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ZPF.Áva

o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Josefův Důt, IČ OOZOz3gtrza rok 2020

Přezkoumání hospodaření obce Josefuv Důl zarok2020 ve smyslu ustanovení §

č.12812000 Sb., o obcích, ve zněni pozdějších předpisů

av

42 zákona

souladu se zákonem
přezkoumávání
ě. 42012004 Sb., o
hospodaření územníchsamosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, bylo zahájeno doručením
oznámení o zahájeni přezkoumání hospodaření dne 23.9.2020.

Přezkoumané období od 1.1.2020 do3I.12.2020.

1. Dílčípřezkoumání bylo vykonáno

2,

na obecním úřadu dne 1 .10.2020.
Závérečnépřezkoumání bylo vykonáno dálkově v sídle Krajského uřadu Libereckého
kraje, U Jezu 642/2a, Liberec 2, dne I5.3.202l.

Přezkoumání vykonala:
Ing. Soňa Vavrušková, kontrolor pověřený řizenim přezkoumání.

Pověření k výkonu přezkoumání podle § 5 zákona č. 42012004 Sb., ve zněni pozdějších
předpisů a § 4 zákona ě.25512012 Sb., o kontrole, ve znénípozdějšíchpředpisů, vydal
Mgr. René Havlík, ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje, pod č. j.: LK-0077l20lYav dne
2I.8.2020.
Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.
Poslední kontrolní úkon před vyhotovením zprávy byl proveden dne 22.3.202I.
Popis úkonu: tel. seznámení starosty obce s výsledky kontroly.

Při

P

řezkoumání bYli Přítomni

:

3f;,il,Ť"ŤlilŤ||l'Juo",,

Helena Kočová - finančníanalytička.

předmět přezkoumání:
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst.
zákonač.42012004 Sb., posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zžů<ona.

Oblasti, které byly předmětem přezkoumání hospodaření v členěnípodle § 2 odst.
l(raiskÝ úřad Libereckého kraie

1

a2

1

a2

l].lezu 6,1212a.46| 80 Liberec 2 . tel,: ' 420 4l]5 22(l 60ó . fax: + 420,185 22ó 362
c-ttlaiI: sona.rarru5|iltr3,rlLra.j ]bc ez. rruu kraj tbc cz. t(, rosqlsos. uli,
C'Z7089 l 508 l)ator,á sclránka; cSkbvkw

uvedeného zékona:

-

-

.

-

ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních
operací, týkaj ícíchse rozpočtových prostředků,
ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) finančníoperace, týkajici se tvorby apoužiti peněžních
fondů,
ustanovení § 2 odst. l písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního
celku,
ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkajícíse sdružených prostředků
vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a vice územnímicelky, anebo na
základě smlouvy s jinými právnick;fmi nebo fyzickými osobami,
ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finančníoperace, tykajíci se cizích zdrojů ve smyslu
právních předpisů o účetnictví,
ustanovení § 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými
z Národního fondu a s dalšímiprostředky ze zaltraničíposkýnutými na základé
mezinárodních smluv,
ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) vyúčtováni avypoŤádání finančníchvztahů ke státnímu
rozpoČtu, k rozpočtŮm krajů, k rozpočtůmobcí, k jiným rozpočtům,ke státním
fondům a k dalšímosobám,
ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví
územního celku,
ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž
hospodaří územni celek,
ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňováníveřejných zakázek,
s výjimkou úkonůa postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního
právního předpisu,
ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků anakládání s nimi,
ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručenízazávazky ýzickýcha právnických osob,
ustanovení § 2 odst. 2 písm. í) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch
třetích osob,
ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zíizovanívěcných břemen k majetku územního celku,
ustanovení § 2 odst..2 písm. h) účetnictvívedené územnímcelkem.

Pfi posuzování jednotliqých právních úkonůse vychází ze zněni právních předpisů platn.ých
ke dni uskutečněnítohoto úkonu.

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

A.

A.I.

VÝsledek dílčíchpřezkoumání

Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčíchpřezkoumáníza rok 2020
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

A.II.

Ostatní zjištěnéa nenapravené chyby a nedostatky v průběhu přezkoumání za
rok2020

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby
§ 10 odst. 3 písm. c) zákona č.42012004 Sb.

,)
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a nedostatky uvedené v ustanovení

r

a nedostatků méně závažnéhocharakteru podle
ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č.42012004 Sb. (v členěnípodle ustanovení § 2
odst. 1 a2 zákonač.42012004 Sb.):
Přehled nenapravených chyb

1.

Ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek" s výjimkou
úkonůa postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu
P oru še ní pr

ávního pře dpi s u :

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
Ustanovení: § 219 odst. 3
Charaheristika z_iištěné chybv a nedostatku:

Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele výši skutečně uhrazené ceny zo plnění
smlouty v souladu se zákonem.
Popis zjištěnéchyb}, a nedostatku:
Zadavatel nezveřejnil na profilu zadavatele skutečně uhrazenou cenu za realizovanou
veřejnou zakázku do 3měsícůod předóní a zaplacení díla..

chybu nelze zpětně napravit. do ukončenípřezkoumání hospodaření nebvla
odstraněna

plnění opatření k

B.
B.I.

v předchozích letech
Při přezkoumání hospodaření územníhocelku v předchozích letech

Nebyly zjištěny chyby

C.

C.I.

odstranění nedostatků ziištěnÝch

a nedostatky.

Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2020
Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 podle § 2 a § 3 zákona

č.

42012004 Sb.

Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nanají závažnost nedostatků uvedených v § 10 odst. 3
písm. c) zákona ě. 42012004 Sb., a to:
Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele výši skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy v
souladu se zákonem.

C.II.

Upozornění na případná rizikao která lze dovodit ze zjištěných chyb
a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územníhocelku

v budoucnu:

Při

přezkoumrání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která
negativní dopad na hospodaření územníhocelku v budoucnosti.

C.ilI.

by mohla mít

Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

celku
........

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního
. 2,27 Yo
b) podíl závazků na rozpočtu územníhocelku
13,06 Yo
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územníhocelku ........... 0 %

C.ry.

Ověření poměru dluhu územníhocelku k průměru jeho příjmůza poslední
4 rozpočtové roky (§ 10 odst. 4 písm. c) zákona č.42012004 Sb.)
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Dluh obce rrepřekročil/překročil 60 % průměru jeho příjmůza posledni 4 rozpočtové

roky ve smyslu zákona č.2312017 Sb.. o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.

V Liberci

dne 23.3.2021

Jméno a podpis kontrolora prováděj ícíhopřezkoumání hosoorl

ař",,,

í,

Tato zpráva o rnýsledku přezkoumání:

-

-

je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, ke kterému lze podat písernné
stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručenínávrhu této zprávy, kontrolorovi
pověřenému řízením přezkoumání. Konečným zněním zprávy se stává tento návrh
okamžikem marného uplynutí výše uvedené lhůty, dle § 6 odst. 1 písm. d) ziákona
č. 42012004 Sb,
se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis pŤedává zástupci
kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zak|ádá do příslušnéhospisu odboru
kontroly kraj ského úřadu,
nedílnou součástí zprávy je seznam přezkoumávaných písemností uvedených v příloze.

V kontrolovaném období dle prohlášení obce:

-

obec nehospodaňla s majetkem státu,
neručila svým majetkem zazávazky ýzických a prár.rrických osob,
flezastavila movitý a nernovitý majetek,
neuzayřela směnnou smlouvu a smlouvu o v}půjčcetýkajícíse nemovitého majetku,
smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky,smlouvu o převzetí dluhu nebo
ručitelskéhozávazku, smlouvu o přistoupeníkzávazku a smlouvu o sdružení,
nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace,
neuskutečnila majetkové vklady,
a uskutečnila pouze veřejné zakánky malého rozsahu (§27 zák. č. l3412016 Sb.).

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,
atonejpozději do 15dnů po projednánítéto zprávy spolu se závěrečným účtemvorgiánech
územníhocelku.

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zékona č. 42012004 Sb., povinen
v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhožzákona uvést lhůtu, ve které podá
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příslušnémupřezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této
lhůtě příslušnémupřezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.
Nesplněním těchto povinností se územnícelek dopustí přestupku podle ustanovení § 14 odst.
1 písm. b) a c) zákona č. 42012004 Sb. a za to lze uložit úzernnímucelku podle ustanovení
§ 14 odst. 2 zákona č. 42012004 Sb. pokutu do výše 50 000 Kč.

Starosta obce byl telefonicky seznámen s návrhem zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Josefuv Důl a tento návrh zprávy s ním byl projednán. Zprálu o výsledku
přezkoumání hospodaření o počtu 13 stran po jejím projednání a seznámení převzal starosta
obce.

Ing.

Jiří Slanař, PhD.
starosta obce
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příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020.
Při přezkoumání hospodaření byl}, přezkoumány písemnosti:

Návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na r. 2020 byl sestaven v II/2019 v členěnípříjmů a výdajů podle oddílů(§).
Návrh byl zveřejněn na uřední desce a stránkách obce od 25.11.2019. Rozpočet byl navržen
jako přebytkový ve výši příjmy 21 556 700 Kč, výdaje 21 046 700, Kč, financování (splátka
úvěru +5l0 tis. Kč).

Pravidla rozpočtového provizoria
Nebyla stanovena, rozpočet byl schválen do konce roku 2019.
Rozpočtová opatření
Do 3I.12.2020 bylo provedeno 5 rozpočtových změn. Do v;fuoje rozpočtu se opatření
promítla takto:
schválený rozpočet
1. rozpočtová změna
2. rozpočtová změna
3. rozpočtovázměna
4. rozpočtová změna
5. rozpočtovázměna
upravený rozpočet

příjmy

výdaje
21,556700 21046700
248 800
248 800
I 3l9 250 I 319 250
2470 400 2470 400

bez vlivu na změnu rozpočtu

-2569

25592581,

-2569
581

25 082

saldo P a V
+510 000
0
0
0
0
+510 000

zveřejnění

26.5.2020
23.9.2020
27.11.2020
16.I2.2020
3I.12.2020

Rozpočtová opatření byla ve správné výši promítnuto do výkazu FIN 2-12 M. Opatření byla
schválena v ZO dne 18.5., I4.9., 16.11r, 14.I2.,31.12.2020 (schváleno starostou na základě
pověření ZO ze dne 14.12.). Na uřední desce bylo oznámeno, kde jsou rozpočtová opatření
uvedena na stránkách obce s tím, že do listinné podoby dokumentů lze nahlédnout na
obecním úřadu.

Schválený rozpočet
Přebýkový rozpočet byl projednán a schválen ZO dne 16.12.2019 ve výši a struktuře podle
zveřejněného návrhu rozpočtu. Celkový rozpočet byl globálně tvořen:
Příjmy
Výdaje
Saldo P

a

V

21 556 700 Kč
21046 700 Kč
510 000 Kč.

Rozpočet byl řádně rozepsán podle požadavkůrozpočtovéskladby avykázánve výkazu FIN

2-12M.

Schválený dokument byl zveřejněný na stránkách obce bez uvedení data uveřejnění.
í záv azný ch u kazatelů zíízeným o rga n iz a cím
Závazné ukazateIe byly oznámeny příspěvkové organizaci ZŠa MŠJosefuv Důl dopisem
ze dne 13.1.2020 po schválení rozpočtu obce s tím, že z rozpočtu obce obdržípříspěvek
na provoz pro rok 2020 ve výši 2 270 tís. Kč. Prostředky byly poukázané na účetškoly
v měsíčníchsplátkách. Do 3l .12.2020 bylo profinancováno 2 l07 3l3 Kč. Sníženíukazatele
o 162 687 Kč schválilo ZO dne 14.12.2020 (vratka příspěvku- schváleno v RO č. 5).
S ta n

ov en
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Střednědobý výhled rozpočtu
Střednědobý výhled rozpočtu byl schválen ZO dne 17.12.2018 do roku 2022 v následujících
souhmných objemech (v tis. Kč):
rok
201 8

20I9
2020
202I
2022

prumy
16 410
16 550
20 502
20 552
20 552

\rýdaje
030
550
20363
20 552
20 552
16
16

saldo P aV
+440
0
+139
0
0

Přehledy byly zpracovány v členěnípodle jednotlivých skupin příjmůa výdajů. Obec měla
v roce 2019 uzavřenou smlouvu o dlouhodobém úvěru s ročnísplátkou ve výši 418 tis. Kč do
4/2020. Schválené dokumenty byly zveřejněné na striánkách obce. Návrh střednědobého
výhledu rozpočtu byl zveřejněný na stránkách obce od 30,11.2018. Schválený výhled od
18.12.2018 dosud.

Závěrečný účet
Návrh závěrečného účtuobce za rok 2019 (dále jen ZÚlUyt zveřejněn od30.4.2020 formou
sestavy z programu Gordic a celé zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok
2019 (zprávy). Informace o finančnímhospodaření příspěvkové organizace v roce 2019 byla
zveřejněná od 30.4.2020. ZÚ byl projednán ZO dne 18.5.2020 a schválen se závěrem "bez
výhrad". Schválený dokument ZÚ včetně zprávy byl zveřejněn na stráŇách obce společně se
zápisem z jednéniZO dne26.5.2020.
Bankovní výpis
Obec používalanásledující bankovní účtyse zůstatky k 31.12.2020 ve výši:
Základni běžnéúčty
KB - č,ú.272545110100, zůstatek ve výši
5 160 177,82 Kč (výpis ě.24I)
KB - č.ú.115-90241028710100, zůstatek ve výši 1 906 070,00 Kč (výpis č. 13)
čNs - č.ú.94-I3t945Il07I0, zůstatek ve výši 2 442 336,87 Kč (výpis č. 42.)
Celkový zůstatek
9 508 584,69 Kč.
Stavy bankovních účtůpodle výpisů souhlasily s údajem na účtu231rozvahy.
Úvěrový účet
Unileasing č. úvěrovésmlouvy 71903372, úvěr ve výši 1 109 570 Kč. zůstatek k 31.12.2020
ve výši 493 l50,00 Kč (leasingové splátky l -36 měs. 32 034 Kč/měs).
Celkem účet451
493 150,00 Kč.
Stav účtuRozvahy 45l byl shodný s výpisy, nedostatky nebyly zjištěné.
Účty peněžních fondů
KB - č.ú.l380120227/0100, zůstatek ve výši 279 849,07 Kč (výpis č.95) - fond rozvoje
bydlení
KB - č.ú.35-6222380237l0100. zůstatek ve výši 159 270,82 Kč (výpis č. 42) - sociální fond
Celkový zůstatek
439 119,89 Kč.
Stavy bankovních účtůpodle výpisů souhlasily s údajem na účtu236 tozvahy.
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Faktura
Kniha došlých faktur byla vedena programově na PC ("Kniha závazků k datu ..."). Do data
kontroly bylo vystaveno 367 faktur. Byly kontrolovány přijaté faktury, jejich úhrady a
zaíčtovániza 712020 (č.I72 - 204).IJ každédošléfaktury byl přiložen záznam o zaúčtováni
faktury s potvrzením věcné a formální správnosti účetníopeíace. Faktury byly hrazeny do
data splatnosti. ZŮstatek účtu32I - Dodavatelé byl vykázán ve výši 209 674,13 Kč
a souhlasil s údajem vykáaanýmv inventarizaci.

Vystavené faktury evidované v knize faktur (33 faktur) do 3I.12.2020 dle knihy fa nebyla
vllrazena 1 faktura ve výši 2 000 Kč. Inventarizací byly doloženy zůstatky na účtech
31l002,0014, 0016, 0800 v celkové výši 133 021,50 Kč.

Inventurní soupis majetku a závazkůl
Inventaňzace byla provedena na základě pííkazustarosty ze dne 9.II.2020 a v souladu
s plánem inventarizačních prací pro rok 2020 v období od 18.12.2020 do 31.12.2020. Byla
jmenována 9 členná inventaňzačníkomise s podpisy všech členů,proškolení bylo provedeno
dne 9.1I.2020.
Stavy majetku a závazků byly uvedené ve vypracovaných inventurních soupisech a sestavách
z evidence majetku v PC souhlasily s údaji na příslušných účtechy rozvaze. Kontrolou
dokladových inventur nebyly zjištěny nedostatky nebo jiné rozdíIy. Ze zpracovaného
inventarizačního zápisu ze ďne 20.I.202l a přiložených 22 inventurních soupisů (členěnído
aÚ; Uyto patmé, žénebyly zjištěny inventarízačnírozdíly.
Vzhledem k mimořódným okolnostem a nízkévnímanérizikovosti daného předmětu nebyl
inventurní soupis majetku a závazků podroben detailnímu prověřování. Detailní prověření
tohoto předmětu přezkoumání bude provedeno v zóvislosti na posouzení jeho rizikovosti v
příštíchobdobích,
Odměňování členůzastupitelstva
Starostovi obce byly odměny vypláceny v souladu sNY 20212018 Sb., v platném znění, pro
obec 3. velikostní kategorie (trvale bydlících900 obyvatel).
Byla provedena kontrola vyplacených odměn starostovi (do 31.12.2020) a místostarostovi
obce (do 31.8.2020), Nebyly zjištěny nedostatky.

Pokladní kniha (deník)
Obec vedla jednu pokladnu na obecním úřadu, evidence pokladní hotovosti byla pruběžně
vedena pomocí progíamu Ginis přes PC. Koncem měsíce byla vytištěna sestava "Pokladní
deník od ...." všech případů hotovostních operací. Příjmové a výdajové pokladní doklady byly
vedeny v jedné vzestupné číselnéřadě tištěnéPC do 31 .12.2020 bylo vystaveno 1451

dokladů.
Kontrolovány byly pokladní doklady za 812020 (č. 1001 - 1l l00), u kterych nebyly zjištěny
nedostatky. Stav hotovosti k 3I.12.2020 byl vykénán vnulové výši (odvod do banky dne
30.12.2020 ve výši 37 677 Kč, doklad 1451) a souhlasil s údajem na účtu261 - pokladna ve
výkazu rozvaha. Nedostatky nebyly zj ištěny.

Příloha rozvahy
Předložený výkaz za I2l2020 byl sestaven podle .požadavkůhlavy VI. a VII. vyhlášky
Č.41012009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví.Uvedené
hodnoty na účtechnemovitostí v analYickém členění,vč. korekce a stavy fondů souhlasily
s Údaji ve výkazu rozvaha. Na podrozvahových účtechbyl evidové,rrr polze drobný majetek ÚčtY 901 - 60 090,69 Kč, 902 - 756 74I,24 Kč a na účtu905 byly vyřazené pohledávky ve
výši27 395 Kč. Obec nevlastnila pozemky s lesními porosty přesahující 10 ha.
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Rozvaha
Předložený výkazrozvaha k3t.12.2020 obsahoval následujícivýznarrné informace:
a) majetek obce

Stálá aktiva činila l 19 680 626,58 Kč, po proúčtovanékorekci 72 725 62I,93 Kč. Převážnou
část dlouhodobého majetku tvořily nemovitosti (účet021 a 031) ve výši 59 980 tis. Kč.
b) cizi zdroje Stav celkem
z toho:

závazkyk:

31.12.2020 (v Kč)
4 009 479,13

úvěry
dodavatelé
zaměstnancům
- pojistné
- daňové závazky
- ostatní závazky
- účtyčas. rozlišení

493 150,00

- závazky k

209 674,13

332 785,00
168 457,00
56275,00
1 909 817,00
827 879,00

Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
Podle výkazl FIN 2-12 M za I2l2020 skončilo hospodaření obce přebytkem ve výši
I 522 tis. Kč při očekávaném ročnímpřebytku rozpočtu ve výši 510 tis. Kč. V tabulce je
uvedena zékladni struktura rozpočtu a jeho plnění k31.12.2020:

rozpočet
Příjmy
21 556 700,00
Výdaje
21046 700,00
+510 000,00
Saldo P a V

úprava rozpočtu skutečnost podíl
25 592 581,00
23 842 474,03 93,18 oÁ
25 082 581,00
22320252,17 88,99 oÁ
- 510 000,00
I 522 221,86

Úaale o rozpočtu a jeho změně ve výkazu odpovídaly schváleným materiáltlmZO.

Yýkazzisku aztráty
Ke kontrole byl předložen výkaz
hospodaření v následuj ícístruktuře:

Náklady
Výnosy
Zisk

k

20 775 302,80
21891 108,03
1 115 805,23

31.12.2020

s tím, že byl vykánán kladný výsledek

Kč
Kč
Kč

Výsledek hospodaření uvedený ve výkazu souhlasil
nebyla provozována a ve výkazu nebyla uvedena.

s údajem v rozvaze. Hospodářská

činnost

Yýkaz zisku aztráý zřízených příspěvkových organizací
Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace ,,Základní škola a Mateřská škola Josefuv Důl".
Organizace byla založena zřizovací listinou ke dni I .1 .2003, zména listiny byla schválena dne
10.3.2006 (majetek do qfpůjčky)a 22.9.2009 (doplnění názvu organizace). V roce 2020
nebyl a prove dena žádná zména zíizov aci li stiny pří spěvkov é ot ganizac e,
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Výsledkem hospodaření příspěvkové organizace za tok 2aI9 byl zisk 67 578,25 Kč, který byl
převeden do rezervního fondu školy podle usnesení ZO ze20.4.2020.

Darovací smlouvy
V kontrolovaném období byly uzavřeny 4 darovací smlouvy uzavřené mezi obcí (dárcem) a
obdarovaným. Kontrola prověřila tyto smlouvy:
- Linka bezpečí,z.s. (obdarovaný), IČ 61383198, smlouva uzavřená dne 22.6.2020, finanční
dar ve výši 5 000 Kč na pokrytí nákladů, které jsou spojeny s činností.Dar byl schválen ZO
dne 20.4.2020, usn. č. 6412020. Žádost ze dne 4.5.2O2O. Finančníplnění I3.7.2020.
- Hospic sv. Zdislavy o.p.s., lČ ZalflOZl0, smlouvauzavŤená dne 20.4.2020, finančnídar ve
výši 4 500 Kč na úhradu nákladů poskytovaných sociálních služeb. Dar byl schválen ZO dne
17 .2.2020. Finančníplnění 28.5.2020.
Smlouvy a dalšímateriály k poskytnuúým účelol}mdotacím

ZO schválilo postupně poskytnutí finaněních prostředků (dotace, dar nebo finančnínávtatná
výpomoc) zrozpočtu obce na rok2020 do data kontroly tj. do 31.12.2020 v celkové výši
125 tis. Kč. Jednalo se o 6 individuálních žádostío příspěvek neziskovým organizacic,h a
jednotlivcům. Nejvyššípříspěvek (dotaci) obdrželo Sdružení hasičů,IČ 64668037 ve výši
30 000 Kč na činnost kroužkůmladých hasičů- nákup drobného vybavení. Daňové doklady a
vyúčtováníbyly předloženy. Smlouva uzavřená dne 10.2.2020, příspěvek schválen v ZO dne
l3.I.2lz},usnesením 812020.Žádostzedne9.1.2020.Finančníplnění 13.3.2020.

Divadelní spolek J.K.Tyl Josefiiv Důl, IČ60254173, dotačnípříspěvek ve výši 30 000 Kč na
pořádání Josefodolského divadelního jara 2020. Daňové doklady a vyúčtováníbylo
předloženo. Smlouva lzavřená dne 10.2.2020, příspěvek schválen v ZO dne l3.L2020,
usnesením 6 12020. Žádostze dne 9 : .2a20. Finančníplnění g.3 .2020.

Žaane veřejnoprávní smlouvy nebyly zveřejněné na stránkách obce, výše nepřesáhla
Kč.

50 000

Smlouvy a dalšímateriály k přijafým účelovýmdotacím
Obec v roce 2020 obdržela následující dotačnítituly:
pot. 4111 aZ 98024 jednorázový newatný neúčelovýpříspěvek ze státního rozpoětu
v souvislosti s ,v.ýskytem koronaviru SARS Cov - 2 výše příspěvku 1 I2I 250 Kč, obec
pfijala dne 13.8.2020. Příspěvek nepodléhá vypořádání.
pol. 4111 aZ 98193 - neinvestičnítransfer ze státního rozpočtu - účelovádotace na výdaje
spojené se společnými volbami do Parlamentu ČR a zastupitelstev krajů (§6115) ve výši
31 000 Kč. Peněžníprosředky byly připsány na účetdne 24.8.2020. Obec vyl1žila prostředky
ve výši 31 137,29 Kč. Obec obdržela doplatek od zŤizovatele ve ýši 137,29 Kč dne
25.2.202l.

pol.4112

celkoqý

objem

dotace na souhrnný vztah.

230 700

Kč

pol.4116 celkový objem 483 305 Kč
IJZ 13013,13l01 dotace ÚP v celkovém objemu 417 23I Kč (208 391 Kč - 13013,
208 840 Kč).
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UZ I335I

dotace z MPSV- řešení naléhavých potřeb při zabezpečení provozu sociálních
sluŽeb zřizených a pťovozovaných obcemi ve výši 66 074 Kč dotace byla plně vyčerpána,
vyúčtováníze dne 21.1.202I.

pol.4122
61 000 Kč
-dotace dle smlouvy OLP/186812020 * dotace poskytnutá s Dotačníhofondu LK, oblast
podpory Požámi ochrana ve výši 61 000 Kč. Smlouva podepsaná dne 27.7.2020, finanční
prostředky přijaty 7.9.2020. Dotace podléhá vyúčtování- vyúčtováníodesláno 5.10.2020 dotace byla plně vyčerpána.
Pol. 4216 celkoqý objem 2 201 326 Kč
- dotace poskytnutá nazákladě rozhodnutí MMR 117D82l0A1834 ve výši 2 201 326Kč.
Dotace určena na,,Obnovu místníkomunikace v obci Josefuv Důl". Částka připsaná na účet
dne 18.12.2020. Závěrečné vyhodnocení do 30.6.2021.

Smlouvy nájemní
Kontrolou nájemních smluv platných v roce 2020bylo ověřeno:
Nájemní smlouvy na býové a nebYové prostory byly řešeny smlouvou o obstarání správy
nemovitostí obce s firmou Protebý s.r.o. Tanvaldze dne 1.6.2017 na dobu neurčitou. Výše
inkasovaného nájemného do 3I.12.2020 činila 450 475 Kč při ročnímrozpočtu 460 tis. Kč.
Smlouvy o přijetí úvěru
V roce 2020 méIa obec uzavřenou 1 aktivní úvěrovou smlouvu s Komerčníbankou.
Smlouva o dlouhodobém účelovémúvěru č.99010510913 ze dne 4.6.2015 k zajištění
financování projektu "MŠčp. 283 - Josefuv Dů1":
- ěíslo úvěrového účtu35-1201 l01507/0100,
- limit čerpání2 020 000 Kč byl v plné výši vyčerpaný,

- splátky

stanovené měsíčně34 828

ve qýši 34 808

Kč,

-kI.I.2020 byl

Kč (ročně 4I7

936 Kč), poslední splátka 30.4.2020

stav nesplaceného závazku 138 288 Kč, do 3I.12.2020 byl splacen celý úvěr.

Dále obec uzavřela leasingovou smlouvu č. 7190372 s Unileasing &.s., IČ 25205552 dne
16.5.2019. Předmětem leasingu je Bobcat S570 smykem Ťlzený kolový nakladač vč.
příslušenství- cena l 585 100 Kč. Celková částka úvěru l 109 570 Kč, 36 splátek, měs.
splátka 30 821 Kč. K 31.12.2020 nesplacená jistina 483 l50 Kč.
Údaj podle výpisu zbaŇy souhlasil na účet451 - dlouhodobý úvěr ve výkazlrczvaha.
Zveřejněné záméry o nakládání s majetkem
Obec v souladu s § 39 odst. l zák. č. 12812000 Sb., o obcích, v platném znění, na svých
stránkách a úřední desce zveřejňovala záměry prodeje, směny či pronájmu majetku před jejich

projednáním.

Dokumentace k veřejným zakázkám

V období do

3 1 .12.2020 byla prověřena kontrolou zakázka:
místní
komunikace v obci Josefuv Důl", kontrole bylo předloženo:
,,Obnova
- výzva k podání nabídek ze dne 13.5.2020,
- osloveny byly 3 firmy - doloženo 3 e-maily,
- do termínu byly doruěeny 3 nabídky, žádná nabídka nebyla vyloučena,
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- záPis hodnotícíkomise ze dne 4.3.2020 hodnotícíkomise
vybrala nabídku s nejnižšícenou
- firmu Strabag, a.s., IČ 6}838744,nabídková cena2598 968,i8 Kč bez DPH,
- oznámení o výsledku výběrového řízeníbylo odesláno všem účastníkůme-mailem
dne
5.6.2020.
Smlouva o dílo bYlauzavÍenamezi obcí a vítěznou íirmou dne 25.6.2020.
Cenaza provedení
díla2 598 968,78 KČ, cena vČetně DPH 3 l44 752,22 Kč, termín provedení díla
90 dní od
doruČeníPÍsemnévýzvY k převzetí staveniště. Smlouva zveřejněna
na profilu zadavatele dne

?7,2020 Fin. Plnění - fa 262
ze

-

tt74l88,53 Kč, fa:os

-

tg6zgos,o8

.l l .2020 -t07 660,6t Kě.
622b23
]7c-4dt8-9a528a 1 e0 l ccb 1 4flzakazkalP2OV00000002.
l 6.1 l .2020, fa 3 12

dne 23

Kč ze

dne

Vnitřní předpis

a směrnice
Obec měla větŠinu vniřních předpisů - směrnic

z

obdobi 2007 - 20l2,které je ťeba prověřit
]V kontrolovaném
účetnicfuíobce.
období nebyla provedena změna.-

souladu

s Platnou

legislativou

a případnými změnami v

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
ZastuPitelstvo tvořilo 9 ČlenŮ, starosta byl dlouhodobě uvolněný
pro výkon funkce.
KontrolovánY bYlY zápisy z l6.I2.20t9 (rozpočet na rok 2020) a
do 3 isá.zozo (13.1.,17.2.,
l1,3,,20,4,, 18,5,, 15.6.,8.7.,l4.g.,l6.It.,1+SZ.1. Dokumenty byly
vedeny přehledně, měly
veŠkerénáleŽitosti a obsahovaly usnesení ve všech pripaáecrr,
kay tyio nutné jejich
Projednaní v ZO (rozPoČet, závěrečný účet,rozpočtovt změny, nakládání s nemovitým
majetkern...).
ZáPisY a usnesení ze zasedáni ZO byly k dispozici na internetových
stránkách obce.

P_eněžnífondy územníhocelku pravidla fuorby a použití
HosPodaření s PeněŽními fondy se řídilo vnitřními pr.apiry statutem fondu a kolektivní
smlouvou z 3.I.2018 na obdobi 20t8 - 2022 u sociálníhó rónau
a vyhláškou obce u fondu
rozvoje bYdlenÍ, Ke dni ,31.12.2020 obec hospodařila s fondy v
následující struktuře
a objemech (účet4I9 - ostatní fondy):

fondy celkem (v Kč)
646 278,48
Příjmy celkem
255 401,41
Výdaje celkern
163 128,00
Stav fondu k31.12.2020
738 551,89
Peněžní krytí fondů (účet236- běžnéúčtyfondů):
Stav k 31.12.2020
439 119,89 (l 59 270,82 Kč - SF; 279 849,07 Kč FRB)
Finančně nekrytý rozdíl:
299 432,00.
Stav

k I.1.2020

Rozdíl - nesPlacené jistiny pŮjČek poskytnutých z fondu rozvoje bydlení
k 3I.t2.2020

nepřevedenými úroky z půjček.

Stav půjčekz FRB (účet469 - ostatní dlouhodobé pohledávky)
Stav k 1.1.2020 (v Kč)
393 125,00
Splatky 2020
- 173 693,00
Nové pnjčky 2020
80 000,00
Stav k 31.12.2020
299 432,00.
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Nedostatky nebyly zjištěné.

Činnost íinančníhoa kontrolního výboru
zajiŠtěníustanovení § 119 zák. č. 12812000 Sb., o obcích, v platném znění, byly kontrole
předloženy plány činnosti FV a KV na rok 2020, zápisy z jednáni FV (4) a zápisy z jednání
KV (2). Činnost obou výboru je pravidelně projednávánav ZO.

K

Schválení ročníúčetnízávěrky
Účetnízávěrku obce za rok 2019 schválilo ZO na svém zasedání dne 20.4.2020 usn. č.
26/2020 podle vyhlášky ě. 22012013 Sb., o požadavcích na schvaloviání účetníchzávěrek
někteých vybraných účetníchjednotek. Protokol o schválení měl požadované náležitosti.
Učetnízávérka za rok 2019 příspěvkové organizace byla schválena na témžezasedání ZO,

usn. č.2712020.
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