sKÝ ÚŘno PLzEŇsxeHo KRAJE

R EKoNotvtlcxÝ

lení pŘezrouruÁvnNí HospoonŘeNi ogci n KoNTRoLY

upova 18, 306 13 Plze

V

tisk č. 1

Č1: rr-rK/3000/20

Zpráva o vysledku p ezkglm ání hospoda ení
USC Holovousy, ICO: 00572942
za rok 2020

P ezkoumání se uskutečnilo dne:
4.2.2021
na základě zákona č' 42OI2OO4 Sb., o p ezkoumávání hospodarení Územních
Samosprávnych celkťr a dobrovolnych svazkťr obcí'

Místo provedení p ezkoumání: oÚ Holovousy
Holovousy 44, 331

41 Kralovice

P ezkoumané období: 1. 1. 2020 -

31

. 12. 2020

P ezkoumání vykonaly:

-

kontrolorka pověrená rízenímp ezkoumán í: l ng. Vladimíra Neumannová
kontrolo rka:

-

|ng. Lenka Krausová

Pri prezkoumání byli p ítomni:

-

Zbyněk Řenč - starosta obce

Jaroslava Nedvědová - učetníobce

A. P ezkoumané písemnosti

Predmětem prezkoumání hospodarení jsou udaje uvedené V s 2 odst' 1 a 2 zákona
o p ezkoumávání hospodarení' Prezkoumání hospodarení bylo provedeno vyběrovym
zpťrsobem s ohledem na vyznamnost jednotlivych skutečnostípodle predmětu
a obsahu p ezkoumání' P i posuzování jednotlivych právních ukonťr Se vychází
ze znění právních predpisťr platnych ke dni uskutečněnítohoto ukonu:

Popis písemnosti

Druh písemnosti
Rozpočtová opatren í
Schvále ny rozpočet

Strednědob v hled

rozpočtu
Závěrečny učet

Bankovní v pisy
Fa ktu rv

Hlavní kniha
lnventu rn í sou pisy
maietku a závazkŮ
odměnování členťr
zastuprtelstva
Pokladní dokladv
Pokladní kniha (deník)
Príloha rozvahv
Rozvaha
Učetnídeník
UčetnídokIadv
Vykaz pro hodnocení
plnění rozpočtu
VÝkaz zisku a ztrátv
Dohody o provedení
práce
Vnitrní predpis a směrnice
Zápisy z jednán í
zastupitelstva včetně
usnesení
Zápisy finančníhoa
kontrolního vvboru

č'1 a 2, zve einěna V Souladu s platnymi pledpisy
na rok 2020, schválen Zo dne 27. 12. 2019 jako
prebytkovy a zverejněn vČetně návrhu V souladu

s platnÝmi p edpisv
na roky 2021 - 2025, schválen Zo dne 26- 6. 2020 a
zvereiněn V Souladu s platnymi predpisy
za rok 2019, schválen ZO 26. 6. 2020 bez vyhrad a
zve einěn včetně návrhu v souladu s platnymi predpisy
k Účtu č' 31 12037110100 vypis Č' 12,
k učtu č.94-811537110100 vypis č' 12
došlé:č. 1 - 90, vvdané: č' 1 - B
sestavená k 31 ' 12' 2020
sestavené k 31. 12.2020
sta noven í vyše

č. '1 - 5, 11- 36, 50 - 53
za období 1, 2, 4 - 8, 1212020
sestavená k 31 ' 12.2020
sestavená k 31 ' 12.2020
zaobdobí 1-1212020

č.1 -28

sestaveny k 31. 12.2020
sestavenv k

31 .

'l

2. 2020

Směrnice č. 112018

ze dne 27. 12.
29. 12. 2020

2019, 26.

6. 2020, 29. 9.

zápis finančníhovyboru ze dne 1 6' 7 ' 2020
Záois kontrolního vvboru ze dne 25.7 ' 2020

B. 4ištěn í z jedn orázového p ezkoumáni
P i prezkoumání hospoda ení ÚSC Holovousy:

2020,

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Závěr
l. Plnění opat ení k odstranění nedostatkťr zjištěnych
a) pri p ezkoumání hospoda ení uzemního celku za predchozí roky
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
b) p

idílčímp ezkoumánízarok2020

dílčíp ezkoumání nebylo provedeno'
ll. P i p ezkoumání hospoda ení ÚSC Holovousy za rok2020

lv

ziiš

č. 420/2004 sb.)

ostatk

hvb

ísm

10

záko

lll. Pri p ezkoumání hospoda eni ÚsC Holovousy za rok2020
Neuvádí se zjištěná rizika dle $ 10 odst. 4 písm. a) zákona č,.42012004 Sb.

lV. Pri p ezkoumání hospoda eni

.

Byly zjištěny dle
u

kazatele:

s

Úsc Holovousy za

rok 2020

10 odst. 4 písm. b) zákona č. 42012004 Sb' následující

a) podíl pohledávek na rozpočtu uzemního celku

0,00

%

b) podíl závazkťr na rozpočtu uzemního celku

1,83

0/o

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku Územního
celku

0%

Byl zjištěn dle $ 10 odst. 4 písm. c) zákona č. 42012004 Sb' následující dluh uzemního
celku:

za

postední 4 rozpočtovéroky podle právního predpisu
upravujícíhorozpočtovou odpovědnosť je nulovy

Dluh Územního celku

Úsc Holovousy

k pr měru jeho príjmťlza poslední 4
rozpočiovéroky podle právního predpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost'

,,ově ily jsme poměr dluhu O

%o

ově ení poměru dluhu jsme provedly vyběrovym zpťrsobem tak, abychom získaly
priměrenou jistotu k vyslovení následujícího závěru. Dlutr Úsc Holovousy neprekročil
60 % prťrměru jeho príjmťrza poslední 4 rozpočtovéroky' Pri ově ení bylo zjištěno, Že
poměr dluhu k prťrměru príjmŮ za poslední 4 rozpočtovéroky je nulovy'"

I

Podpisy kontrolorek:
lng. Lenka Krausová

lng. Vladimíra Neumannová
kontrolorka pověrená ízením
prezkoumání

Územní celek prohlaŠuje, Že poskytl pravdivé a uplné informace o predmětu
p ezkoumání a o okolnostech vztahujícíchSe k němu podle s 2 zákona
č. 42012004 Sb', o p ezkoumávání hospodarení uzemních Samosprávnych celkťr
a dobrovoln57ch svazkťr.

Tato zpráva o v17sledku p ezkoumání je návrhem zprávy o vysledku prezkoumání
hospoda ení, p ičemŽ konečnym zněním zprávy Se stává okamŽikem marného
uplynutí lhťrty stanovené V s 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 42012004 Sb., k podání
písemnéhostanoviska kontrolorovi pově enému ízenímp ezkoumání na adresu:
Krajsk urad Plze ského kraje, odbor ekonomicky, oddělení p ezkoumávání
hospoda ení obcí a kontroly, Škroupova 1B, 306 13 Plze

.

S obsahem návrhu zprávy o vysledku prezkoumání hospoda ení ÚSC Holovousy
o počtu 5 stran byl seznámen a jeho vytisk číslo1 obdrŽel

L-

Zbyněk Renč

starosta obce

Rozdělovník

4

Dne . 4. 2. 2021

V tisk

P edáno

Počet
v'tiskťt

č.

P

revzal(a)

I

1

Úsc

2

1

Krajsky urad ?lzenského kraje Mqr. lvana Musilová

Poučen í:

je Ve

Holovousy

Zbyněk Renč

smyslu ustanovení s 13 odst'

'l písm. b)

zákona
uvedenych
nedostatkťr
a
chyb
C.42Ot2oo4 Sb., povinen prijmout opatrení k nápravě
v této zprávě o vysledku p ezkoumání hospoda ení a podat o tom písemnou informaci
príslušnémp ezkoumávaji.imu orgánu (Krajsky u ad Plzenského kraje, Škroupova 18,
306 13 Plze ), a to nejpozději do 15 dn po projednání této zprávy spolu
se závěrečnym učtem v orgánech Územního celku.
Územní celek je dále Ve smyslu ustanovení s 13 odst' 2 zákona
č.42}l2o04 Sb., povinen V informacích podle ustanovení $ '13 odst. 'l písm. b) téhoŽ
zákona uvést lhťrtu, ve které podá príslušnémup ezkoumávajícímu orgánu písemnou
zprávu o plnění prijatych opat ení a v této lhťjtě príslušnémup ezkoumávajícímu
orgánu uvedenou Zprávu zaslat.

Územní celek

Nesplněním těchto povinností Se Územní celek dopustí prestupku podle ustanovení
s 14 odst. '1 písm. b) a c) zákona č'42012004 Sb., Z3 to lze uloŽit uzemnímu celku

podle ustanovení s 14 odst' 2 zákona č' 42012004 Sb.

do vyše 50 000,00 Kč.

pokutu

