 do 31.12.2018.

Přezkoumáni vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumáni: Ing. Dagmar Koukolová

- kontrolor: Jaroslav Holub

Pověřeni k přezkoumáni podle § 5 č. 420/2004 Sb. a § 4 a § 6 zákona č. 255/2012 Sb. vydal Krajský úřad
jihočeského kraje pod č. 670/2018 a č. 66/2018 dne 20.7.2018.

Přezkoumáni bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumáni byli přítomni: Mgr. Jaroslav větrovský - starosta

Jana Rašková - vedoucí f|nančniho odboru
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Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumáni hospodařeni jsou oblasti hospodařeni uvedené v § 2 odst 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb.,
posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona

Při posuzováni jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečněni
tohoto úkonu.

Podle ustanoveni § 2 odst. 3 zákona č 420/2004 Sb nebyly předmětem přezkoumání údaje, na které se vztahuje
povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

Poslední kontrolni úkon ukončeni kontroly na místě byl učiněn dne 25.4.2019 ve 13 45 hodin,

A. Výsledek dilčich přezkoumáni

AJ. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dúčich přezkoumáni za rok 2018
nebyly zjištěny takové chyby a nedostatky.

A.||. Chyby a nedostatky nenapravené z dÍ|čÍch přezkoumáni nebo zjištěné
při konečném přezkoumání za rok 2018

Při přezkoumání hospodařeni nebyly zjištěny takové chyby a nedostatky.

B. Oblasti přezkoumáni, u kterých nebyly zjištěny' chYbV a nedostatky
podle ustanoveni § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., které jsou uvedeny v členění
podle ustanoveni § 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona:

1 Ustanoveni § 2 odst 1 písm a) plněni příimú a výdajů rozpočtu včetně peněžních operaci. tÝka|icich se
rozpočtových prostředků

- přezkoumán: Ano
2. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použiti peněžních fondů

- přezkoumán: Ano
3 Ustanoveni § 2 odst 1 písm C) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku

- přezkoumán: Ano
Město neprovozuje podnikatelskou činnost.

4. Ustanoveni § 2 odst 1 písm. d) peněžní operace. týkaiÍcÍ se sdružených prostředků vynakládaných na základě
smlouvy mezi dvěma nebo vice územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo
fyzickými osobami

- přezkoumán: Ano
Město uzavřelo dne 29.9 1997 s SBD sdruženi za účelem výstavby bytového domu o 22 bytech

5. Ustanoveni § 2 odst 1 písm. e) finanční operace, týkaiici se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisu
o účetnictví

- přezkoumán: Ano

6. Ustanoveni § 2 odst. 1 písm. f) hospodařeni a nakládáni s prostředkV poskytnutými z Národního fondu
a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv

- přezkoumán: Ano
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7 Ustanoveni § 2 odst 1 písm q) vYúčtováni a vYpořádáni finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům
krajů, k rozpočtům obci, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám
- přezkoumán: Ano

8. Ustanoveni § 2 odst. 2 písm a) nakládáni a hospodařeni s majetkem ve vlastnictví územního celku
- přezkoumán: Ano

9. Ustanoveni § 2 odst 2 písm b) nakládáni a hospodařeni s majetkem státu, s nimž hospodaří územní celek
- přezkoumán: Ano

10. Ustanoveni § 2 odst 2 písm. C) zadáváni a uskutečňováni veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů
přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu
- přezkoumán: Ano

11. Ustanoveni § 2 odst 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládáni s nimi

- přezkoumán. Ano
12. Ustanoveni § 2 odst 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob

- přezkoumán: Ano
Město ručí za závazek dlužníka SBD Mladá Vožice do celé výše závazku 25.260.000 Kč - prohlášeni ručitele
ze dne 26.5.2000.

13. Ustanoveni § 2 odst. 2 písm. f) zastavováni movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob
- přezkoumán. Ano

14. Ustanoveni § 2 odst. 2 písm. q) zřizováni věcných břemen k majetku územního celku
- přezkoumán: Ano

15. Ustanoveni § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem
- přezkoumán: Ano

16. Ustanoveni § 2 odst. 2 písm. i) ověřeni poměru dluhu územního celku k průměru ,jeho příjmů za poslední 4
rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost
- přezkoumán: Ano

C. Plnění opatření k
v předchozích letech

odstranění nedostatků zjištěných

C.I. Při přezkoumáni hospodaření územního celku v předchozích letech
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
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D.

DJ.

Závěr z přezkoumáni hospodaření za rok 2018

Při přezkoumáni hospodařeni města za rok 2018 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004
Sb.

o nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D.||. Upozorněni na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků,
která mohou mít negativní dopad na hospodařeni územního celku v budoucnu:

Při přezkoumáni hospodařeni nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad
na hospodařeni územního celku v budoucnosti.

D.|||. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumáni hospodaření:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 2,89 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 18,79 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 6,31 %

D.IV. výrok o výši dluhu územního celku:

Dluh územního celku nepřekročil 60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

výše dluhu územního celku: 14 812 912,62 KČ
60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky: 44 711 037,79 KČ

Mladá Vožice, dne 25, dubna 2019

KRAJSKÝ ÚŔAD
Jména a podpisy kontroloru zúčastněných na přezkoumáni hospodařeni: JI j

od y

U37

Ing. Dagmar Koukolová
podpis kontrolora pověřeného řízením

kontrolor pověřený řízením přezkoumáni přezkoumáni

Jaroslav Holub

kontrolor podpis kontrolora

Tato zpráva o výsledku přezkoumáni.

má pouze charakter návrhu zprávy o výsledku přezkoumáni hospodařeni. K zjištěním uvedeným ve zprávě je
možné podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne převzetí zprávy o výsledku přezkoumáni, a to
kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumáni. Tento návrh se stává konečným zněním zprávy okamžikem
marného uplynuti lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm d) zákona č. 420/2004 Sb., o možnosti podáni
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písemného stanoviska k dotčeným zjištěním. Kontrolor pověřený řízením přezkoumáni může
v odůvodněném případě stanovit lhůtu delší.
je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává zástupci kontrolovaného subjektu
a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu
nedílnou součásti zprávy je seznam dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumáni, které jsou
uvedené v příloze.
s obsahem zprávy o výsledku přezkoumáni hospodařeni města Mladá Vožice o počtu 11 stran včetně přílohy
byl seznámen dne 25.4.2019 a její stejnopis č. 2 převzal dne 25.4.2019 starosta obce Mgr. Jaroslav
větrovský-

Poučení:

Uzemní celek je ve smyslu ustanoveni § 13 odst. 1 písm. b) zákona č, 420/2004 Sb,, povinen přijmout opatření
k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumáni hospodařeni a podat o tom
písemnou |nformac| přezkoumávajĹcÍmu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů po projednáni této zprávy spolu se
závěrečným účtem v orgánech územního celku.

Územní celek je dále ve smyslu ustanoveni § 13 odst. 2 zákona č, 420/2004 Sb., povinen v informacích podle
ustanoveni § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajicimu orgánu
písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajicímu orgánu uvedenou
zprávu zaslat.

Nesplněním těchto povinnosti se územní celek dopusti přestupku podle ustanoveni § 14 odst. 1 písm. b) a C)
zákona č, 420/2004 Sb. a za to lze uložit územnímu celku podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb.
pokutu do výše 50.000 kč.

Mgr. jaroslav větrovský

starosta města podpis
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