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Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019
města Mladá Vožice, IČO 00252557

Přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územního celku ve dnech od 23. 9. 2019 do 25. 9.2019
jako dÍIčÍ přezkoumání

a na Krajském úřadu jihočeského kraje ve dnech od 15. 4. 2020 do 16. 4. 2020 jako konečné
přezkoumání.

Přezkoumání hospodaření města Mladá Vožice za rok 2019 ve smyslu ustanovení § 42 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem
č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obci,
ve znění pozdějších předpisů, bylo zahájeno dne 18. 7. 2019 Krajským úřadem jihočeského kraje
doručením písemného oznámení.

Přezkoumané období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.

Přezkoumání vykonali:

kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing Marie Houšková

- kontrolor: Marie Housková

Pověření k přezkoumání podle § 5 zákona č. 420/2004 Sb. a § 4 a § 6 zákona č. 255/2012 Sb.
vydal Krajský úřad jihoČeského kraje pod č. 541/2019/OEKO-PŘ a č. 540/2019/OEKO-PŘ
dne 18. 7. 2019.

KoneČné přezkoumáni hospodaření bylo provedeno v podmínkách mimořádných opatření, vyvolaných
vyhlášením nouzového stavu na území České republiky, s vyuŽitím postupu doporuČeného Ministerstvem
financí, Odbor 47 - Centrální harmonizaČní jednotka, z podkladů předávaných územními celky
na elektronických nosiČích a konzultovaných dálkovou formou.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při dílčIm přezkou mání byli přítomni' Mgr. jaroslav větrovský - starosta

Jana Rašková - vedoucí finanČního odboru
Ivana Řezničková hlavní účetní
Iva MatouŠková - úČetní, pokladni
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Předmět přezkoumáni:
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona
Č. 420/2004 Sb., posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.
Při posuzování 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 kontrolnÍ úkon, kterým byla kontrola inventurního soupisu účtu 343 - Daň z přidané hodnoty
k 31. 12. 2019, byl učiněn dne 16. 4. 2020.

A.

A.I.

výsledek dÍ1čÍch přezkoumání

Chyby a nedostatky napravené v průběhu díIčIch přezkoumání za rok 2019

Při přezkoumání hospodařeni nebyly zjištěny takové chyby a nedostatky.

A.II. Chyby a nedostatky nenapravené z dÍ1čÍch přezkoumání nebo zjištěné při koneČném
přezkoumání za rok 2019

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10
odst. 3 pÍsm. C) zákona Č. 420/2004 Sb.

> Přehled nenapravených chyb a nedostatků méně závaŽného charakteru podle ustanovení
S 10 odst. 3 pÍsm. b) zákona Č. 420/2004 Sb. (v Členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 zákona
Č. 420/2004 Sb.):

1. Ustanoveni § 2 odst. 1 pÍsm. q) vYúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpoČtu,
k rozpoČtům krajů, k rozpoČtům obci, k jiným rozpoČtům, ke státním fondům a k dalŠím osobám
PoruŠeni právního předpisu:
ČÚS č. 701- 710 (§ 36 odst. 1 zákona o účetnictví)
Ustanoveni: ČÚS Č. 703 bod 5.3.
Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:
Územní celek jako příjemce transferu nedodržel postupy účtováni transferů s povinnosti vypořádání
Popis zjištěné chyby a nedostatku:
Při kontrole poskytnuté dotace na "Nákup zásahových oděvů pro JSDH Mladá Vožice" (v celkové výši
70.000 KČ) bylo zjištěno, že nebyl dodržen postup účtování určený poskytovatelem (JČK),
a to v "Oznámení o poskytnutí dotace (neinvestičního charakteru) reg. Č. 453-01-27/19" ze dne
3. 6. 2019. přýem doplatku dotace ve výši 21.000 KČ byl nesprávně zaúčtován jako záloha na účet
374 (Krátkodobé přijaté zálohy na transfery) a při vyúčtování dotace byl místo úČtu 348 (Pohledávky
za vybranými mÍstnÍmi vládními institucemi) pouŽit účet 346 (Pohledávky za vybranými ústředními
vládními institucemi).

Nedostatek zjištěn při konečném přezkoumání hospodaření.
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B. Oblasti přezkoumání, u kterých nebyly zjištěny chybV a nedostatkV
podle ustanovení § 10 odst. 3 pÍsm. a) zákona č. 420/2004 Sb., které jsou uvedeny v členění podle
ustanovení § 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona:

1. Ustanovení 2 odst. 1 pÍsm. a) plněni příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se
rozpočtových prostředků
- přezkoumán: Ano

2. Ustanoveni Éj 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, týkající se sdružených prostředků vynakládaných
na základě smlouvy mezi dvěma nebo vÍce územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými
právnickými nebo fyzickými osobami

- přezkoumán: Ano
Město neuzavřelo smlouvu týkajÍcÍ se sdružených prostředků.

5. Ustanovení § 2 odst. 1 pÍsm. e) finanční operace, týkajIcí se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů
o úČetnictví
- přezkoumán: Ano

6. Ustanovení § 2 odst. 1 pÍsm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu
a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv

- přezkoumán: Ano
7. Ustanovení § 2 odst. 2 pÍsm. a) nakládání a hospodařeni s majetkem ve vlastnictví územního celku '

- přezkoumán: Ano
8. Ustanovení § 2 odst. 2 pÍsm. b) nakládáni a hospodařeni s majetkem státu, s nímŽ hospodaří územní

celek
- přezkoumán: Ano

9. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. C) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů
a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláŠtního právního předpisu

- přezkoumán: Ano

10. Ustanovení § 2 odst. 2 pÍsm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi

- přezkoumán: Ano
11. Ustanoveni § 2 odst. 2 pÍsm. e) ruČení za závazky fyzických a právnických osob

- přezkoumán: Ano

12. Ustanoveni § 2 odst. 2 pÍsm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob

- přezkoumán: Ano
13. Ustanoveni § 2 odst. 2 pÍsm. q) zřizování věcných břemen k majetku územního celku

- přezkoumán: Ano

14. Ustanoveni § 2 odst. 2 pÍsm. h) účetnictví vedené územním celkem

- přezkoumán: Ano

15. Ustanovení § 2 odst. 2 pÍsm. i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední
4 rozpoČtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpoČtovou odpovědnost
- přezkoumán: Ano
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Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech

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

D. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2019

D.I. Při přezkoumání hospodaření města za rok 2019 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.
o byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v § 10

odst. 3 pÍsm. C) zákona Č. 420/2004 Sb., a to:
> Územní celek jako příjemce transferu nedodržel postupy účtování transferů s povinností vypořádání.

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

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

D.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 2,75 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 0,89 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 4,38 %

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: 74.720,10 KČ
60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky: 47.355.538,82 KČ

České Budějovice dne 16. dubna 2020

KRAJSKÝ ÚŘAD
Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření: JIHOČESKÝ KRAJ

Odbor ekonomicícý
oddělení přezkumu a metodiky

hospodařeni obcí
U Zimňiho 9tädionu 1952/2

Ing. Marie Houšková 370 76 Cmk6 Budějovlco (213)

podpis Kontro ora pověřeného řIzením
kontrolor pověřený řIzením přezkoumáni přezkoumání

Marie Housková

kontrolor
nepřítomna při konečném přezkoumáni

podpis kontrolora
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Tato zpráva o výsledku přezkoumání:
má pouze charakter návrhu zprávy o výsledku přezkoumáni hospodaření. K zjištěním uvedeným
ve zprávě je možné podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne převzetí zprávy o výsledku
přezkoumání, a to kontrolorovi pověřenému řIzenIm přezkoumáni Tento návrh se stává konečným
zněním zprávy okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č.
420/2004 Sb., o možnosti podání písemného stanoviska k dotčeným zjištěním. Kontrolor pověřený
řízením přezkoumání 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 přezkoumání hospodaření města Mladá VoŽice o poČtu 13
stran včetně př"lohy byl seznámen dne 16 4 2020 a její stejnopis č 2 převzal
dne Ý- Qo2<' starosta obce Mgr. jaroslav větrovský.

Poučení:

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 pÍsm. b) zákona Č. 420/2004 Sb., povinen přijřnout
c)patřeni k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumáni hospodaření a podat
o tom pÍsemnou informaci přezkoumávajÍcÍmu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů po projednání 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 přezkoumávajícimu
orgánu pÍsemnou zprávu o plněni přijatých opatření a v této lhůtě přIslušnému přezkoumávajíchu orgánu
uvedenou zprávu zaslat.

Nesplněním těchto povinnosti se územní celek dopustí přestupku podle ustanovení § 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 jí pis

MĚSTO
6'C

3¢1 'Ps Nimiá \!cžklg
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