
Výtisk č, 1

č.;: Rr-eru2a95/19

Zpráva o výsledku přezloumání hospodaření
USC Hradiště, lGO: 00573990

za rok 2019

Přezkoumání se uskutečnilo dne: 18.05. 2020

na základě zákana č. 420t2oo4 sb., o přezkoumávání hospodaření územních

samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Místo provedení přezkoumání: OÚ Hradiště

Hradiště 36, 338 08 Zbiroh

Přezkoumané období: 1, 1.2019 - 31. 12.2019

Přezkoumání vykonaly:
_ kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Leona černá

- kontrolorka:

- lng, Lenka Krausová

- lng.VladimíraNeumannová

Při přezkoumání byli přítomni:

- lng. Pavel Šubrt - starosta obce

- Marie Somrová - pokladní obce

- Růžena Suchá - účetni obce



A. Přezkoumané písemnosti
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou úlaje uvedené v § 2 odst, 1 a 2 zákona

; ňř"=ků*ávání ňó*páo"r"ni. přezkoumání hospodaření bYlo Provedeno výběrovým

;ďdŇ* s ohledem na významnost jednotlilnýcŤr skutečností Podle Předmětu

a obsahu přezkoumání, při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází

ie znění právních předpisů ptátnlictr ke dni uskutečnění tohoto úkonu:

Popis písemnosti

na rok 2019 v souladu se zákonem

ffi zo, zveřejněna v souladu se

ffi rok 2CI19 schválen ZQ 30J2.2,n§
na období 2a20 - 2a22

a ro[2018 chválen Zo 31. 5, 2019
NB k 31, 1?,2019

čís. 1 - 35
za období 1 ,12l2alg
sestavené k 31, 12. 2019lnventurní soupisy

zaobdobí1-1Uzalq
zaobdobí 1-1212019

za onOoni únor, červeq_zel2O19Pokladní kniha (denj!
sestavená k31.12.2019
sestavená k 31. 12. 2019
zaobdobí1-1212019
na rok 2019
sestavený k 31. 12.2019Yýkaz pro hodnoceni

sesta k31. 12.2019
ovy mistního pohostinství"

i nvestiční) uzavřená O ne29,_9,_?9].9
Šmbuva k přijaté účelové

doručena K|,JPK 3. 6, 2019lnformace o přija{ých
opatřeních (zák. 420 l20O4
Sb.. 320/2001 §b., a

019, 31. 5.2019, 9. 8.2019,
20. 9, 2019,20.12.2019

Zápisy z jednání
zastupitelstva věetně

, a. 2019, 30, 9, 2019,

30.11,2a19
KV ze dne 8. 3. 2a19, 6, 9. 2019

Zápisy finančního a
kontrolního v,ýboru

2



B, Zjištění z jednorázového přezkoumáni

Při přezkoumání hospodařenr ÚSC Hradiště:

c

C. Závér

l. plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky

byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky:

Předmě* Zákon č,420t2a04 sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmŮ a výdajŮ rozpoČtu

včetně peněžních operací, týkajícíčh se rozpočtových prostředků

Právní předpis: Zákon č, 128l2}o0 sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

_ §' ;r'_ čř",iiiiŽatstupitelstva byla měsíční odměna poskytnuta v roz?oru se zákonem

(napraveno).

nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky,

b) při dílčím přezkoumání za rok 2019

dílčí přezkoumání nebylo provedeno,

ll. při přezkoumáni hospodaření úsc ttraoiště za rok 20,19

a nedostatky {§ 10 odst.

lll. při přezkoumání hospodaření úsc ttradiště za rok 2019

Neuvádí se ziištěná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona é.42012004 sb,

lV. při přezkoumání hospodaření úsc uraaiště za rok 2019

BylyzjiŠtěnydle§10odst.4písm.b)zákonač.42ana04
ukazatele:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního

celku

Sb. následující

0,33 %

2,,l2oÁ

o%

č.420/2004 sb.)



Byl zjištěn dle § 10 odst, 4 písm. c) zákona č.420t2oo4 Sb, následující dluh Územního

celku:

Dluh územního celku za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu

u p rav uj í c í h o roz p o čtovo u od p ově d n ost j e n u l ovÝ,

,,Ověřily jsme poměr dluhu 0 % ÚSC Hradiště k průměru jeho příjmů za poslední
'i- 

,o=p'oétove iotý podle právního předplsu upravujícího rozpočtovou odpovědnost,

ověření poměru dluhu jsme provedly výběrovým způsobem tak, abychom získaly

přiměřenou jistotu k výsioueni'násleoújícíno zaieru, Dluh Úsc ttradiŠtě nePřekroČil

bo y" průměiu jeho př,rjmů za poslední 4 rozpočtové roky, při ověření.bylo zjištěno, že

ňárciol"nu t brůměrú příjmů za poslední 4 rozpočtové roky je nulový,"

Podpisy kontrolorek:

lng. Lenka Krausová

lng. Vladimíra Neumannová

/-'^á /]
./l} l

/ť "'-, ť

,:l_ ť:,! ,r" ž?

/:

Leona Černá

kontrolorka pověřená řízením
přezkoumání

Územní celek prohlašuje, že poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu

přezkoumání a o okólnostech uitahulícich se k němu podle § 2 zákona

č, 420t2004 Sb,, o přezkoum ávání hos[odaření územních samosprávných celků

a dobrovolných svazků.

Tato zpráva o výsledku přezkoumání je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání

hospodaření, přičemž kónečným zněňím zprávy se stává okamžikem marného

uptYnuti lhůty ;ta;ovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona ó^ 42012004 Sb,, k podání

pisámného itanoviska kontrolorovi pověřenému řízenim přezkoumání na adresu:

krajský rjřad Plzeňského J<raje, odbor ekonomický, oddělení přezkoumáváni

nospoáarení obcí a kontroly, škroupova 18,306 13 plzeň.



Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje
jed norázového přezkoumán í,

S obsahem návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření USC
o počtu 5 stran byl seznámen a jeho výtisk číslo 1 obdržel

výsledky

Hradiště

18. 5. 2020

Rozdělovník

Výtisk č. Počet
vÝtisků

Předáno Převzal(a)

1 1 úsc Hradiště lng. Pavel Šubrt

2 1
Krajský úřad
plzeňského kraie

Radka Fodorová

Poučeni:

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona
é, 42Ot2Oa4 sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatkŮ uvedených
v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci
příslušňém přezkoumávajícímu orgánu (Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18,

306 13 pizeň), a to 
-nejpozději 

do 15 dnů po projednání této zprávy spolu

se závěrečným účtem v orgánech územního celku,

územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420l20CI4 Sb.,
povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést

ihůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu

o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu

uvedenou zprávu zaslat.

Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí přestupku podle ustanovení

§ 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona ó. 42012004 Sb., za to lze uložit Územnímu celku

[odle ustanoúení § 14 odst. 2 zákona č,42012004 Sb, pokutu do výše 50 000,00 KČ,

98Ec uRnolšrĚ
338 08 zBJ.Rorí

lng. Pavel Šubrt

starosta obce


