
KRA]SKY URAD
JIHočEsrÝ rnn:
Odbor ekonomický
Oddělení přezkumu a metodiky hospodařeníobcí
U Zimního stadionu I952l2
37O 76 České Budějovice

spisová značka: otxo-pŘ 3o4L6 l 2oL9/hakr stejnopis Č, 2

zoráva o výstedku přezkoumání hospodaření za rok 2019

přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územního celku dne 3.10.2019 jako dílČÍ přezkoumání
a
na Krajském úřadu Jihočeského kraje dne 18.03.2020 jako koneČné přezkoumánÍ.

přezkoumání hospodaření obce Mačkov za rok 2O19 ve smyslu ustanovení § 42 zákona Č. 12812000 Sb.,

o obcích (obecni zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem Č.42012004 Sb,,

o přezkoumávání hospodaření územnírch samosprávných celků a dobrovolných svazkŮ obcÍ, ve znění
pozdějších předpisů, bylo zahájeno dne 02.08.2019 Krajským Úřadem JihoČeského kraje
doručením písemného oznámení.

Přezkoumané období od O1.01.2O19 do 3L.L2.2OL9.

Přezkoumání vykonali: Marie Housková

pověřeníkpřezkoumánípodle§5zákonaě.42O|2OO4Sb.a§í"§6zákonaČ.255/2012Sb.
vydal Krajský úřad Jihočeského kraje pod č.54Ol2OL9/OEKO-PR dne 18.7.2019.

Konečné přezkoumání hospodaření bylo provedeno v podmínkách mimořádných opatřenÍ, vyvolaných

vyhlášením nouzového stavu na území České republiky, s využitím postupu doporuČeného Ministerstvem

financ| odbor 47 Centrální harmonizační jednotka, z podkladŮ předávaných Územními celky

na elektronických nosičích a konzultovaných dálkovou formou.

Přezkou má ní bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumání byli přítomni: Hana Míková - starostka

Markéta Vrbová - účetní

identifikátor DS: kdib3rr
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky,cz

tel:
fax:

386 720 111
386 359 069
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Sp. zn.: OEKO-PR 304t6l20l9lhakr

předmět přezkoumání:
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst. I a 2 zákona
č,42012004 Sb., posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.
Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znéní právních předpisů platných ke dni
uskutečnění tohoto úkonu.

Podle ustanovení § 2 odst, 3 zákona č, 42012004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje, na které
se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

Poslední kontrolní Úkon - kontrola inventarizační zprávy za rok ZOI9 - byl učiněn dne 18. 3, 2020,

A. Výsledek dílčích přezkoumání

A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2019

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny takové chyby a nedostatky.

A.II. Chyby a nedostatky nenapravené z dílčích přezkoumání nebo zjištěné při konečném
přezkoumání za rok 2019

Př! přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny takové chyby a nedostatky.

podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. a) zákona č, 42012004 Sb., které jsou uvedeny v členění podle
ustanovení § 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona:

1, Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) plnění přf mů a výdaiů rozpočtu včetně peněžních operacl tíkajících
se rozpočtových prostředků
Přezkoumán: Ano

2. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace. týkající se tvorby a použití peněžních fondů
Přezkoumán: Ano

3. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosv podnikatelské činnosti územního celku
Přezkoumán:Ano

4. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkaiící se sdružených prostředků vynakládaných
na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celkv, anebo na základě smlouvy s iinými
právnickými nebo fyzickými osobami
Přezkoumán:Ano.

5. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, tíkaiící se cizích zdrojů ve smvslu právních předpisů
o účetnictví
Přezkoumán: Ano

6. Ustanovení § 2odst. 1písm. fl hospodařenía nakládání s prostředky poskvtnutými z Národníhofondu
a s dalŠÍmi prostředky ze zahraničíposkytnutúmi na základě mezinárodních smluv
Přezkoumán: Ano

identiflkátor DS: kdib3rr
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky,cz

tel: 386720 III
fax: 386 359 069

IČ: 70890650
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Sp. zn.: oEKo-PŘ 3O4t6l20t9lhakr

Přezkoumán: Ano

Přezkoumán: Ano

celek

Přezkoumán: Ano

Přezkoumán: Ano

Přezkoumán: Ano

Přezkoumán: Ano

Přezkoumán: Ano

Přezkoumán: Ano

c.I. při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech

byly zjištěny následující chyby a nedostatky:

Charakteristika zjištěné chvby a nedostatku:

skutečné stavy majetku a závazků územního celku nebyly zjištěny.

Popis ziištěné chybv a nedostatku:

identifikátor DS: kdib3rr
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz

tel: 386 720 111
fax: 386 359 069

IČ: 70890650
DIČ: CZ7OB90650
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8. U.tunou"ní § 2 odst. 2 písm. a) nakládánía hospodařenís majetkem ve vlastnictvíúzemního ce|ku

9, Urtunou"ní § 2 odst. 2 písm. bt nakládání a hospodaření s majetkem státu. s nímŽ hospodaří ÚZemní

1 1. Ustanovení § 2 odst. 2 písm, d) stav poh|edáVek a ZáVaZků a nak|ádání s nimi

.12. Ustanovení§ 2 odst.2 písm, e) ručeníza závazkv Ýzických a Právnických osob

13. Urtanovení§2odst.2písm.f)zastavovánímoviÝchanemovitvchvěcíveProsPěchtřetÍ'chosob

14. Ustanovení § 2 odst. 2 písm, q) zřizovánívěcných břemen k maietku Územního celku

16. U.tanovení § 2 odst. 2 písm. i,t ověření poměru dluhu územního celku k prŮměru jeho PříjmŮ za Poslední- 
plsu upravuiícího rozpočtovou odpovědnost

- přezkoumán: Ano



Sp. zn.: oEKo-PŘ 304I6/2OI9/hakr

Kontrolou inventarizace k 31. 12, 20IB Ú§!9 Oos (ostatní dlouhodobý finanční majetek) bylo zjištěno,Že ÚČetní jednotka vykazuje na tomto účtu částku 20.oo0 Kč (2óo kusů akcř-čóír.a'rpoi,tdr|j.
Dle PředloŽeného ÚČetního dokladu výpi99 FIO banky bylo zjištěno, ie ke dni 9. 11. 2o1B došio k ;e;Ú'hodProdeji, a to za celkovou hodnotu ve uýŠi 265,614,75 Kč. Z tohoto důvodu rněl být vykázaný toneenýŠtáv
k 31. 12, 2018 na účtu 069 ve rnýši 0 Kč.

ZjištěnÝ nedostatek byl odstraněn.

PoPis..PlněníoPatřenÍ: Kontrolou inventarizace k 31. 12, 20tg účtu 069 (ostatní dlouhodobý
finanČní 1ajetek) bylo zjiŠtěno, že účetníjednotka již nevykazuje na tomto účtu částku žo.ooo Kč (200 kusb
a.kcií Ceské spořitelny). Dle předloŽené Komisjonářské smlouvý uzavřené dne 10, 1, 2o7g a výpiŠu z účtují bYla Částka 265.614,75 KČ vyplacena. DoloŽeno účetním dokladem číslo 0OO3000O7 ze dne 10, 1. 2019.
Z ÚČtu 069 bylo přeúČtováno ÚČetním dokladem číslo 0005000O2zedne 10. 1,2019.
Opatření bylo splněno: Napraveno.

D.I. Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2o19 podle § 2 a § 3 zákona č, 42ol2oo4 sb.
+ nebYlY zjiŠtěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčích

přezkoumáních, které byly již napraveny.

D.II. UPozornění na případná rizika, která Ize dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků,
která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:

Při Přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná záiažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na
hospodaření územního celku v budoucnosti.

D.III. Poměrové ukazateIe zjištěné při přezkoumání hospodařeníl

a) podill pohledávek na rozpočtu územního celku ......,.. ,...,.0,03 o/o

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku ......... 4,3O o/o

c) podílzastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ..,...,. o,oovo

D.IV. Výrok o výši dluhu územního cetku:

Dluh Územního celku nepřekroČil60 o/o průměru jeho přrjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Výše dluhu územního celku: O,- Kč
60 % průměru jeho přfmů za poslední 4 rozpočtové roky: 3 4o3 o5o,o0 Kč

České Budějovice, dne 18. března2O2O

Název opatření:
Opatřenísplněno dne:

identifikátor DS: kdib3rr
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz

Inventarizace účtu 069 k 31. 7z.2019
37.72,2079

tel:
fax:

386 720 IIL
386 359 069

IC: 70890650
DIČ: cz7o89065o

Stránka 4 z 9



Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření;
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Marie Housková

kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Tato zpráva o v,ísledku přezkoumání:

- má pouze charakter návrhu zprávy o výsledku přezkoumání 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 řízením přezkoumání. Tento návrh se stává koneČným

zněním zprávy okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst, 1 písm, d) zákona Č,

42olzo04 Sb,, o možnosti podání písemného stanoviska k dotČeným zjiŠtěním. Kontrolor pověřený

řízením přezkoumánímůže 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 součástí zprávy je seznam dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumánÍ, které jsou

uvedené v příloze.

- s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Mačkov o počtu 9 stran vČetně přílohy

byla seznámena telefonicky dne 18. 3. 2020 a její stejnopis Č. 2 převzala dne ...,.,..,..

starostka obce Hana Míková.

Poučení:

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst, 1 písm. b) zákona Č, 42012004 Sb., povinen přijmout

opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat

o tom písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnŮ po projednánítéto zprávy

spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č, 42012004 Sb., povinen v informacích podle

ustanovení 5 is oost. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajíciimu

orgánu písemnou zprávu o plnění přl3atých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu

uvedenou zprávu zaslat.

_7k4rL1__.,
podpis kontrolora pověřeného řízením

přezkoumání

,ffi§#'ooffi"
"oorS?i?jffi;ii;,v
B,d€*#ť,ffi#-

identifikátor DS: kdib3rr
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz

tel:
fax:

386 720 7L7
386 359 069



Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí přestuPku Podle ustanovení § 14 odst' 1 PÍsm' b) a c)

zákona č. 4zol2*o4sů.' . ,. tólze uložit .'rárnl,i..,u ceiku Podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona Č' 42012004

Sb. pokutu do výše 50.000 Kč,

Hana Míková

starostka obce

OBEC MAČKOV
Mačkov 75

3EB 01 Blatná

identifikátorDS: kdib3rr
Ó-podatelna: posta@kraj-jihocesky,cz

tel: 386 720 111

fax: 386 359 069

tČ: 70890650
DIČ: CZ7OB90650
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Sp. zn,: oEKo-PŘ 3O4l6l2Ol9lhakr

Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2079.

Dokladv a jiné materiálv využité při přezkoumání:

Návrh rozpočtu
. návrh rozpočtu na rok 2019 byl zveřejněn od 9.11.2018 do 26.11.2018 dle zákona

Rozpočtová opatření
o pověřenístarostky ke schvalování rozpočtouých opatření , zápis z jednánÍZO dne 2B,7.Z0l9
o - Ro č.Il2O19 - schváleno starostkou dne 25.1.2019, zveřejněno dne I5,2,20I9 dle zákona
o - Ro č,2l2O19 - schváleno starostkou dne27,2,2019, zveřejněno dne 11.3.2019 dle zákona
o - Ro č,4l2ol9 - schváleno starostkou dne 18.4.2019, zveřejněno dne 10.5.2019 dle zákona
. - Ro č. 5/2o19 - schváleno starostkou dne24.5.ZO19, zveřejněno dne 12.6.2079 dle zákona

Rozpočtová opatření
. rozpočtové opatření číslo I2l2079 - schváleno starostkou obce dne 20, 12, 2019 /webové stránky

obce/
Schválený rozpočet

. na rok 2019 byl schválen na jednání ZO dne 26.7L2OIB jako vyrovnaný, závazné ukazatele -

položky
. - zveřejnén 4,I2.20IB dle zákona

Střednědobý rrýhled rozpočtu
. SVR na roky 2OI9 - 2020, schválen v ZO dne 18.12.2017, zveřejnén 20.12,2077 - 3LI2,201B dle

zákona
. návrh SVR na roky 2020 - 2079 - zveřejněn od 9.11.2018 do 26.11,2018
. schválen na jednání ZO dne 26,It,207B, zveřejněn od 4.I2,20IB dle zákona

Závěrečný účet
. návrh ZÚ za rok 2018 byl zveřejněn od 28.3.2019 do 29,4.2019 dle zákona
. materiál byl schválen na jednáníZO dne 29,4,20L9 dle zákona
. - schválený materiál byl zveřejněn od 6.5.2019 dle zákona

Faktura
o DFa č, 2019025 ze dne 27, Io,2019 ve výŠi 10.900 KČ kamenné sloupky a osazení
o předpis - Úo e , t33 ze dne 27. 10. 2019
. úhrada - bankovní účet vedený u KB a.s, pohyb dne 31. 10. 2019, ÚO čísto 000300132 ze dne

31. i0.2019
Faktura

. DFa č.26t2OI9 ze dne 5. 11. 2019 ve výši 33,275 KČ za odvlhčovač
o předpis azaYazení na majetkový účet - 5, 11.2019 - UD číslo 143
. úhrada - 0oo3oo135 ze dne 5, 11. 2019, bankovní výpis vedený u KB a.s. ze dne 5. 11. 2019 pohyb

ve uýši 33,275 Kč
Faktura

. DFa č, LAB19012B009 ve.výši 955,90 Kč ze dne 27, 17. 2019 za rozbor vody
o předpis - 27. IL 2019 - UD číslo 152
. úhrada - 0003001465 ze dne 29. IL 2019, bankovní rnýpis vedený u KB a.s, ze dne 29. IL 2019

pohyb ve výši 955,90 Kč
Faktura

. FAP č,I9I22 ze dne 5,4.2079 ve výši 15,016 KČ

o předpis - ÚO t. 38 ze dne 5.4,2Ot9
. úhrada - BV KB a.s., elektron, pohyb ze dne I1,4,2OI} ve výši 15.016 Xč, ÚO č. 300044 ze dne

IL4.2079
Hlavní kniha

. 08/19
Hlavní kniha

. 7212019
Inventurní soupis majetku a závazků

. inv. soupis účtu 021, o21 0210 - víceúčelová budova - st. p. 94, 0ZI 0310 - hasičská zbrojnice
- st, p. 100 v k,ú. Mačkov, kaple - st. p. 28 v k.ú. MaČkov, čekárna BUS - st, p.9Bl2 v k, Ú. MaČkov

rČ: 70890650
DIČ: CZ7OB90650
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Sp. zn.: oEKo-PŘ 3O4t6l20l9lhakr

o inv, soupis účtu 231 kontrola zůstatku na rozvahu sestavenou k 31. 12. 2019. inv. soupis účtu 261 kontrola zůstatku na rozvahu sestavenou k31., 72,2OIg. inv. soupis ÚČtU022 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých vécí,O220010,022 0110,
022 0t20,022 0130

. inv. soupis účtu 3BB, 069, 3B9,. inventarizační zpráva ze dne 27, 7.2O2O
Kniha došlých faktur

. od ledna 2019 do srpna 2019
pokladní doklad

. - úhrada - PPD č. Bl2019 ze dne zL.lZOlg. ÚD č. 200008 ze dne 2172o7g ve r,nýši 3.000 Kč
a

. - úhrada - PPD č. 20l20I9 ze dne 4,Z.2O19. Úo č. 20oo20 ze dne 4,2,zo7g ve výši 3.0oO Kč
Pokladní kniha (deník)

c zd prosinec 2019
Pokladní kniha (deník)

. za srpen 2019
Příloha rozvahy

. k 31. L2,20I9
Příloha rozvahy

. k 31.B.2019
Rozvaha

. k 31. 72,2019
Rozvaha

. k 31.B.2019
účetní doklad

. oznámení poskytovatele dotace - ze dne 72. 72.2olg - vyúčtování ke dni g. 72,2OIg. UD číslo 000500021 ze dne 9, 12.2O7g
účetní doklad

. Úo č, 000300007 ze dne 10. 1. 2019 uýplata akciína účet. ÚO č. OO0500OO2 ze dne 10. 1. 2019. - doklad o ukončeníkomisionářské smlouvy
účetní doklad

Úo ČÍsto 000500032 ze dne 37. tZ, 2OIg - přeúčtování analytiky /oprava zařazení stavby/
účetnictví ostatní

. účetnízávěrka za rok 2018 byla schválena na jednáníZo dne 29.4,20Igr - protoko|- 29.4.2079

. - data odeslána na CSÚIS dne 6.5.2019
. . - přeúčtováníHV - ÚD č. 500004 za dne 2g.4,2olg
Učtový rozvrh
, . platný pro kontrolované období
Učtový rozvrh

. platný pro kontrolované období
Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

. k 31. 72.2079
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

. k 31.B,2019
Yýkaz zisku a ztráty

. k 31. 12,2019
Yýkaz zisku a ztráty

. k 31.B.2019

identifikátor DS: kdib3rr
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz

IČ:
otč:
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fax:
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386 359 069
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Sp. zn.: oEKo-PŘ 3O4l6l2Ol9lhakr

Smlouvy a da!ší materiály k přijatým účelovým dotacímo Smlouva o poskytnutí ÚČelové dotace Č. SDo/oREGl534-Ll§ uzavřená dne 24.6.2019
' - ÚČelem je PoskYtnutí neinvestiČní dotace na realizaci akce; "Vybavení prostor obecního úřadu,,o - dotace je poskytnuta jednorázově formou zálohy ve rnýši 15o.0oo rč, činí max. 600lo z celkor,ných

uznatelných nákladů
. - vyúčtování nejpozději do 15.1,2020o - průvodní dopis ze dne 31.5.2019 - UZ770 a postupy účtování. účtování:

' - Přfem - BV KB a.s, elektronicky ze dne 1B,7.2O19 ve uýši 150.oo0 rč, úo č. 300086 ze dne
7B,7,20t9

Smlouvy nájemní
. smlouva o nájmu prostor sloužkích k podnikání uzavřena dne 3.7.2018. - obec jako pronajímatel
. - nájemce fyzická osoba. - nájem stanoven ve výši 3.o0o Kč měsíčně. - nájem uzavřen od 1.B.201B do317,2OL9. - předpis nájemného - 200008 ze dne zLLzOtg ve rnýši 21.0OO Kč
' - Úhrada - PPD Č. Bl2019 ze dne 2L7,2O7g, Úo č. Zoooo8 ze dne zllzllgve uýši3.000 Kč
' - Úhrada - PPD Č. 2ol2ol9 ze dne 4,2.2olg, Úo č, zoooz0 ze dne 4.2.2oLg ve výši 3.oo0 KčDokumentace k veřejným zakázkám
' směrnice Č, IlZ017 pro evidenci a zadávání veřejných zakázekmalého rozsahu - 27.II.2o77. - postup zadání nákupu - ochranný oděv pro hasiče - přímo starostkao FAP č.I9I22 ze dne 5,4.2ot9 ve uýši 15,016 Kčo předpis - ÚO i, 38 ze dne 5,4.2OIg
' Úhrada - BV KB a,s., elektron, pohyb ze dne l7.4.2otg ve výši 15.016 rč, úo č. 3ooo44 ze dne

11,4.2019
Informace o přijatých opatřeních (zák.42ot2oo4 sb., g2ol2ool. Sb., apod.)o zQ, dne 6.5,2019, doruČeno DZ dne 6.5.2019
Vnitřní předpis a směrnice

Zápisy z jednání zastupitetstva včetně usnesení. zápis z jednánízastupitelstva obce dne 25. 11. 2019 /webové stránky obce/. - seznámenís rozpočtovým opatřením číslo 10

' - Schválení souhlasu s kofinancováním projektu ve výši minimálně 30 o/o z celkouých uznatelných
nákladů projektu víceúčelové hřiště. zastupi[elswo obcá souhlasío s kofinancováním projektu ve rnýŠi minimálně 30olo celkouých uznatelných nákladů projektu.

identifikátor DS: kdib3rr
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz

tel:
fax:

386 720 111
386 359 069

tČ; 70890650
DIČ; CZ7OB90650
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