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Zp ráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020
města Mladá Vožice, IČO 00252557

Přezkoumání bylo vykonáno ve dnech:
od 01.09.2020 do 03.09.2020 jako dÍ|čÍ přezkoumáni v sIdle obecního úřadu města
od 14.04.2021 do 16.04.2021 jako konečné přezkoumání na Krajském úřadu jihočeského kraje

Přezkoumáni hospodařeni města Mladá Vožice za rok 2020 ve smyslu ustanoveni § 42, § 53 (týká se
OSO) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřIzenI), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se
zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumáváni hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných
svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, bylo zahájeno dne 14.07.2020 Krajským úřadem
jihočeského kraje doručením písemného oznámení.

Přezkoumané období od 01.01.2020 do 31.12.2020.

Přezkoumáni vykonala:

- kontrolorka pověřená řIzením přezkoumáni: Ing. Hana Masojídková

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. 398/202O/OEKO-PŘ dne 27.7.2020.

Přezkoumáni hospodaření bylo provedeno v podmínkách mimořádných opatření, vyvolaných
epidemiologickou situací na území České republiky, s využitím doporučeného postupu
Ministerstvem financí, Odbor 47 - Centrálni harmonizační jednotka, a to z podkladů
předávaných územními celky elektronicky a konzultovaných dálkovou formou.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým zpŮsobem.

Při přezkoumání poskytli součinnost: Mgr. jaroslav větrovský - starosta

jana Rašková - vedoucí finančního odboru
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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
uskutečnění 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 - kontrola doloženI inventurního soupisu účtu 451 - byl učiněn dne 16.4.2020.

A.

A.I.

výsledek dÍ1čÍch přezkoumáni

Chyby a nedostatky napravené v průběhu dÍ1čÍch přezkoumání za rok 2020

Při přezkoumáni hospodaření nebyly zjištěny takové chyby a nedostatky.

A.II. Chyby a nedostatky nenapravené z dÍ1čÍch přezkoumání nebo zjištěné při konečném
přezkoumání za rok 2020

Při přezkoumáni hospodaření nebyly zjištěny takové chyby a nedostatky.

B. Oblasti přezkoumání, u kterých nebyly zjištěny chyby a nedostatky
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. Ustanoveni § 2 odst. 1 písm. a) plněni příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajÍcÍch se
rozpočtových prostředků
- přezkoumán: Ano

2. Ustanovení § 2 odst. 1 pÍsm. b) finanční operace, týkajÍcÍ se tvorby a použití peněžních fondů
- přezkoumán: Ano

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

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 o sdružených prostředcích.

5. Ustanoveni § 2 odst. 1 pÍsm. e) finanČní operace, týkajÍcÍ se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů
o účetnictví
- přezkoumán: Ano

6. Ustanoveni fi 2 odst. 1 písm. f) hospodařeni a nakládání s prostředky 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) nakládání a hospodařeni s majetkem ve vlastnictví územního celku

- přezkoumán: Ano
9. Ustanoveni § 2 odst. 2 pÍsm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní

celek
- přezkoumán: Ano

10. Ustanovení Ej 2 odst. 2 pÍsm. C) zadávání a uskutečňováni veře,jných zakázek, s výjimkou úkonů
a postupů přezkoumaných orqánem dohledu podle zvláštního právního předpisu

- přezkoumán: Ano
11. Ustanoveni § 2 odst. 2 pÍsm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi

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

- přezkoumán: Ano
Město neručí za závazky fyzických a právnických osob.

13. Ustanovení Éj 2 odst. 2 písm. f) zastavováni movitých a nemovitých věci 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. Ustanovení Ej 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

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech

C.I. Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech
byly zjištěny následujÍcÍ chyby a nedostatky:

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:
Územní celek jako příjemce transferu nedodržel postupy účtováni transferů s povinností 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 "Oznámeni
o poskytnutí dotace (neinvestičního charakteru) reg. č. 453-01-27/19" ze dne 3. 6. 2019. příjem doplatku
dotace ve výši 21.000 KČ byl nesprávně zaúčtován jako záloha na účet 374 (Krátkodobé přijaté zálohy
na transfery) a při vyúčtováni dotace byl místo účtu 348 (Pohledávky za vybranými mÍstnÍmi vládními
institucemi) použit účet 346 (Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi).
zjištěný nedostatek byl odstraněn.
Název opatřeni: přijeti opatření v ZO dne 29.6.2020
Opatření splněno dne: 31.12.2020
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Popis plněni opatření:
Průvodní dopis k návrhu Smlouvy o poskytnutí účelové dotace v rámci POV ze dne 15.6.2020
příjem: položka 4122 Už 710
Čerpání: položka 5xxx Už 710
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v rámci POV jihočeského kraje v roce 2020
č. SDO/OREG/193/20 ze dne 21.7.2020 na akci "Oprava mÍstnÍ komunikace Nový Bostov"
výše dotace - 210.000 KČ (60% z celkových uznatelných výdajů akce), vyúčtování do 15.1.2021
příjem - výpis z účtu KB a.s. č. 165 obrat ze dne 18.8.2020, částka 210.000 KČ
Účet. doklad č. 000000165 ze dne 18.8.2020
Čerpáni - FD č. 01516042 ze dne 13.11.2020, za provedené stavební práce - oprava MK Bostov, částka
508.100,78 KČ
Předpis - uč. doklad č. 000301168 ze dne 25.11.2020
Úhrada - výpis z účtu KB a.s. č. 234 obrat ze dne 25.11.2020, částka 508.100,78 KČ, úč. doklad
č. 000000234 ze dne 25.11.2020
Zaúčtování ke dni 31.12.2020 - uč. doklad č. 000400213 ze dne 31.12.2020

Uvedená neinvestiční dotace byla správně účtována dle průvodního dopisu poskytovatele.
Opatřeni bylo splněno: Napraveno.
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D. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2020

DJ. Při přezkoumání hospodařeni města za rok 2020 podle § 2 a § 3 zákona Č. 420/2004 Sb.
q nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

>

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 přezkoumáni 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 1,63 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 4,11 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,42 %

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: 8 021 236,63 KČ

60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky: 54 463 899,27 KČ

Vyhotovení zprávy:
České Budějovice, dne 16.4.2021

jméno a podpis kontrolorky zúčastněné na přezkoumání hospodařeni:

Ing. Hana Masojídková

kontrolorka pověřená řIzením přezkoumáni

J
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Tato zpráva o výsledku přezkoumání:
má pouze charakter návrhu zprávy o výsledku přezkoumáni hospodaření. K zjištěním uvedeným
v návrhu zprávy je možné podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání návrhu
zprávy o výsledku přezkoumáni, 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 podáni písemného stanoviska k dotčeným zjištěním.
Kontrolor pověřený řIzenIm přezkoumáni může v odůvodněném případě stanovit lhůtu delší.
tato zpráva má celkem 11 stran včetně seznamu dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumáni.
nedIlnou součástí zprávy o výsledku přezkoumáni hospodařeni je seznam dokladů a jiných materiálů
využitých při přezkoumáni.

Poučení:

Územní celek je dle § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. povinen přijmout opatřeni k nápravě chyb
a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumáni hospodaření a podat o tom pÍsemnou informaci
přezkoumávajÍcÍmu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů po projednáni této zprávy spolu se závěrečným účtem
v orgánech územního celku.

Územní celek je dle § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. povinen v informaci podle ustanovení § 13 odst. 1
pÍsm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá přIslušnému přezkoumávajIchu orgánu pÍsemnou zprávu
o plnění přijatých opatření a v této lhůtě přIslušnému přezkoumávajíchu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí přestupků podle ustanoveni § 14 odst. 1 pÍsm. b) a C)
zákona č. 420/2004 Sb. Za každý tento přestupek 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
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