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KRAJSKÝ ÚŘen KARLOVARSXÉHO KRAJE
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Se sídlem: Karlovy Yary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

- Dvory, Ceská republika

ld

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
, obce Valeč
tčo: oozs5114

za rok 2018
přezkoumání

se

uskutečnilo ve dnech:

- 2I.1 1.201 8 (dílčípřezkoumání)
- 4.4.2019 (konečnépřezkoumání)
na základě písemnéžádosti obce

v souladu s ustanovením § 42 odst. 1 zákona
ě. 12812000 Sb., o obcích (obecní zŤizení), ve znénípozdějších předpisů, a v souladu se
zákonem ě.42012004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí, ve znénípozdějšíchpředpisů, (dále i ,,zákon č. 42012004 Sb.").
Zahájeno bylo dne 27.6.2018 doručenímoznámeni

o

zahájení přezkoumání hospodaření

vsouladus§5odst.3zákonač.42012004Sb,as§5odst.2písmeneb)zákonač.25512012
Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ,,zákon č,25512012
Sb.").

Místo uskutečněného přezkoumání: Obecní úřad Valeč
Nláměstí 119
364 55 Valeč

Přezkoumání bylo provedeno na záklaďé oprávnění vyplývajícího z pověření k přezkoumání
ve smyslu § 5 zákona č.42012004 Sb. a § 4 zákona č. 25512012 Sb. vydaného vedoucí

finančníhoodboru Krajského úřadu Karlovarského kraje pod číslem20r8l533lP dne
28,6.2018 ve zněni pozdějšíchpředpisů.

Zástupci územníhocelku:

-

Dana Bohatá - účetníobecního úřadu

Aleš Kubísek - starosta obce

Přezkoumání lykonali:

-

kontrolor pověřený Ťízenim přezkoumání:
Bc. Dagmar Klemáková

-

kontrolor:
Ing. Marcela Frischová

Cj.: l900/FVl8-8
Naděžda klíčová

Bc. Lenka Najvarová
Předmětem přezkoumání byly údaje uvedené v § 2 odst, l a2 zákona č, 42012004 Sb.
Přezkoumání hospodaření je vykonáno výběrovým způsobem.
Předmět dílčíhopřezkoumání byl ověřován dle § 3 zákona č. 42012004 Sb. z hlediska:
a) dodržováni povinností uložených zákonem č. 25012000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územníchrozpočtů,ve znění pozdějších předpisů, (dále i ,,zákon
č. 25012000 Sb."), a d4lšímiprávními předpisy upravujícími finančníhospodaření
územních celků,
b) souladu hospodaření s finančnímiprostředky ve srovnání s rozpočtem,
c) dodrženíúčeluposkýnuté dotace nebo návratné finančnívýpomoci a podmínek jejich
použití,
d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkounrávaných operacích.
Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona ě. 42012004 Sb, nebyly předmětem přezkoumání údaje,
na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.
Poslední kontrolní úkon, kterým bylo prověření vyžádaných podkladů vztahujících
se k předmětu přezkoumání, byl učiněn dne 9.4.2019,

A. Přezkoumané písemnosti
I. Při přezkoumání hospodaření obce Valeč byly přezkoumány následující písemnosti:

Druh nísemnosti
Návrh rozpočtu

ponis nísemnosti
Návrh rozpočtu obce pro rok 20l8 byl zveřejněn na úřední desce
obecního úřadu a na internetových stránkách obce v termínu
od 27.11.2017 do 14,122017. ZveŤejnění návrhu rozpočtu trvalo
až do dne schválení rozpočtu,

Územní samosprávný celek oznámll na úřednídesce, kde je návrh
rozpočtu zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno
Prav dla rozpočtového
DroV zoria
Rozpočtová opatření

nahlédnout do ieho listinné podobv.
S ohledem na termín schválení rozpočtu obce na rok 2018 nebyla
pravidla rozpočtového provizoria stanovena,

Za

kontrolované období bylo účetníjednotkou provedeno 5
rozpočtových opatření
- rozpočtovéopatření č. l schválené zastupitelstvem obce dne
:

3I.5,2018 usnesením č.201813417, na internetových stránkách obce
zveřejněno dne 1 1.6.2018,
- rozpočtovéopatření č. 2 schválené zastupitelstvem obce dne
28.8.2018 usnesením č.201813717, na intetnetových stránkách obce
zveřejněno dne 14.9.20 l 8,
- rozpočtovéopatření č. 3 schválené zastupitelstvem obce dne
31.10.2018 usnesením č-20I8lIl5, na internetových stránkách obce
zveřejněno dne 9.1 1.2018,
- rozpočtovéopatřeni ě. 4 schválené zastupitelstvem obce dne
31.10.2018 usnesením č. 2018l1l5a, na internetových stránkách
obce zveřeiněno dne 9. 1 1 .2018.

č1.: tloolFv18-8
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3I.122Ol8, na

Schválený rozpočet

Stanovení závazných
ukazatelů zŤízeným
organizacím

schválené starostou obce ke dni
internetových stránkách obce zveřejněno dne

s

28.L20I9.
Kompetence pro starostu obce k provedení rozpočtovéhoopatření
k :i,tz.zot§ schválena zastupitelstvem obce dne 20.12.2018
usnesením ě. 20l8l2l 15.
územnísamosprávný celek oznám11 na úřednídesce, kde jsou
je
rozpočtová opatření zveřejněna v elektronické podobě a kde
mnžnn nqhlérlnorrt do ieiich listinné oodoby,
Pro rok 2018 byl zastupitelstvem obce schvalen dne l5.1Z./,vI l
usnesením č, Z.Otltl|l9 tozpočet vyrovnaný, Příjmy a výdaje
ve výši 6,587.000,_ Kč. Rozpočet je zptacován v třídění podle
rozpóčtové skladby, závaznými ukazateli rozpočtu byly schváleny
., pii;*r'i rozpočtovéparagrafy a rozpočtovépoložky a u výdajů
rozpočtovéparagraly.
Schválený iozpočet na rok 2018 byl na internetových stránkách
obce zvóře.lněn dne 22.12.2017, tj. do 30 dnů ode dne jeho
schválení.
územnísamosprávný celek oznám1! na úřednídesce, kde
je schválený rozpočet zveřejněn a kdeje možno nahlédnout do jeho
listinné podoby.
pinanoni vztah zŤízenépříspěvkové organizace Základni škola
a mateřská škola Valeč k rozpočtu obce byl stanoven dne
I3.I2.2OI7 pŤi schválení rozpočtu obce na rok 2018 formou
neinvestičníhopříspěvku na provoz ve výši 500.000,- Kč, Závazné
ukazatele byly itanoveny v rozpočtu příspěvkové organizace na rok
2018, který uyt schválen zastupitelstvem obce dne 13.12.2017
usnesením ě. 2017 l3Ilg. Informace o výši posky,tnutého příspěvku
byla oznámena příspěvkové organizaci dopisem dne 10.1.2018.
Zastupitelstvo obóe dne 20,6.2018 usnesením č. 20I8l3518
neschválilo účetnízávěrku zŤízenépříspěvkové organízace
zák|adní škola a mateřská škola valeč, sestavenou ke dni
3LI2,2OI7. Zastupiíelstvem obce neby|o schváleno rozdělení
-

ganlz@
období 1et 2018 až 2019

vÝsledku hospodaření příspěvko

Střednědobý výhled
rozpočtu

@

v

é or

schválen

zastupitelsivem obce dne 20.12.2016 usnesením č, 2016122110c.
obsahuje souhmné základni údaje o příjmech a výdajích, zejména
dlouhodobé závazky,
Rozpočtový výhled schválený zastupitelstvem obce dne 20.12.2016
byl na internetových stráŇách obce zveřejněn dne 16, L20I7 ,

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období |et2020 až202I
zveřejněn na úřednídesce obecního úřadu a na internetových
stránkách obce v termínu od27.1I.2017 do 14,I2,20I7,
Střednědobý výhled rozpočtu na období |et2020 až202I schválen
zastupitelstvem obce dne 13.I2.20I7 usnesením č. 2017l3ll9a.
obsa-huje souhrnné zák|adní údaje o příjmech a výdajích,
o dlouhodobýchzávazcích a o finančníchzdrojích,
Střednědobý výhled rozpočtu byl zveřejněn na internetových
jeho
stránkách obce dne 22.12.2017, tj. dq 30 dnů od ode dne

zaverecnv ucel

Bankovní výpis

schválení.
Územní samosprávný celek oznámi| na úřednídesce obecního
úřadu, kdeje střednědobý výhled rozpočtu zveřejněn v elektronické
podobě a kde ie možno nahlédnout do ieho listinné podobv.
Návrh závěrečného účtuobce za rok 2017 včetně zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření byl zveřejněn na úřední desce
obecního úřadu v době od 4.6.2018 do 21 .6.2018 a v úplnémznění
na internetových stránkách obce v termínu od 5.6.20l8
do 2I.6,2018. Návrh závěrečného účtubyl zveřejněn až do dne
schťálenízávěrečného účtu.
Závěrečný účetobce za rok 2017 včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření byl projednán a schválen zastupitelstvem
obce dne 20,6.2018 usnesením č. 2018l35l1. Zastupitelstvo obce
vyjádřilo souhlas s celoročnímhospodařením s výhradou,na jejímž
základě přijalo zastupitelstvo obce opatření potřebná k nápravě
chyb a nedostatků.
Závěrečný účetobce za rok 2017 včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření byl zveřejněn na internetových stránkách
obce dne 27 .6.2018, tj. do 30 dnů ode dne jeho schválení.
Územní samosprávný celek oznámi| na úřednídesce obecního
úřadu, kdeje závěrečný účetzveřejněn v elektronické podobě a kde
je možno nahlédnout do jeho listinné podoby.
Učetnízávěrka obce sestavená ke dni 31.I2,20I7 byla schválena
zastupitelstvem obce dne 20,6.2018 usnesením č. 20l8l35l6.
Zastupitelstvo obce dne 20.6.2018 usnesením č. 2018135l8
neschválilo účetnízávěrku zŤízenépříspěvkové organizace
základní škola a mateřská škola valeč sestavenou ke dni
31,I2,2017 z důvodu nesrovnalostí a neprůkaznosti účetních
dokladů v účetnictvípříspěvkové organizace, kteréjsou v současné
době předmětem posouzení Asociace grafologů ČR, z.s.
Zůstatek peněžníchprostředků na tozvahovém účtu23I - Základní
běžný účetúzemníchsamosprávných celků v účetnictvíobce:
- k 30.9.2018 ve výši 5,274.805,53 Kč odpovídal stavu peněžních
prostředků dle výpisů z bankovních účtůvedených u Komerční
banky, a.s. (zůstatek ve výši 1 .993,702,87 Kč) a Českénárodní
banky (zůstatek ve výši 3.281.702,66 Kč) ke stejnému datu,
- k 31,12.2018 ve výši 4.433,310,00 Kč odpovídal stavu peněžních
prostředků dle výpisů z bankovních účtůvedených u Komerční
banky, a.s. (zůstatek ve výši 1 .312.638,94 Kč) a Českénárodní
banky (zůstatek ve výši 3,120.67I,06 Kč) ke stejnému datu.

Zůstatek peněžníchprostředků na rozvahovém účtu

Evidence pohledávek

451 -Dlouhodobé úvěry:
- k 30.9.20l8 ve výši 2.891.688,63 Kč odpovídal stavu peněžních
prostředků dle výpisu z úvěrovéhoúčtuvedeného u Komerční
baŇy, a.s. ke stejnému datu,
- k 31 .12,2018 ve výši 2.797.770,63 Kč odpovídal stavu peněžních
prostředků dle výpisu z úvěrovéhoúčtuvedeného u Komerční
banky. a.s. ke steinému datu.
Evidence pohledávek ie vedena elektronickv v účetnímDroslamu

č1.: t900/FV18-8

M*ús. Nedoplatky z místníchpoplatků jsou

Faktura

Inventurní soupis
maietku azávazků

územním
písemných
upomínek,
formou
samosprávným celkem vymáhány
V případě, že ani poté není pohledávka uIT azena, vystavuje účetní
jednotka platební výměry.
K 31 .12.2018 byly evidovány pohledávky z místníchpoplatků
(poplatky za svoz komunálního odpadu) v celkové výši
Ó.8+0,- Kč. Za kontrolované období bylo účetníjednotkou
vystaveno celkem 27 platebnich výmĚrů
r. ko,rrtrole byly předloženy dodavatelské faktury za mésíczáíi
2018 od ě.20180319 do č. 20180339 a za měsíc prosinec 2018
od č. 20l 80447 do č. 20180456 a od č. 20180458 do č. 20180467.

I""*t"ri-*.

majetku

a

závazk,i

k

3I.12.2018 provedena

na zák|adě plánu inventur schváleného zastupitelstvem obce dne
20.I2,2018 platného v době od 20.I2.20I8 do 31,L20I9

a Směrnice č. 2l20I1 - Inventarizace mqetku a závazků s účinností

od 14.11.2011. Jmenována jedna pětičlenná inventarizačníkomise,
proškolení členůinventaizačníkomise provedeno dne 21 .12.2018.
Provedení fyzických inventur stanoveno v termínu od2I.12.2018
do 3I.12,2018, provedení dokladových inventur stanoveno
v termínu od 2I.12.2018 do 31.L2019. Inventarizačnízpráva
ze dne

Kniha došlých faktur

3 l .1

.20l 9.

Kontrola inv entartzace účtů0 1 8, 078, 032, 3 7 7, 3 I 4, 3 l 5, 23 1,, 32I,
374,33I,336,337, 388 a 45I.Inventarizační rozdíly nebyly účetní
iednotkou ziistěny.
ZaÝontrolované období od 1.1.2018 do 30.9.2018 bylo do knihy
došlých faktur zapsáno celkem 341 dodavatelských faktur.
Ke dni 30.9.2018 byly všechny dodavatelské faktury ullrazeny,
rozvahový účet32I _ Dodavatelé vykazoval k 30.9.2018 nulový
zůstatek.

Kniha odeslaných
faktur

odměňování ělenů
zastupitelstva

Za kontrolované období od 1,I.2018 do 3I.12.20l8 bylo do knihy
došlých faktur zapsžno celkem 476 doďavatelských ťaktur.
Ke dni 3Lt2,20I8 bylo evidováno J neuktazených dodavatelských
faktur ve lhůtě splatnosti v celkové výši 34,827,_ Kč, které byly
zaúčtovanéna rozvahovém účtu321 - Dodavatelé.
Zu kontrolované období od 1.1.2018 do 30.9.2018 by[o v knize
odeslaných faktur zapsáno celkem 15 odběratelských faktur, které
byly ke dni 30.9.2018 uhrazeny.
Zakontrolované období od 1.1.2018 do 31.I2.20I8 bylo v knize
odeslaných faktur zapsáno celkem 17 odběratelských ťaktur. Ke dni
3I.I2.20I8 byly všechny odběratelské faktury z roku 2018
uhrazenv.
Ý kontrolovaném období nebyly zastupitelstvem obce schváleny
odměny neuvolněným členůmzastupitelstva obce dle z,ákona
ě. 12812000 Sb., o obcích (obecní zŤizení), ve znění pozdějších
předpisů. V platnosti zůstalo usnesení č. 2014lIl14 přijaté
na ustavují cím zasedání zastupitelstva obce dne 27,II.2014, kterým
bylo schváleno, že neuvolnění členovézastupitelstva obce včetně

členůvýboru nebudou pobírat odměny dle naŤízeni vlády

č. 3712003 Sb., o odměnách zavýkon funkce členůmzastupitelstev,
ve znění pozděiších předpisů a dále usnesení č. 2014l2l12 ze dne

č1.: tloolFv18-8
na odměna pro

neuvolněného
s účinností

člena zastupitelstva ve funkci místostarosty obce
vyplácení od

1

8.

Zkontrolovány

12.2014.

byly výplatní pásky

a neuvolněného místostarosty

uvolněného starosty

za období \eden až záŤi 2018.

Na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce dne 25.10.2018 byla
starostovi
usnesením"č.201 8/U/8 stanovena odměna neuvolněnému

obce.ausnesenímč.2018/U/8a)bylorozhodnuto,Žeostatní

členovézastupitelstva obce nebudou pobírat žádnou odměnu.
Ke kontroló předloženy mzdové listy nové zvo\eného
neuvolněného starosty a uvolněné místostarostky obce za měsíce

listopad 2018 aprosinec 2018.
Konirolou bylo zjištěno, že místostarostce obce by]ra za měsíc
prosinec zois pošt<ýnuta odměna v nesprávné výši. Nedoplatek
ve výši 176,_ Kč byl místostarostce obce doplacen V odměně
zaměsíc leden 2019.

pokladní doklad

.2018 do 30,9,2018 bylo v pokladní
knize vystaveno celkem 600 příjmových a výdajových pokladních

dokladů v jedné číselnéřadě. Výběrovým způsobem byly
zkontrolováný příjmové a výdajové pokladní doklady za mésíczáíí
2018 od č. P18000550 do č. V18000597.
Za kontrolované období od 1.1.2018 do3L12,2018 bylo v pokladní
knize vystaveno celkem 775 příjmových a výdajových pokladních

dokladů v jedné číselnéřadě. Výběrovým způsobem byly
zkontrolováný příjmové a výdajové pokladní doklady za měsíc
inec 2018 od č. V18000751 do č. V18000775,

Pokladní kniha (deník)

pokladní knihy účetníjednotky

za měsíce září aprosinec 2018, které se vedou elektronicky.

Zůstatek finančníchprostředků pokladní knihy k 30.9.2018
v objemu 5.438,- Kč souhlasil se stavem na rozvahovém účtu
26I _ Pokladna a Se stavem na rozpočtovépoložce
5182 _Poskýnuté zálohy vlastní pokladně ke stejnému datu.
Nulový ziistatek f,rnančníchprostředků pokladní knihy
k 3I.I2.2OI8 souhlasil Se stavem na rozvahovém účtu
l U\laurla
261PokladnaaSestavemnarozpočtovépoloŽce
5182 -Poskltnuté zálohy vlastní po@

Lv l

Příloha rozvahy

učetnídoklad

Učtový rozvrh

ffiednotky

sestavená účetníjednotkou

k 30.9.2018 ak 3t.12.2018.
výkazrozvahy účetníjednotky sestavený
@
k 30.9.2018 a k 31 .12.2018.
účetnídoklady zamésic záíí
@prověřeny
zótg od dokladu č. 110135 do č. 110143 v návaznosti na výpisy
z bankovního účtuvedeného u KomerčníbaŇy, a.s., od č. 135
do č. 143.
účetnídoklady se vztahovaly k úhradám faktur, platbám
náiemného. daňovým příimům, atd.
sestavený účetníjednotkou platný
@otky

i(*t-l"" "ýk"^

Fin 2 - tZ

\,/

C

j.:

l900/FI/l8-8

plnění rozpočtu

Yýkaz zisku

a ztráty

Rozvaha zíízených
příspěvkových
otsanizací
Yýkaz zisku a ztráty
zřízených
příspěvkových
organizací

Darovací smlouvy

30.9.2018, bylo zjištěno, že v přtlmové části byly vývořeny
přrjmy po konsolidaci ve výši 7,467.372,7 5 Kč (tj plnění
k rozpočtu schválenému po změnách na 90,72 oÁ) a ve výdajové
části bylo čerpánívýdajů po konsolidaci ve výši 6.311.363,88 Kč
(tj. plnění k rozpočtu schválenému po změnách na 63,70 Yo).
Výsledkem rozpočtovéhohospodaření obce ke dni 30.9.2018 byl
přebytek ve finančnívýši 1 .156.008,87 Kč.
Kontrolou výkazu Fin 2 - 12 M, který se týká čerpánírozpočtu
k 31.12.2018, bylo zjištěno, že v pííjmovéčásti byly vývořeny
přumy po konsolidaci ve výši n.577,670,73 Kč (tj. plnění
k rozpočtu schválenému po změnách na Il4,45 oÁ) a ve výdajové
části bylo čerpánívýdajů po konsolidaci ve výši l1.169.239,39 Kč
(d. plnění k rozpočtu schválenémupo změnách na 92,44 oÁ).
Výsledkem rozpočtovéhohospodaření obce ke dni 3I.12.2018 byl
přebwek ve finančnívýši 408.431,34 Kč.
Výsledek hospodaření běžnéhoúčetníhoobdobí ve výkazu zisku
a ztráty účetníjednotky ke dni 30.9.2018 byl zisk ve výši
I.09LI49,29 Kč, který souhlasil se stavem na účtuVýsledek
hospodaření běžného účetníhoobdobí vykázaným ve výkazu
rozvahy účetníjednotky ke dni 30.9.2018,
Výsledek hospodaření běžnéhoúčetníhoobdobí ve výkazu zisku
a ztráty účetníjednotky ke dni 3LI2.20I8 byl zisk ve výši
503.849,86 Kč, který souhlasil se stavem í7a účtuVýsledek
hospodaření běžného účetníhoobdobí vykázaným ve výkazu
rozvahy účetníiednotky ke dni 3LI2.20I8.
Ke kontrole byl předložen výkaz rozvahy příspěvkové organizace
základní škola a mateřská škola valeč sestavený k 30.9.2018
a k 31 ,I2.20I8.
Yýkaz zisku a ztráty zŤízenépříspěvkové organizace Základní
škola a mateřská škola Valeě k 30.9.2018 vykazoval z hlavní
činnosti zisk ve výši 538.003,41 Kč a z hospodářské činnosti zisk
ve výši 1,302,- Kč. Celkový zisk ve výši 539,305,4I Kč souhlasil
se zůstatkem na rozvahovém účtuVýsledek hospodaření běžného
účetníhoobdobí vykézaným ve výkazu rozvahy účetníjednotky
ke stejnému datu.
Yýkaz zisku a ztráty zřizené příspěvkové organízace Zéi<ladní
škola a mateřská škola Valeč k 3LI2.20l8 vykazoval z hlavní
činnosti ztrátu ve výši 83.187,05 Kč a z hospodářské činnosti zisk
ve výši I.990,- Kč. Celková ztráta ve výši 81.197,05 Kč souhlasila
se zůstatkem na Tozvahovém účtuVýsledek hospodaření běžného
účetníhoobdobí vykázaným ve výkazu rozvahy účetníjednotky
ke steinému datu.
Ke kontrole byla předložena:
- darovací smlouva č. KK 0274Il20I8, uzavřená dne 2.8.2018 mezi
Karlovarským krajem zastoupeným příspěvkovou organizaci
Itajská správa a údržbasilnic Karlovarského kraje (dárce) a obcí
Valeč (obdarovaný), která se týká darování nemovitého majetku pozemku p.č. 1311i5 o výměře 949 m2 v k.ú. Valeč, obec Valeč
v účetníhodnotě ve ýši 5.694,- Kč za účelemplnění úkolů
ve smyslu § 35 odst. 2 zákona o obcích. Dle smlouvy bude

k

č1.: iloolFvl8-8
darovanou nemovitou věc obec využivat výlučně ve veřejném
zájmu. Přijetí daru schváleno zastupitelstvem obce dne 25,9.2017
usnesením č. 2017 l29ll}b);
- darovací smlouva č. KK 0274212018,uzavŤená dne 2.8.2018 mezi

obcí Valeč (dárce) a Karlovarským krajem

zastoupeným

příspěvkovou otganizaci Krajská správa a údržbasilnic
Karlovarského kraje (obdarovaný), která se týká darol,ání
nemovitého majetku - pozemků p.č, 64315 o výměře 212 m2.
p,č. 64316 o výměře 22 m2 a p.č. l379l3 o výměře 24 m2- l,še
v k.ú. Valeč, obec Valeč v celkové účetníhodnotě ve výši

Dohody o pracovní
činnosti
Dohody o provedení
práce

2.580,- Kč. Záměr o darování nemovitého majetku zveřejněn
na úřednídesce obecního úřadu a způsobem umožňujícímdálkový
přístup v termínu od 23.4.20i8 do II.5.2018, poskYnutí daru
schváleno zastupitelstvem obce dne 31,5.2018 usnesením
ě,20I8l34l9i),
Za kontrolované období nebyla obcí uzavřena dohoda o pracovni
činnosti.

kontrolovaném období obec uzavřela celkem 8 dohod
práce např. na: úklid sněhu traktorem s radlicí, úpravu
provedení
o
parkovacího prostoru - Požární zbrojnice, distribuci hlasovacích

v

vkládání do obálek. Ke kontrole byly
předloženy dvě dohody o provedení práce na úklid - obecní úřad
a zdravotní středisko ze dne 2.1.2018 a ze dne 1 .7.2017 a dvě

lístků,kompletaci

a

dohody o provedeni práce na poskyování služeb - obsluha traktoru
ze dne2.I.20t8 aze dne 1.5.2018.
U kontrolovaných dohod o provedení práce byl stanovený rozsah
nrací do 300 hodin zatok,
Obec v kontrolovaném období poskytla mimo jiné:
Smlouvy a další
- na základě žádosti ze dne 29.I.20I8 žadateli Místnískupina
materiály k
poskýnutým účelovým Českéhočervenéhokíiže,se sídlem Husova 122, 364 52 Yaleě,
IČo 00425966 dotaci ve výši 20.000,- Kč na akci ,,Dětský
dotacím
kameval, mikulášská nadílka, setkání seniorů a dětská olympiáda".
Žádost obsahovala náležitosti dle ustanovení odst. 3 § 10a zákona
č,25012000 Sb. O poskýnutí dotace rozhodlo zastupitelstvo obce
dne 8.3.2018 usnesením č. 20l8l32l7a). Dotace byla poskytnuta
prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy uzavíenédne 4-4.2018.
Veřejnoprávní smlouva obsahovala náležitosti dle ustanovení odst.
5 § 10a zákona č.25012000 Sb. Termín vyúčtovánídotace stanoven
smlouvou nejpozději do 15,12.2018. Vyúčtovánídotace
předkládáno poskltovateli postupně, poslední vyúčtovánídotace
předloženo poskltovateli dne 30.1 1.2018, doloženy výdaje
v celkové výši 18.654,- Kč, nevyčerpaná dotace ve výši 1.346,- Kč
vrácena do pokladny obce dne 29.11.2018 (pokladní doklad
č,71412018 ve výši 758,- Kč) a dne I3.I2.20I8 (pokladní doklad
č.74512018 ve výši 588,- Kč).
- nazákladě žádosti ze dne 30.1.2018 žadateli fyzické osobě dotaci
ve výši 7.500,- Kč na akci ,,Organizace festivalu Zcestovalec
2018*. Žádost obsahovala náležitosti dle ustanovení odst. 3 § 10a
zákona č. 25012000 Sb. O poskytnutí dotace rozhodlo
zastupitelstvo obce dne 8.3.2018 usnesením ě.20l8l32l7b). Dotace

C.j.: 1900/FI/18-8
byla poskýnuta prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy uzavŤené
dne 1L4.2018. Veřejnoprávní smlouva obsahovala náležitosti dle
ustanovení odst. 5 § 10a zákona č, 25012000 Sb. Termín
vyúčtovánídotace stanoven smlouvou nejpozději do 15.12.2018.
Smlouvy a další
materiály k přijatým
účelovýmdotacím

Smlouvy nájemní

Vvúčtovánídotace předloženo poskytovateli dne 19 .4.20 18.
Za kontrolované období obec obdržela mimo jiné:
- neinvestičnípříspěvek od Ministerstva financí CR, poskYnutý
prostřednictvím Karlovarského kraje na zákIadé dopisu ze dne
5.1,2Q18, určený na úhradu výdajů souvisejícíchs konáním voleb
prezidenta Českérepubliky ve výši 27 .537,, Kč. Doloženo
závérečnévyúčtovánídotace ze ďne I3.3.20I8, dotace čerpána
ve výši 14.371,- Kč, nevyčerpaná část dotace ve výši 13.166,- Kč
vrácena na účetposkytovatele dne l4.3,20I8 z účtuvedeného
u Komerční banky, a,s., bankovní výpis ě.37.
- neinvestičníúčelovoudotaci z rozpočtu Karlovarského kraje,
poskytnutou na základě veřejnoprávní smlouvy evid.
č. KK 0284012018 uzavřené dne 20.8,2018 ve výši 30.000,- Kč,
určenou narcalizaci akce ,,Slavnosti květů". Dotace je dle smlouvy
poskytována formou zálohy s povinností následného vyúčtování,
termín závěrečnéhofinančníhovypořádání dotace stanoven
smlouvou nejpozději do 15.10.2018. Doloženo závéreéné
vyúčtovánídotace ze dne 16.10.2018, celkové náklady vyčísleny
na částku 175.279,- Kč, dotace využita v plné výši. _
- neinvestičnípříspěvek od Ministerstva financí CR, poskytnutý
prostřednictvím Karlovarského kraje na základé dopisu ze dne
25.9.201,8, určený na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb
do zastupitelstev obcí ve výši 30.000,- Kč. Doloženo závěrečné
vyúčtovánídotace ze ďne l2.IL2018, celkové náklady vyčísleny
na částku I9.77l,- Kč, nevyčerpaná dotace ve výši 10.229,- Kč
wácena poskytovateli dne 13.11.2018 z účtuobce vedeného
u Českénárodní banky.
Ke kontrole předložena nájemní smlouva:
- na pronájem části st. parcely č. I34lI (zastavěná plocha
a nádvoří) o výměře 48 m2 v k.ú. Valeč, uzavŤená dne 1.6.2018
mezi obcí Valeč a fyzickou osobou na dobu neurčitou. Smluvní
cena nájemného ve výši 480,-Kč/rok byla uhrazena v hotovosti
do pokladny obce dne 12.6.2018, příjmový pokladní doklad

č. P18000406.

Záměr pronájmu zveřejněn na úřednídesce
obecního úřadu a způsobem umožňujícímdálkový přístup
v termínu od 23.4.2018 do 11.5.2018, pronájem schválen

zastupitelstvem obce dne 31 .5.2018 usnesením č.2018l34l9d),
- na pronájem části pozemku parcelní č. 134lI (zahraďa) o výměře
712,50 m2 v k.ú. Valeč, uzavíená dne 1,6.2018 mezi obcí Valeč
a fyzickou osobou na dobu neurčitou. Smluvní cena nájemného
ve výši 570,-Kčlrok byla uhrazena dne 20.8.2018 na bankovní účet
obce vedený u Komerčníbanky, a.s., výpis č. l2I. Záměr pronájmu
zveřejněn na úřednídesce obecního úřadu a způsobem
umožňujícímdálkový přístup v termínu od 19.2.2018 do 9.3.2018,
pronájem schválen zastupitelstvem obce dne 3I.5.2018 usnesením
č.2018l34l9ch).

C.i.: 1900/FYl8-8
Smlouvy o převodu
majetku (koupě, prodej,
směna, převod)

Ke kontrole předložena kupní smlouva:
- uzavŤená dne 16,4,2018 mezi obcí Valeč a dvěma fyzickými
osobami o prodeji pozemkové parcely č. 25712 o výměře 15 m2
v k.ú. Nahořečice, obec Valeč. Smluvní kupní cena ve výši
l50,- Kč byla uhrazena na bankovní účetobce vedený u Komerční
banky. a.s. dne l0.5.2018, výpis č.68. Záměr o prodeji zveřejněn
na úřednídesce obecního úřadu a způsobem umožňujícímdálkový
přístup v termínu od l9,2.20l8 do 9.3.2018, prodej schválen

Smlouvy o věcných

Za

břemenech
Dokumentace
k veřejným zakázkám

věcného břemene.

zastupitelstvem obce dne 8,3.2018, usnesením č. 201 8l32l9c.

kontrolované období nebyla uzavřena smlouva

Obec má zpracovanou Směrnici

č. Il2013-

o

zíízeni

Zadáváni zakázek

malého rozsahu. účinnouod 4.9.2013.

V kontrolovaném období bylarealizována veřejná zakázka malého

rozsahu na zhotovení díla "Oprava střechy a obnova pláště kaple
sv. Jana Nepomuckého". Poptávky zaslány datovou schránkou
nebo e-mailem osmi potencionálním zhotovitelům dne 22,2.2018.
Nabídku podal pouze jeden z oslovených subjektů. Výběr
dodavatele s nabídkovou cenou ve výši 566.248,4l Kč včetně DPH
schválen zastupitelstvem obce dne 8,3.2018 usnesením
č. 20l8l32l10ch). Smlouva o dílo, uzavíená dne 26.3.2018

s

dodavatelem Stavby Kraft, se sídlem Nerudova 368,
432 01 Kadaň, IČO 74985906, byla zveřejněna na profilu
zadavatele dne 27,3.2018. Na základě předložené cenové nabídky
byla cena za provedení díla dohodnuta ve výši 467.973"89 Kč
bez DPH (566,248,41 Kč včetně DPH). Termín provedení díla

sjednán od 1.4.2018 do 2I.9.2018. Celková cena za zhotovení díla
ve výši 524.655,- Kč s DPH byla doložena došlými fakturami
ě. 2018028 1, 201 80303 a 20180340.

Informace o přijatých
opatřeních (zák.
42012004 Sb., 3201200l
Sb,. apod.)
Vnitřní předpis a
směmice

Písemná informace o přijatých nápravných opatřeních byla
Krajskému úřadu Karlovarského kraje doručena dne 25.6.2018,
tj. v zákonem stanovené lhůtě 15 dnů po projednání zprávy
o výsledku hospodaření obce zarok2017 zastupitelstvem obce.
V průběhu kontrolovaného období byly obcí vydány tyto nové
interní směmice:

-

Směrnice

a veřejnost,

č. ll20l8 -

Poskytování služeb pro obyvatelstvo

č.2l20l8 - Knihovní řád obecní knihovny obce Valeč,
příloha
č. 1 ke směrnici o inventarizaci - plán inventur na rok
- Směrnice
201 8.

Výsledky kontrol
zřízených organizací

Protokol čj. 49ll18lou ze dne 30.5.2018 o výsledku
veřejnosprávní kontroly provedené v Základní škole a mateřské
škole Valeč - předmětem kontroly byl příspěvek obce na činnost
za období od 1.I.20l7 do 31.12.2017. Kontrolou byly zjištěny
chyby a nedostatky (neprůkazně vedená pokladna, kniha jízd,
čerpánífinančníchprostředků od obce Valeč za rok 2017) a byl
stanoven termín na jejich odstranění do 5 dnů.
Protokol čj.658/18/OÚ ze dne 23.8.2018 o výsledku
veřejnosprávní kontroly provedené v Základní škole a mateřské
škole Valeč - předmětem kontroly bylo hospodaření s veřeinými
l0

C.i

:

lq00 FI 18-8

017 do 3LI2,201,7 a za období

l.t.zot8 do 30.6.2018. Kontrolou byly zjištěny chyby
(neprůkazně vedené účetnictví_

Zápísy z jednáni
zastupitelstva včetně
usnesení

"

h.,]

It. Zástupce

.
.
l
.

,
.
.
.

termín na ieiich odstranění do I2.9.2018,

,astupitelstvo obce sešlo ve dnech
28.8.2018,
8.3.201 8, 21.5.2OI8, 31.5.201 8, 20.6,2OI8, 9.8.2018,
a20,12,2018,
25.I0,2O18 (ustavujíc i zasedání), 31.10,201 8
Na svých zasedáníóh se mimo jiného zastupitelstvo obce zabývalo
převo{em majetku, výběrem zhotovitele veřejné zakázky malého
.orrah, ,,opráva kapie sv. Jana Nepomuckého Velký Hlavákov"
a ,,oprava ouuodorrého pláště a statické zajištěníkontribučenské
,ýpky ve valči,,, poskýnutím f,rnančníchpříspěvků z rozpočtu obce
pronájmů,
na rok 2018, rozpočtovými opatřeními, záměrv prodeje a
závěreéným účtemobce za rok 2017, účetnízávěrkou obce
a zŤizeiépříspěvkové organizace za rok 2017, poskytnutím
investičníhopříspěvku příspěvkové organizaci na rekonstrukci
kotelny, uzaviením Smlouvy o dílo včetně Dodatku č. 1 na opravu
uhce Řůžová,bezúplatnýmpřevodem majetku ve vlastnictví státu
do vlastnictví obce, volbou starosty a místostarosty obce, volbou
předsedů a členůkontrolního a finančníhovýboru, zřizením
stavební komise, komise zeleně a živoíníhoprostředí, kulturního

Z" k"rt-l"rané ouaoui se

a

Peněžnífondy
územníhocelku pravidla tvorby a
ooužití
činnost finančníhoa
kontrolního výboru

"tanoven

a nedostatky

duplicita pokladních dokladů)

sportovního výboru

a

odměnami neuvolněných členů

zastupitelstva obce.
7acírrnitel cfrrn nhce i e rlevítičlenné.
V kontrolovaném období obec netvořtla peneznl Iondy,

činnost finančníhovýboru doložena záptsy z Kont,ol proveoenycn
dne 1.6.2018 a 30.8.2018.

Činnost kontrolního výboru doložena zápisem
ze dne 11.6.2018.
Oba vÝbory pracu|í v počtu tří členů.

z

jednáni výboru

obce Valeč prohlašuje, že v kontrolovaném období územnícelek:

netvořil peněžní fondy,
neprovozovalpodnikatelskou činnost,
neuzavřel smlouvu o sdružených prostředcích,

a s dalšími
nehospodařil a nenakládal s prostředky poskytnutými z Národního fondu
prostředky ze zahraničíposkytnutými na zák|adé mezinárodních smluv,
nenakl ádal a nehospodařil s majetkem státu,

1 3412016 Sb,.
zadal a uskutečnil veřejné zakázky malého rozsahu (§ 27 zákona Č.
o zadávániveřejných zakázek, ve zněni pozdějšíchpředpisů),

neručil za závazky §zických a právnických osob,
věcí ve prospěch
ne]lzavrřel zástavní smlouvu týkajicí se movitých a nemovitých
třetích osob,

11
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.
r
'

nezŤídil věcné břemeno k majetku územního celku,

neuzavřel smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo zápůjčky,smlouvu o převzeti
dluhu nebo ručitelskéhozávazku. smlouvu o přistoupení kzávazku a smlouvu
o společnosti,
nekoupil a ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady.

B. Zjištěníz konečnéhopřezkoumání hospodaření
Při konečnémpřezkoumání hospodaření obce Valeč zarok 2018:
nebylv ziištěny chvby a nedostatky.

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
a)

při přezkoumání hospodaření územníhocelku za předcházející rok

byla ziištěna následuiící méně závažná chvba a nedostatek:
Porušený právní předpis: Zákon

č, 25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech

rozpočtů,ve znénípozdějšíchpředpisů

- §

17, odst.

6-

územních

Zveřejnění návrhu závěrečného účtunetrvalo až do schválení

záv ěrečnéhoúčtu.(napraveno)

Porušený právní předpis: Zákon č.25012000 Sb.. o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů,ve znění pozdějšíchpředpisů

-

§ l)a odst. 5 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace nebo návratné finanční
výpomoc i neob sahov ala náležítostistanovené zákonem.

- § l)a

(n ap

raven o)

odst. 5 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace nebo návratné finanční
výpo moci neob s ahov ala náležitosti stanovené zákonem. (nap rav en o)

nebyly ziištěny závažné nedostatkv.

b) při prvním dílčímpřezkoumáníza rok 2018

nebylv ziištěny chyby a nedostatky.
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D. Závěr
I. Při přezkoumání hospodaření obce Valeč za rok2018:

nebvlv ziištěnv chvbv

č.42012004 Sb.).

il.

a

nedostatkv

(§

10 odst.3

písm. a) zákona

Upozornění na případná rizika dovozená na zál<|adézjištěných chyb a nedostatků

(§ 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 42012004 Sb.)

Při přezkoumání hospodaření obce Valeč za daný rok se neuvádí žádná rizika.

III. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podíI zastaveného
majetku na celkovém majetku územníhocelku k31.12.2018 (§ 10 odst.4 písm. b)
zákona č.42012004 Sb.)
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku

0,38 oÁ

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku

5,16 oÁ

c) podíl zastaveného majetku na celkovém maietku územního celku

7,23 "Á

IV. Ověření poměru dluhu územníhocelku k průměru jeho příjmů za
4 rozpočtové roky (§ 10 odst. 4 písm. c) zákona č.42012004 Sb.)

poslední

Na základě účetnícha finančníchvýkazů obce Valeč k31.12.2018, které byly předloženy
přezkoumávajícímu orgánu

ďne

4.4.2019, bylo zjištěno, že:

Karlovy Vary dne II"4.2019
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1
,^'}^

č1.: tloolFvl8-8
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Za Ikajský úřad Karlovarského kraj e

/

Bc. Dagmar Klemáková
kontrolor pověřený Ťízenímpřezkoumání

.........__.._.._..:......7-.....-..-.-.....:..,.....,......--.(:7-----.

Ing. Marcela Frischová

kontrolor

1

-*-,r--**-- *

Lenka Najvarová
kontrolor

--f-^----7*----Naděžda klíčová
kontrolor

Tato zpráva o výsledku přezkoumaní hospodaření je současně i návrhem zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření, ke kterému lze podat písemnéstanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode
dne předání návrhu zprávy kontrolorovi pověřenému řízenímpřezkoumání. Koneěným
zněním Žprávy se tento návrh stává:

o

.

okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. l písm. d) zákona ě.42012004
Sb. k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému Ťizenim přezkoumání
nebo okamžikem vzdáni se práva doručit kontrolorovi pověřenému řízenímpřezkoumání
písemnéstanovisko k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dle § 7 písm. c)
zákonač.42012004 Sb.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž
se jeden stejnopis předává zástupci územního celku a druhý stejnopis se zakládá
do příslušnéhospisu Krajského úřadu Karlovarského kraje. Zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření obsahuj e výsledky dílěích přezkoumání.
Zástupce územníhocelku prohlašuje, že poskltl pravdivé a úplnéinformace o předmětu
přezkoumání a o okolnostech vztahujícich se k němu. Současně zástupce územníhocelku bere
na vědomí, že provedené přezkoumání hospodaření ho nezbavuje odpovědnosti za správnost
vykéuaných výsledků.

l4

č1.: tloolFvl8-8
S obsahem zprávy

seznámen

a

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Valeě

o poČtu 15 stran bYl

jeho stejnopis obdržel

CEEO VALEČ ,^
Náměstí119 u-/
33ri 55 Vateč

Dne:
Aleš Kubísek, starosta obce

E.7,

ÍE

Rozdělovník:
steinopis

počet výtisků

Předáno

PřevzaI

1

1

Valeč

Aleš kubísek

2

1

Karlovarský kraj

Bc. Dagmar Klemáková

Poučení:
přezkoumání
Územní celek můžedo 15 dnů od předaní náwhu zprávy o výsledku
hospodaření
hospodaření podat písemnéstanovisko t nawrru právy o výsledku přezkoumání
v sóuladu s § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 42012004 Sb,
kraje, odbor
Stanovisko zašle územnícelek na adresu Krajského uřadu Karlovarského
přezkoumání,
fi nanění, s uvedením j ména kontrolora pověřeného íizením
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