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ODBOR EKONOMICKÝ
ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍ A KONTROLY
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
výtisk č. 1
čj: PK-EK/2215/21

Zpráva o výsledku přezkoumáni hospodařeni
ŮSC Nový Kramolín, IČO: 00572292
za rok 2021
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
02.05.2022 a 10.05.2022
na základě § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
Místo provedení přezkoumáni: OÚ Nový Kramolín
Nový Kramolín 13, 344 01 Domažlice
Přezkoumané období: 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021
Přezkoumáni vykonaly:
-

kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Ing. Šárka Tomanová

-

kontrolorka:
-

Vendula Kotvanová

Při přezkoumáni byly přítomny:
-

Jana Knopfová - starostka obce

-

Radka Handlovská - účetní obce

Přezkoumáni hospodařeni za rok 2021 bylo zahájeno písemným oznámením
doručeným územnímu celku dne 31. 3. 2022 podle § 5 odst. zákona č. 420/2004 SB.,
o přezkoumání hospodařeni územních samosprávných celků a dobrovolných svazků
obci (dále jen zákon o přezkoumání hospodařeni).
Poslední kontrolní úkon a datum jeho provedení:
kontrola byla ukončena na místě dne 10. 5. 2022 vrácením vyžádaných podkladů
a podáním informace o kontrolních zjištěních.

A. Přezkoumané písemnosti
Předmětem přezkoumání hospodařeni jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona
o přezkoumáváni hospodaření. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým
způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečnosti podle předmětu
a obsahu přezkoumáni. Při posuzováni jednotlivých právních úkonů se vychází
ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečněni tohoto úkonu:

Druh písemnosti
Návrh rozpočtu
Rozpočtová opatřeni

Popis písemnosti
Návrh rozpočtu obce pro rok 2021 byl zveřejněn na
úřední desce od 30. 11. 2020 do 16. 12. 2020.
V roce 2021 bylo schváleno 6 rozpočtových opatřeni:
-

RO č. 1 schváleno starostkou obce dne 28. 2.
2021, přesun prostředků bez celkové změny
rozpočtu, zveřejněno 19. 3. 2021,

-

RO č. 2 schváleno starostkou obce dne 30. 6.
2021, přesun prostředků bez celkové změny
rozpočtu, zveřejněno 15. 7. 2021,

-

RO č. 3 schváleno ZO dne 27. 10. 2021, navýšení
příjmů o 228 804,00 Kč, zveřejněno 29. 10. 2021,

-

RO č. 4 schváleno starostkou obce dne 31. 10.
2021, přesun prostředků bez celkové změny
rozpočtu, zveřejněno 11. 11. 2021,

-

RO č. 5 schváleno starostkou obce dne 30. 11.
2021, přesun prostředků bez celkové změny
rozpočtu, zveřejněno 15. 12. 2021,

-

Schválený rozpočet

Střednědobý výhled
rozpočtu

RO č. 6 schváleno ZO dne 16. 12. 2021, navýšeni
příjmů a výdajů o 445 565,00 Kč, zveřejněno 31.
12. 2021.
ZO schválilo na svém zasedání dne 17. 12. 2020
pravomoci starostky obce k provádění rozpočtových
změn do konce volebního období do výše 130 000,00 Kč
pro jednotlivou změnu nezávisle na počtu změn a
časovém období, ve kterém se provádí. Podmínkou je
vždy informovat zastupitelstvo obce o této provedené
změně na jeho nejbližším zasedání.
Rozpočet na rok"2021 byl schválen ZO dne 17. 12. 2020
jako schodkový s příjmy ve výši 3 679 398,00 kč a výdaji
ve výši 4 217 854,00 Kč. Dofinancováni rozdílu ve výši
538 456,00 KČ bude provedeno z prostředků na účtech
obce. Ve schválené výši byl zanesen do výkazu FIN 2 12M. Závaznými ukazateli jsou paragrafy. Schválený
rozpočet na rok 2021 byl zveřejněn dne 15. 1. 2021
dosud.
"" Návrh střednědobého výhledu na rok 2021 - 2024 byl
zveřejněn na úřední desce od 30. 11. 2020 do 16. 12.
2020.
Střednědobý výhled na období let 2021 - 2024 byl
schválen zastupitelstvem obce dne 17. 12. 2020 a
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Závěrečný účet

Bankovní výpisy

zveřejněn na úřední desce dne 15. 1. 2021 dosud.
Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn včetně Zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření obce od 23. 5. do 1.
'7. 2021.
závěrečný účet za rok 2020 byl schválen ZO včetně
Zprávy o výsledku přezkoumáni hospodařeni obce dne
24. 6. 2021 s výhradou. Zveřejněn na úřední desce byl
dne 6. 7. 2021 dosud.
Účetní závěrka obce za rok 2020 byla schválena
zastupitelstvem obce dne 24. 6. 2021.
Obec má níže uvedené bankovní účty (zůstatky k 31. 12.
2021):
-

Faktury

Hlavní kniha

Inventurní soupisy
majetku a závazků
Kniha došlých faktur
Kniha odeslaných faktur
Pokladní doklady

č. účtu 94-2112321/0710 částka 1 080 532,42 Kč,
č. účtu 23423321/0100 částka 4 748 127,88 KČ,
č. účtu 107-5126490247/0100 částka 449 019,12
Kč.
Zůstatky běžných účtů souhlasily se stavem účtu 231
uvedeným v hlavni účetní knize k 31. 12. 2021 a zůstatku
vykázaným ve výkazu fin 2-12 m k 31. 12. 2021.
Byly kontrolovány přijaté faktury č. 1 - 211. Faktury byly
založené v šanonu a bylo na nich razítko, které
obsahovalo číslo faktury. Doklady byly opatřeny podpisy
příkazce operace a hlavní účetní na přiloženém účetním
deníku včetně předpisu závazku. Předběžná kontrola po
vzniku závazku v kompetenci příkazce operace a hlavni
účetní byla doložena.
Byly kontrolovány vydané faktury č. 1 - 66. Faktury byly
vyhotoveny v souladu s § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o
účetnictví. Byly schváleny příkazcem operace a hlavni
účetní v rámci předběžné kontroly po vzniku pohledávky.
Nebylo zjištěno porušení zákona 563/1991 Sb., o
účetnictví a 320/2001 Sb., Zákon o finanční kontrole.
Hlavní kniha byla sestavena v programu Gordic za
období 1 - 12/2021 a obsahovala obraty a zůstatky
jednotlivých analytických účtů za období leden - prosinec
2021, obsahovala předepsané náležitosti dle ustanovení
§ 13 odst. 2 zák. o účetnictví č. 563/1991 Sb., v platném
znění. Konečné zůstatky syntetických účtů odpovídaly
zůstatkům v rozvaze sestavené za období 12/2021.
sestavené k 31. 12. 2021
Obec předložila "Knihu došlých faktur 2021" za období
leden - srpen 2021 bylo přijato 155 faktur. Faktury jsou
zde řádně zapisovány včetně data úhrady.
Obec předložila "Knihu vydaných faktur 2021". Za období
leden - prosinec 2021 bylo vystaveno 66 faktur. Faktury
jsou zde řádně zapisovány včetně data úhrady.
Pokladni doklady byly vedeny v jedné číselné řadě
(příjmy i výdaje). Nákupy proplacené přes pokladnu byly
doloženy prvotními doklady. Kontrolovány byly doklady_č.
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Pokladní kniha (deník)

Příloha rozvahy
Rozvaha

výkaz pro hodnoceni
plnění rozpočtu

výkaz zisku a ztráty

1 - 225. Pokladni doklady jsou vystavovány v souladu s
(Šg 11 7ák(")nÁ č 563/1991 -Sb ' (j účetnictví
Kontrolní skupině byla předložena pokladní kniha.
příjmové a výdajové pokladní doklady byly číslovány
jednou číselnou řadou. Do 31. 12. 2021 bylo vystaveno
225 výdajových a příjmových pokladních dokladů.
Evidovaný stav pokladní hotovosti k 31. 12. 2021 ve výši
0,00 Kč a souhlasil se stavem účtu 261 - Pokladna v
hlavni účetní knize k 31. 12. 2021
Ke kontrole byla předložena "Příloha" sestavená k 31. 12.
2021 ze dne 14. 2. 2022.
Ke kontrole byla předložena rozvaha sestavená k 31. 12.
2021 v programu Gordie ze dne 14. 2. 2022. Aktiva ve
výši 86 323 401,53 KČ (netto) odpovídala pasivům. Stálá
aktiva byla ve výši 92 692 896,72 KČ (brutto). Doposud
došlo ke korekci stálých aktiv o 13 253 633,06 KČ na
účtech 018, 019, 021, 022, 028, 029.
Ke kontrole byl předložen " výkaz pro hodnocení plněni
rozpočtu FIN 2-12 M" sestavený k 12/2021 v programu
Gordic ze dne 27. 1. 2022.
Celkové příjmy po konsolidaci ve výši 7 274 989,63 KČ
byly plněny na 167,10 %. Celkové výdaje po konsolidaci
ve výši 4 169 173,15 KČ, byly plněny na 89,74 %. Saldo
příjmů a výdajů po konsolidaci činilo 3 105 816,48 Kč.
Stav ke konci vykazovaného období základního běžného
účtu ŮSC činil částku 6 277 679,42 Kč a odpovídal
částce vykázané v rozvaze a hlavní účetní knize na účtu
231 - Základní běžný účet územních samosprávných
celků. Stav ke konci vykazovaného období pokladny činil
dle pokladní knihy 0,00 KČ, odpovídal částce vykázané v
rozvaze a v hlavní účetní knize na účtu 261 - Pokladna a
částce vykázané ve výkazu Fin 2- 12 M.
Ke kontrole byl předložen "výkaz zisku a ztráty"
sestavený k 31. 12. 2021 v programu Gordic ze dne 14.
2. 2022. Obec Nový Kramolín nevykazuje hospodářskou
činnost.

Smlouvy o dílo

Náklady činily 4 714 831,98 Kč a výnosy 7 121 335,85
kč. výsledek hospodařeni běžného účetního období ve
výši 2 406 503,87 KČ odpovídal výsledku hospodaření v
rozvaze na straně pasiv (část C Ill. l.) za období
12/2021.
- č. 1/2021na akci ,,Modernizace autobusových
čekáren v Novém Kramolíně", celková cena díla
100 875,00 KČ, smlouva bez povinnosti zveřejnění
na profilu zadavatele uzavřena dne 27. 10. 2021,
-

č. 2021/1 na akci ,,Modernizace autobusových
čekáren v Novém Kramolíně", celková cena díla
84 172,00 KČ, smlouva bez povinnosti zveřejněni
na profilu zadavatele uzavřena dne 1. 10. 2021.
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Smlouvy o převodu
majetku (koupě, prodej,)

Smlouva o koupi nemovitosti s předkupním právem:
- prodej pozemku parcelní číslo 952/2 - 867 m2,
k.ú. Nový Kramolín, cena 26 010,00 KČ, záměr
prodeje zveřejněn od 29. 10. 2020 do 14. 11.
2020, schváleno ZO dne 25. 11. 2020, smlouva
uzavřena dne 21. 1. 2021,
-

prodej pozemku parcelní číslo 273/13 - 226 m2,
k.ú. Nový Kramolín, cena 97 526,00 KČ, záměr
prodeje zveřejněn od 29. 10. 2020 do 14. 11.
2020, schváleno ZO dne 25. 11. 2020, smlouva
uzavřena dne 13. 1. 2021, prodej pozemku
parcelní číslo 273/12 - 422 m2, k.ú. Nový
Kramolín, cena 99 704,00 KČ, záměr prodeje
zveřejněn od 11. 8. 2020 do 28. 8. 2020,
schváleno ZO dne 25. 11. 2020, smlouva
uzavřena dne 21. 1. 2021,

-

prodej pozemku parcelní číslo 118/10 - 317 m2, č.
118/49 - 985 m2, k.ú. Nový Kramolín, cena 39
060,00 KČ, záměr prodeje zveřejněn od 1. 12.
2020 do 17. 12. 2020, schváleno ZO dne 17. 12.
2020, smlouva uzavřena dne 25. 2. 2021,

-

prodej pozemku parcelní číslo 59 - 1308 m2, k.ú.
Nový Kramolín, cena 158 268,00 KČ, záměr
prodeje zveřejněn od 19. 12. 2020 do 4. 1. 2021,
schváleno ZO dne 9. 2. 2021, smlouva uzavřena
dne 5. 5. 2021,

-

prodej pozemku parcelní číslo 43, díl a"b, 68 m2,
parcelní číslo 1143/1, díl c+d, 29 m2, parcelní
číslo 1143/1, díl e, 9 m2, k.ú. Nový Kramolín, cena
3 180,00 KČ, záměr prodeje zveřejněn od 29. 6.

)

2021 do 15. 7. 2021, schváleno ZO dne 22. 7.
2021, smlouva uzavřena dne 30. 9. 201,
-

prodej pozemku parcelní číslo 118/9 - 267 m2,
118/11 - 342 m2, 118/39 - 181 m2, 118/89 - 32
m2, k.ú. Nový Kramolín, cena 24 660,00 KČ,
záměr prodeje zveřejněn od 1. 12. 2020 do 17. 12.
2020, schváleno ZO dne 17. 12. 2020, smlouva
uzavřena dne 1. 3. 2021.

Kupní smlouva:
-

Zápisy z jednání
zastupitelstva včetně
usnesení

č. PZ-211194-0065 - dodávka žacího traktoru,
celková cena 149 000,00 KČ, smlouva uzavřena
dne 21. 5. 2021.
V roce 2021 se uskutečnilo 9 veřejných zasedání
zastupitelstva obce (dne 9. 2., 15. 3., 11. 5., 24. 6., 22.
7., 9. 9., 27. 10., 25. 11. a 16. 12. 2021). Obecní úřad
informoval o místě, době a navrženém programu
připravovaného zasedání zastupitelstva obce v souladu s
ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o
obcích, v platném znění. O průběhu zasedání byl pořízen
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Zápisy z kontrolnIho a
finančního výboru

zápis, který byl podepsán starostkou, místostarostou a
určenými ověřovateli zápisu. K zápisům ze zasedání
zastupitelstva byly doloženy prezenční listiny a pozvánky.
Kontrolní výbor: Zápis č. 1/2021 ze dne 9. 9. 2021, č.
2/2021 ze dne 22. 12. 2021.
Finanční výbor: Zápis č. 1/2021 ze dne 28. 5. 2021,
Zápis č. 2/2021 ze dne 10. 12. 2021, č. 3/2021 ze dne
17. 12. 2021, č. 4/2021 ze dne 21. 12. 2021.

b. zjištěni z jednorázového přezkoumání
Při přezkoumáni hospodaření ŮSC Nový Kramolín:
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Závěr
l. Plnění opatření k odstraněni nedostatků zjištěných

a) při přezkoumáni hospodaření územního celku za předchozí roky
byly zjištěny nás|edujÍcÍ méně závažné chyby a nedostatky:
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu
včetně peněžních operací, týkajícich se rozpočtových prostředků
Právni předpis: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
- § 95 odst. 1 - Zápis ze zasedání zastupitelstva obce neměl předepsané náležitosti.
Napraveno

nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky.
b) při dilčkn přezkoumání za rok 2021
dilčí přezkoumáni nebylo provedeno.
Il. Při přezkoumáni hospodařeni ŮSC Nový Kramolín za rok 2021
Neby'ly zjištěny chYby a
Č. 420/2004 Sb.)

nedostatky (§

6

10

odst.

3 písm. a) zákona

Ill. Při přezkoumání hospodařeni ŮSC Nový Kramolín za rok 2021
Neuvádí se zjištěná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

lV. Při přezkoumáni hospodaření ŮSC Nový Kramolín za rok 2021

Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. nás|edujÍcÍ
ukazatele:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku

3,16 %

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku

3,50 %

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního
celku

0%

Byl zjištěn dle § 10 odst. 4 písm. C) zákona č. 420/2004 Sb. nás|edujÍcÍ dluh územního
celku:
Dluh územního celku za poslední 4 rozpočtové roky podle právního
předpisu upravu//c/ho rozpočtovou odpovědnost je nulový
,,Ověřily jsme poměr dluhu O % ŮSC Nový Kramolín k průměru jeho příjmů za
poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou
odpovědnost. Ověření poměru dluhu jsme provedly výběrovým způsobem tak,
abychom získaly přiměřenou jistotu k vyslovení nás|edujÍcÍho závěru. Dluh ŮSC Nový
Kramolín nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. Při
ověřeni bylo zjištěno, že poměr dluhu k průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky
je nulový."

Krajský úřad Plzeňského kraje dne 10.05.2022
Podpisy kontrolorek:
Vendula Kotvanová
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Ing. Šárka Tomanová
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kontrolorka pověřená řízením
přezkoumáni
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Uzemní celek prohlašuje, že poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu
přezkoumání a o okolnostech vztahujÍcÍch se k němu podle § 2 zákona
č. 420/2004 Sb., o přezkoumáváni hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků.
Tato zpráva o výsledku přezkoumáni je návrhem zprávy o výsledku přezkoumáni
hospodaření, přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného
uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb., k podání
písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řIzením přezkoumání na adresu:
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ekonomický, odděleni přezkoumávání
hospodařeni obcí a kontroly, Škroupova 18, 306 13 Plzeň.
S obsahem návrhu zprávy o výsledku přezkoumáni hospodařeni ŮSC Nový Kramolín
o počtu 8 stran byla seznámena a jeho výtisk číslo 1 obdržela

OBEC NOVÝ KRAMOLÍN
344 01 Domažlice

Dne: 10. 5. 2022
Jana Knopfová
starostka obce

Rozdělovník

výtisk č.

Počet
výtisků

Předáno

Převzal(a)

1

1

,
USC
Nový Kramolín

Jana Knopfová

2

1

Krajský úřad

Jitka Volfíkova.

Plzenského kraje

8

.
VY KRIAMOLĹN
1 Domí3ž|ice

