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stejnopis č. 2

zp ráva o výsledku Dřezkoumání hosDodaření za rok 20í7
obce Drachkov. lčo 46684450
Přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územníhoc6lku ve dnoch:
17. srpna 2017 jako dílčíprezkoumání
5, břézna 2018 ]'ako koneěné přezkoumání
Přezkoumání hospodaření obce Drachkov za rok 20í7 ve smyslu ustanovení § 42, § 53 (týká se Dso) zákona
č. 128i2000 sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisú, a v souladu se zákonem č. 42012004 sb,,
o přezkoumávání hospodařenl územních samosprávných celků a dobrovolných svazkú obcl, Vé znění pozdějších

předpisů, bylo zahájo.o dna 18. 7. 2017 Kraigkým úřadom Jihočo§kóho křaie dořučénímpísemného
oznám6ní,

Přezkoumané období od 1.1.2017 do31,12.2017.

Přezkoumání Vykonal:

-

konirolor pověřený rlzením přezkoumánl:

vladlmíía Achatzová

Povóřoní k př€zkoumání podle § 5 č,420/2004 sb. a§4a§ 6.ákona č,255/2012 sb. vydal Kraiský úřad
Jlhočeskéhokřale pod ě. 536/20ízoEKo-PŘ dné l9. 7. 20í7,
dne 29, 1. 20í8.

'8/2ol8/oEKo-PŘ

Přezkoumání bylo vykonáno výbě]ovým zpúsobém.
Při přezkoumáni byli přítomni:

Miřoslav krčal - starosta
l\4gr,

Miloshva Malá, Bc, - účetní

stíánka 1

ř9dmět oňozkoumánii
Předmětem přézkoumání hospodařen í .jsou oblasti hospodarení uvedené v § 2 odsl, 1 a 2 zákoí\a č. 4202004 sb-,
posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona,

Pri posuzovéníjednotlivých právních úkonť] se wchází ze znéníprávních předpisů platných ke dni uskutečnění
tohoto úkonu,

Podle ustanovení § 2 odst, 3 zákona č, 42012004 sb. nebyly předměiem přezkoumání údaje, na které se Vztahuje
povinnost mlčenlivosii podle daňového řádu.
Poslední kontlolní úkon (např. ukončéníkontíoly na mistě nebo vráceni vyžádaných podkladů, ukončeníprověření
námitek uplatněných ve sianovisku k návrhu zpráVy o výsledku přezkoumání hospodařenl apod,) byl učinén

dne 5, 3, 2018,

A.

VÝsledek dílčíchpřezkoumání

A,l,

chyby a nedostatky napravénév píůběhudílčíchpřezkoumáni zarokzo'l7
nebyly zjištěny takové chyby a nedostatky.

A,ll.

chyby a nedostatky nenapravené ze všech dílčíchpřezkoumání za

Ťok

20í7

Při přézkoumání hospodaření nébyly zjištěny chyby a nedostatky.

podle ustanovení § 10 odst. 3 písm, a) zákona ě. 42012004 sb., které jsou uvedeny V členění
podle ustanovení § 2 odst. í a 2 uvědeného ákona:
1.

l,,'stanovení § 2 odst. ,1 písm, a) plněni Dříimůa V,ídaiůrozoočtu včetně oeněžnich oDer€ci,
rozoočtových orostředkú
- přezkoumán:

2.

tÝkaií;lch se

Ano

l,,Jstanovení § 2 odst. 1 Dísm, b)

fnančníoDerace, tikaiícíse tvorbv a ooužiti oeněžnich fondů

Ano
obec netvoří peněžnífondy

- přezkoumán:

3.

Ustanovení§ 2 odst.

,1

Dísm, c) nákladv a vÝnosv Dodnikatelské činnosti L]zemního celku

Ano
obec nevykonává podnikatelskou činnost
- přezkoumán:

Ustanovení § 2 odst, 1 Dísm. d) Deněžní ooerace, týkaiící se sdružených prostředkú vynakládaných na základě
§mlouvv mezi dvěma nebo Více územnímicélky, anébo na základé smlouw s jinými oráVnickými nebo
fvzickými osobami

Ano
obec neuzavřela žádnou smlouvu, iýkající sé sdružených prosffédků
Ustanovení § 2 odst. 1 oism, e) finančníoDerace. týkaiícíse cizích zdroiů Ve smvslu Drávních Dředpisů o
- prezkoumánI

účetnictví

- přezkoumán:

Ano

slíánka 2

- přezkoumánI

Ano

obci byla za přezkoumané období poskytnuta neinve§tiční dotace zatříděna na položku 4í16 Vé Výši
160,000 Kč, Uz 13013

iáů, i

í § 2 odst, 1 DIsm, q) vv!človéoí3jlýp9íédéli
roioóčtůrn ob* k iinÝrrr rozoočtťrm, ke šÉtnímfondťrm a k dalslm osobám

přezkoumán: Ano

_

ustanovenl § 2 odst, 2 DIsm, a) nakládáni a hosoodařeni s maietkem ve vlastnictvi územního celku
- přezkoumán:

Ano

9.

- přežkoumán: Ano

obec nehospodaří s majetkem státu
10,

I

6iéf6i6áňióh

oroánem dohledu oodle zvláštního orávního ofudpisu

- přezkoumán: Ano

11, U§tanovení § 2 odst. 2 oísm, dl stav oohledáVek a závazkť] a nakládání s nimi
_

přezkoumánI Ano

12. Ustanoveni§ 2 odst, 2 Dísm, e) ručenízaáVazkv fvzických a orávnickÝch osob
- přézkoumén: Ano

obec neručízazáVazky ryzických a práVnických osob
13. Ustanoveni § 2 odst, 2 oísm, fl zastavování movitÝch a némovitÝch věci Ve Drosoěch třetlch osob
- přezkoumán: Ano

obec nemá zastavený majetek ve prospěch třetích osob
14, U§tanovenl § 2 odst, 2 olsm- o) zřizování Věcných břemen k maietku územníhocelku
_

přezkoumán: Ano

obec za přezkoumané období nezřídila věcná bremena, věcná břemena zřízena na pozemcích v minulých
letech jsou vedena na analytických účtech0310310, 0310510

15, Ustanovení § 2 odst, 2 oísm, h) úč€tnictví vedené územním celkem
- přezkoumán: Ano

D ověření ooměru dluhu územního célku k Drůměru ieho ořlimů za Doslednl
4 rozoočtovéiokv oodle órávního oředoisu uoravuiicího rozoočtovou odoovědnost

16 ustanovení § 2 odst, 2 oism
- přezkoumán: Ano

17, Ustanovenl§ 9 Kontrola nakládání s ořísDěvkem a sé svěřenÝm majetkem

Ano
obec nemá zřízenou
- přezkoumán:

po

stránka 3

plnění opatření k

v předchozích letech

odstranění nedostatkú liĚGnÝah

Při přezkoumání hospodaření územníhocelku v předchozích letéch
nebyly ziištěny chyby a nedostatky.

c,l.

D.

Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 20í7

D.l.
ó

Při přezkoumání hospodařoní obce za íok2o'l7 podle § 2 a §3 zákona ě.42012004
sb,
nebyly ziištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatkú zjištěných při dílčích
přezkoumáních, které byly již napraveny.

D,ll.

Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze ziiš€ných chyb a nedostatků,
Kerá mohou mít negativní dopad na hospodařgní lizemního celku v budoucnu:

Při přezkoumání hospodařenl nebyla zjištěna žádná záýažná rizika, která by mohla mít negativní dopad
na hospodaření územniho celku v budoucnosti.

D.lll.

Poměrové ukazatele zjištěnépři přézkoumání hospodařéní:

a) podíl pohledávek na rozpoětu územnlho celku ,..,,..,...,..,,.,,.,,..,,..,,..,,..,..,,...,,...,,,,,,,,,,, 0 %

b)podílzávazkúnarozpočtuúzeínnihocelku,,,..,,.......,,,,,,,,1,93%
c) pod

íI zastaveného

D.lV.

májétku na celkovém majetku územního celku .,,..,..,,...,,....,...,..,,., 0

7o

Výrok o Výši dluhu územního celku:

Dluh územního celku nepřek]očil 600/0 průměrujeho příjmů za posledni 4 rozpočtovéroky.

Výše dluhu úzémníhocelku: 0 Kč,
600/" průměrujeho příjmú za poslední4 rozpočtové roky: 1.705,826,38 Kč.

Drachkov, dne 5, března 2018

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumánl hospodařenlI

sllánka 4

vladimíra Achatzová
kontrolor pověřený řizením přezkoumáni

;;jil

t,írrl")
;.;;i;;i;;; ú;;;;;óh;
přezkoumání

iÉ;;i;

Ťato zD]áva o výsledku Dřezkoumání:

-

má pouze charakter návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, K zjištěním uvedeným Ve zprávě
je možnépodat pisemné stanovisko ve lhůtě do í5 dnů ode dne převzetí zpráVy o výsledku přezkoumání,
a to kontrolorovi pověrenéňu řízením přezkoumáni. Ténto návrh se stává konečným zněním zprávy
okamžikem ňaínéhouplynutí lhúty síanovené v § 6 odst, 1 pí§m, d) zákona ě.420/2004 sb,, o možnosti
podání plsemného stanoviska k dotčeným zjištěním. Kontrolor pověřený řízenímpřezkoumání může
v odůvodněném případě stanovit lhůtu delší.

-

je Vyhotovena ve dvou stejnopiséch, přičemž se jeden stejnopis předává zástupci kontrolovaného subjeKu
a druhý stejnopis se zakládá do pří§lušného spisu.

-

nedílnou součéstízpráVy

-

s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání ho§podaření obce Drachkov o poóU 8 skan včetně přílohy
byt seznámen dne 5, 3, 2018 ajejístejnopis č, 2 přeyzal dne 5. 3. 2018 starosía obcé Miroslav Krčal.

které jsou uvedené v příloze,

je

seznam dokladů a jiných materiálú využitých pfi

prezkoumánl,

Poučoní:
Úzémní celek je Ve smyslu Ustanovení § 13 odst. 1 písm, b) zákona ó. 42012004 sb., povinen pňjmout opatrení
k nápravě chyb a nedostatků uvédených v této zprévě o výsledku přezkoumání hospodařéní a podat o tom
písemnou informaci přezkoumáVajícímu orgánu, a to nejpozději dolsdnťt po projednání této zpráVy spolu
se závěrečným účtemV orgánech územníhocelku.

je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona ě, 42012004 sb,, povinen

V informaclch podlé
příslušnému
přezkoumávajícímu
podá
orgánu
písm.
ve
které
b) téhožzákona uvést lhl]tu,
ustanovení § 13 odst. 1
písémnou zp.ávu o plněni přúatých opatření a v této lhírtě přislušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou

t-]zemní celek

zprávu zaslat.

Nesplněnirn těchto povinností se územnícelek dopusti přestupku podle ustanoveni § 14 odst, 1 písm, b) a c)
zákona č, 42012004 sb. a za to |ze uložit územnímucelku podle ustanoveni § 14 odst, 2 zákona č. 42012004 sb,
pokutu do Výše 50.000 Kč,

Ob€G DRACIiKOV

Dřachkov 54
586 ol strakqrlce o

_)-?:::,_.-

Miroslav krčal
starosta obce

/áodpis

slíánka 5

