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Odbor ekonomiclcý
Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí
I952l2
76 ČeskéBudějovice

U Zimního stadionu
37O

orxo-pŘ 33897 l 20J9/rukan

stejnopis č. 2

Wwullluyww
zpráva

o vúsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019
obce Buk. Ičo 00582981

Přezkoumání bylo vykonáno na Úřadu územního celku dne 21.08.2019 jako dílčípřezkoumání
a na Krajském Úřadu JihoČeského kraje ve dnech 26.05.2020 a 27.o5.202o jako konečné
přezkoumání.
Přezkoumání hospodaření obce Buk za rok 2O19 ve smyslu ustanovení § 42 zákona č. L2B/2O0o sb.,
oobcích (obecní zřízenÍ), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č.420lzoo4sb.:,
o přezkoumávání hospodaření Územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,' ve znění
pozdějŠÍchpředpisŮ, by!o
=ahájenc dne 16.07-2019 Kral'stcf.m úřáaent Jihočesk3lro kraje
doručenímpísemnéhooznámení.

Přezkoumané období od O1.01.2019 do 31.12.2019.
Přezkoumání vykonal:

-

kontrolor pověřený řízenímpřezkoumání: Ing. Dagmar Koukolová

Pověřeníkpřezkoumánípodle§5zákonač.42ol2oo4Sb.a§4a§6zákonač.255/2012sb.

vydal KrajskY úřad Jihočeskéhokraje pod č. 545l2oL9loEKo-PŘ dne 18.07.2o1g.

KoneČnépřezkoumání hospodaření bylo _provedeno v podmínkách mimořádných opatření, vyvolaných
vyhláŠením nouzového stavu na územíČeskérepubliky pokračujícímzásaáním omezením 'možnósti
cestování kontrolnírch pracovníkŮ, s vyuŽitím postupu doporučenéhoMinisterstvem financí, odbor 47
Centrální harmonizaČní jednotka, z podkladů předávaných územnímicelky na elektronických nosičích
a konzultovaných dálkovou formou.

i

Přezkou má ní bylo vykonáno výběrov,ým způsobem.
Při dílčímpřezkoumání byli přítomni:

Antonín Mráz - starosta
Marie Jandová - účetní
karel Důra - místostarosta
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předmět ořezkoumání:
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v

č. 42012004 Sb., posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.

Při

posu_zování jednotlivých

uskutečněnítohoto úkonu.

§ 2 odst. L a 2

zákona

právních úkonůse vychází ze znéníprávních předpisů platných ke dni

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č, 420l2OO4 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje, na které
se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.
Poslední kontrolní Úkon kontrola inventurního soupisu účtu403 byl učiněn dne27.o5,2O2O,

A.

Vúsledek dílčíchpřezkoumání

A.I.

Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčíchpřezkoumání za rok 2019

při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny takové chyby a nedostatky.
A.II.

Chyby a nedostatky nenapravené z dílčíchpřezkoumání nebo zjištěnépři konečném
přezkoumání za rok 2019

při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny takové chyby a nedostatky.

podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. a) zákona č, 42)lz0o4 Sb., které jsou uvedeny
ustanovení § 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona:
1.

v členění podle

Ustangvení § 2 odst. 1písm. a) plnění oříimůa výdajů rozpočtu včetně peněžníchoperací,
Ýkajícíchse
rozpočtorných prostředků
- přezkoumán: Ano

2,

Ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) finanČníoperace, týkaií,císe worby a použitípeněžních fondů
- přezkoumán: Ano
Obec netvoří peněžní fondy.

3.

4.

Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) nákladv a výnosy podnikatelské činnosti územního celku
- přezkoumán: Ano
Obec neprovozuje podnikatelskou činnost.

Ustalovení § 2 odst. 1 písm, d) peněžní operace. týkaiícíse sdružených prostředků wnakládaných
právnickými nebo fyzickými osobami
- přezkoumán: Ano
Obec nemá sdruženéprostředky.

6.

- přezkoumán: Ano
UstanQv,enÍ§ 2odst. 1písm.0 hospodařenía nakládánís prostředky poskytnuÝmi z ttárodníhofondu
a s dalŠÍmiorostředky ze zahraničíooslqrtnutými na základě mezinárodních smluv
- přezkoumán: Ano
Obec nehospodaří s těmito prostředky,
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7,
8.
9.

Ustanovení

§ 2 odst. 1 písm. 9)

vyúčtovánía vypořádání finančníchvztahů ke státnímu rozpočtu.

k rozpočtům kraiů. k rozpočtům obcí, k iiným rozpočtům. ke státním fondům a k dalšímosobám

- přezkoumán: Ano
Ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s maietkem ve vlastniďví územního celku
- přezkoumán: Ano

Ustanovení § 2 odst, 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu,

celek

s nímžhospodaří územní

- přezkoumán: Ano
Obec nehospodaří s majetkem státu.
,10.

Ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřeiných zakázek,
a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštníhoprávního předpisu

s

rnýiimkou úkonů

- přezkoumán: Ano
1

í . Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi

- přezkoumán: Ano
12. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručeníza závazky
- přezkoumán: Ano

Ýických a právnických osob

Obec neručíza závazky fyziclcých a právnických osob.

13. Ustanovení§ 2odst.2 písm. fl zastavovánímovitých a nemovitích věcíve prospěch třetích osob
- přezkoumán: Ano
Obec nemá zastavený majetek.
14. Ustanovení§ 2 odst. 2 písm. 9) zřizovánívěcných břemen k majetku územního celku
- přezkoumán: Ano

Vzhledem k mimořádným okolnostem, omezeným pracovním kapacitám a nízkévnímanérizikovosti
daného předmětu nebyl předmět přezkoumání podroben detailnímu prověřování. Detailní prověření
tohoto předmětu přezkoumání bude provedeno v závislosti na posouzení jeho rizikovosti v přĚtích
obdobírch. V rámci základního posouzení předmětu nebyly shledány chyby a nedostatky.

15, Ustanovení§ 2 odst. 2 písm. h) účetniďvívedenéúzemním celkem
- přezkoumán: Ano
16. UstanovenÍ§ 2 odst. 2 písm. i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru ieho příimů za poslední
4 rozoočtové roky oodle právního předpisu uoravujícího rozpočtovou odpovědnost
- přezkoumán: Ano

C.

Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech

C.I.

Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech nebyly zjištěny
chyby a nedostatky.
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D,

Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2019

D.I. při přezkoumání hospodaření obce za rok 2o19
+ nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

podle § 2 a § 3 zákona Č. 42012004 Sb.

D.II.

Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatkŮ,
která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:
při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad
na hospodaření územního celku v budoucnosti,

D.III.

Poměrové ukazatele zjištěnépři přezkoumání hospodaření:

....,...
.,...,..

...... 0,2Lo/o
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
I,23o/o
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ........................... 0 o/o

D.IV.

Výrok o výši dluhu územního celku:

Dluh územníhocelku

nepřekročil 60

o/o

průměru jeho příjmŮ za poslední 4 rozpoČtovéroky.

Výše dluhu územního celku: 0 Kč
60 o/o prŮměru jeho přfimů za poslednÍ4 rozpočtové roky: 4971 117,79Kč
ČeskéBudějovice, dne 1. června 2020

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněnýchna přezkoumání

]il

?]3T]j::::::::i

kontrolor pověřený řízenímpřezkoumání

hospodaření, .TRAJ§§Ť ťTŘAts
oirročnsKÝ H,RáJ

/-

.4

zt

,/*ou,ffiTi"jiňTiT''#*m

,m;;T#3§iitr+#ťffi*,
přezkoumání

Tato zpráva o rr,ýsledku přezkoumánÍ:

-

-

má pouze charakter návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. K zjištěním uvedeným
ve zprávě je možnépodat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne převzetí zprávy o výsledku
přezkoumání, a to kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Tento návrh se stává konečným
zněním zprávy okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona
č.42012004 Sb., o možnosti podání písemnéhostanoviska k dotčeným zjištěním. Kontrolor pověřený
řízením přezkoumání můžev odůvodněnémpřípadě stanovit lhůtu delší.
je vyhotovena ve dvou stejnopísech, přičemž se jeden stejnopis předává zástupci kontrolovaného
subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušnéhospisu,
nedílnou součástí zpráw je seznam dokladů a jiných materiálů využibých při přezkoumání které jsou
uvedené v příloze.

s obsahem zprávy o rnýsledku přezkoumání hospodaření olce .BuW počtu B stran včetně přílohy byl
seznámen dne 01.06.2020 a její stejnopis č. 2 převzal ane §,.b 2rP.2.fl. starosta obce Antonín Mráz.
E
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Poučení:
ÚzemnÍ.cele]<

je

smyslu ustanovení § 13.odst.

Rísm. b) zákona

č. 42ol2oo4 Sb., povinen přijmout
pr*Řourani nórpÓJ"rá.i;;|t;
is onů po pro:ednáni této zlrávy

}
oPatření k náPravě chyb a nedostatků uvedených v_této
zprávě o výsledku
o tom PÍsemnou informaci přezkoumávajícímu.orgánu, a to nelpozběli oo
spolu se závěrečným účtemv orgánech územního celku.
_v.e

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 42ol2o}4 Sb., povinen v informacích podle
usta.novení § 13 odst._ 1 písm. b) téhoŽ zákona uvést lhůtu, ve které pooá přÉtišnémupřezkoumával'í,ď.rru
orgánu PÍsemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v téio tnůtě přbtušnén1u
|r"iroumáva3ícímu ánu
uvedenou zpráv u zaslat.

,

NesPlněním těchto Povinností se Územní celek dopustí přestupku podle ustanovení 14 odst. 1 písm.
b) a c)
§
zákona Č. 42012004 Sb. a za to lze uložit územnír.nu ceiku poáte ustanovení r+ odit. 2 zákona
č. +zóízóďq
9
Sb. pokutu do výše 50.000 Kč.

Antonín Mráz
starosta obce

CDBE§
Buk

383 01 Praehatice

lče §a2 §aJ
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Příloha ke zprávě o rnýsledku přezkoumání hospodaření za rok 2O 19.
Dokladv a jiné materiály wužitépři přezkoumání:

Návrh rozpočtu

o zveřejněný od I2.t2.201B do ]'B.IZ,ZOLB ielektronicky
Rozpočtová opatření

. č. 1 schválené starostou dne 18.1.2019, zveřejněné dne 18.1.2019
. č,2 schválené starostou dne 11.2.2019, zveřejněné dne I2.2.20Ig
. č. 3 schválené starostou dne 15.3.2019, zveřejněné dne 16.3.2019
. č.4 schválené starostou dne 9.4.2019, zveřejněné dne 10.4.2019
. č. 5 schválené starostou dne 9.5.2019, zveřejněné dne 10.5.2019
. č.6 schválené starostou dne 12.6.2019, zveřejněné dne 13.6.2019
Schválený rozpočet
. zveřejněnýdne 9.I20I9, přebytkový, P - 6.048.000 Kč, V -5.g24.4oo
na paragrafy a položky

Kč, splátky úvěru 123.600 Kč,

Střednědobý výhled rozpočtu
. návrh SVR na roky 2019 , 2023 zveřejněný od I2,I2.2O1B do 2B.12,2o1B ielektronicky

.

schválený SVR zveřejněný dne 9.1.2019

Závěrečný účet
. návrh ZÚ za rok2018 zveřejněný od 25.5.2019 do 21,6,2019 i elektronicky, schválený ZÚ zveřejněný
dne22.6,20L9
Bankovní výpis

. č.41 ze dne 9.4.ZOL9 - úhrada faktury č. 190100201
. č, 69 ze dne 2.7.20L9 - příjem dotace, 44.000 Kč
Bankovní výpis
. č.7t ze dne I0.7.2019 - úhrada podílu na nemovitostech, 416.666,66 Kč
. č.72 ze dne 16.7.20L9 - úhrada podílu na nemovitostech, 83.333,34 Kč
. č. 76 ze dne Z4J.2019 - úhrada faKury č. 84
. č.61 ze dne L2.6.ZOL9 - úhrada faKury č. 1910200032, č. 219033
. č.59 ze dne 7.6.20L9 - úhrada VB, 2B4.20O Kč
Faktura
. č. 19010020L ze dne 5.4.2019 - traktůre( 259.0OO Kč
Faktura
. č. 84 ze dne B,7.20L9 - za sepsání kupní smlouvy, 15,400 Kč
. Č,t9t0200032 ze dne 4.6.2019 - zemní práce na vírceúčelovémhřišti, 52o.B9B
. č. 219033 ze dne 25.5.2019 - oplocení víceúčelovéhohřiště, 631.432 Kč
o

_

Kč

vydaná faktura Č. 19-002-00002 ze dne L2.2.2O19 - prodej plynárenského zařízení, 3.247.Boo Kč

Hlavní kniha

. analytická předvaha k 30.6.2019
o analytická předvaha k 31.12.2019
Inventurní soupis majetku a závazků
o plán inventur na rok 20L9 ze dne 28.12.2019
. inventarizačnízpráva za rok 2OI9 ze dne 20.1.2020
o inventurní soupisy účtů021, oBL, oz2, oB2,I32,377 a 4O3 k 31.12.2019
Odměňování členůzastupitelstva
. protokol mzdy po rnýpočtu za období7lI9
pokladní doklad
. PPD č. 19-701-00LOlze dne 30.6.2019 - pronájem KD, 1.000 Kč
. VPD č. 19-701-00103 ze dne 30.6.2019 - natural, 7.oB7 Kč
Pokladní kniha (deník)
o pokladnídeník za prosinec 2019 od č. 19-701-00184 do č. 19-7o1-0o2o3
Příloha rozvahy
. k 30.6.2019
Příloha rozvahy
r k 31.12.2019
Rozvaha
o k 30.6.2019
Hlavní kniha

identifikátor
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Rozvaha

o k 31.12.2019
účetnídoklad
. č. 1904-000010 ze dne 5.4.Z0I9 - předpis faktury č. 190100201
. č. 19-801-00200 ze dne 9.4.20L9 - zaúčtováníúhrady faktury č. 190100201
. č. 1904-000017 ze dne 9.4.2019 - zařazení traktůrku do majetku
. č. 1907-000032 ze dne 11.6.2019 - zaúčtovánína účet403
o č. 1907-000021 ze dne 2.7.20L9 - oprava UZ
. č. 19-801-00362 ze dne 2.7.20L9 - zaúčtovánípříjmu dotace, 44.000 Kč
. č. 1910-000111 ze dne 3.10,2019 - vyúčtovánízálohy na dotaci
účetnídoklad
. č. 1907-000001 ze dne 31,5.2019 - předpis nákupu stavby a pozemků
. č. 19-801-00371 ze dne I0.7.Z0I9 - zaúčtováníúhrady podílu na nemovitostech, 416.666,66 Kč
. č. t9-B01-00373 ze dne 16.7.ZOL9 - zaúčtováníúhrady podílu na nemovitostech, 83.333,34 Kč
r č. 1907-000034 ze dne 7.6.20L6 - vytvoření dohadné položky za sepsání kupní smlouvy
o č. 19-801-00406 ze dne 24.7.20L9 - zaúčtováníúhrady faktury č. 84
o č. 1907-000035 ze dne 7.6.2019 - zařazení nakoupených nemovitostí do majetku včetně
souvisejících nákladů
. č. t906-000024 ze dne I2.6.20L9 - předpis faktury č. 1910200032
. č. 19-801-00314 ze dne 12.6.2019 - zaúčtováníúhrady faktury č. 19102000032
o č. 1905-000106 ze dne 25.5.2019 - předpis faKury č.219033
. č. 19-801-00306 ze dne I2.6.ZOL9 - zaúčtováníúhrady faktury č.219033
. č. 19-801-00301 ze dne 7.6.2019 - zaúčtováníúhrady VB, 284.200 Kč
. č. t904-0000B2 ze dne Z3.4.ZOI9 - přeúčtovánípozemkůzatíženýchVB na analytické účty
. č. 1902-000118 ze dne I2.2.ZOL9 - předpis faktury č. 19-002-00002
. č. 19-801-00134 ze dne 5.3.2019 - zaúčtováníúhrady faktury č. 19-002-00002
. č. 1907-000030 ze dne 18.1.2019 - přecenění plynovodu reálnou hodnotou
. č. 1907-000031 ze dne Z3.4.ZOL9 - vyřazení plynovodu z majetkové evidence
účetnicwíostatní
. účetnízávěrka za rok 2018
. protokol o schválení účetnízávěrky ze dne 2L6.20t9
. stavová zpráva o odeslání účetnízávěrky do CSUIS dne 26.6,2019
. účetnídoklad č. 1906-000001 ze dne 21.6.2019 - přeúčtovánívýsledku hospodaření na účet432
ÚCtorrý rozvrh
o prO rOk 2019
Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
o k 30.6.2019
Výkaz pro hodnocení plnění rozpoětu
o k 31.12.2019
Yýkazzisku a ztráty
o k 30.6.2019
Výkaz zisku a ztráty
. k 31.12.2019
Smlouvy a dalšímateriály k přijatým účelorrýmdotacím
. smlouva o poskytnutí účelovédotace v rámci POV JčK v roce 2019 č. SDO/OREG/19i1I9 ze dne
11.6.2019 - investiČnídotace na Nákup techniky k údržběveřejných prostransWí, 44.0oo Kč, uz
40 o/o vlastní náklady
dotačnídopis ze dne 22.5,20t9
oznámení o vyúčtovánízálohy na dotaci ke dni 3.10.2019

7II,

.
.
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)
. kupnísmlouva ze dne 31.5.2019 - nákup pozemků st. 6/1, 20B m2, p.č. BB9/4,1B9 m2, p.č. BB9/5,

I94 m2, p.Č. 889/6, 396 m2, stavba čp. 7, celková kupní cena 500.000 Kč, právní účinkyvkladu dne
7.6.2019
kupnísmlouva ze dne t2.Z,20I9 - prodej plynofikace, cena dle znaleckého posudku 3.247.800 Kč
SmIouvy o věcných břemenech
smlouva o zřízení věcného břemene č.z ZP-0I433004B590/001 ze dne 9.4.2079 - obec jako povinná,
jednorázová náhrada 284.200 Kč, právní účinkyvkladu dne23.4,20L9
Dokumentace k veřejným zakázkám
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směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
od22.7.20L7
výběrové řízenína akci Víceúčelové
hřiště Buk - zemnípráce

v

podmínkách obce Buk platná

- vyzva k podání nabídky ze dne 16.3.2019
- 3 nabídky
- zápis ze zastupitelsWa ze dne 29.3.2019 - rnýběr nejvhodnější nabídky

- smlouva o dílo ze dne L.4.20I9 - zemní práce na víceúčelovém
hřišti, 520.B9B Kč vč. DPH,

430.494 Kč bez DPH
hřiště - oplocení včetně vybavení
výběrové řízenína akci Víceúčelové
- vyzva k předložení nabídky ze dne 16.3.2019
- osloveny 3 firmy
- 2 nabírCky
- zápis ze zastupitelstva ze dne 29.3.2019 - rnýběr nejvhodnější nabídky
- smlouva o dílo ze dne 6.4.2019 - oplocení ví,.reúčelovéhohřiště, cena
63L.43Z Kč vč. DPH, zveřejněná dne 8.4.2019

bez DPH 521.844

Kč,

Vnitřní předpis a směrnice
o vnitřní směrnice obce Buk pro rok 2019 účinnáod L.LZ019 - po věření starosty k provádění

rozpočtových opatření v příjmech neomezeně a ve výdajích do výše 2.000.000 Kč bez DPH na jednu
položku a na jedno rozpočtové opatření
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
zápis ze zastupitelstva ze dne 27.L0.2019 - schválení odměn neuvolněným zastupitelům
zápis ze zastupitelsWa ze dne 28.12.2018 - schválení SVR na roky 2019 - 2023, schválení rozpoČtu
na rok 2019, schválení vnitřní směrnice na rok 2019
zápis ze zastupitelstva ze dne 18.1.2019 - schválení prodeje Plynofikace obce Buk za cenu
3,247,B00 Kč dle znaleckého posudku
zápis ze zastupitelstva ze dne 1.3.2019 - schválení nákupu stavby čp. 7 + pozemků za cenu
500.000 Kč
zápis ze zastupitelsWa ze dne 21.6.2019 - schválení7Ú za rok 2018 bez výhrad, schválení účetní
závěrky
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