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Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
úsc oíty, lčo: ooszzsao
za rok202'|

Přezkoumání se uskutečnilo dne 04. 05.2022
na základě § 42 zákona č. 12812000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Místo provedení přezkoumání: oÚ Díly
Dí|y 75, 344 0,1 Domažlice

Přezkoumané období: 1. 1. 2021 - 3'l. 12. 2021
Přezkoumání vykonaly:

-

kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Mgr. Kateřina Kasalová
kontrolorka:

-

Jitka Volfíková

Při přezkoumání byli přítomni:

-

Miroslav Rýd| - starosta obce
Hana Dudová - účetníobce

Přezkoumání hospodaření za rok 2021 bylo zahájeno písemným oznámením
doručeným územnímucelku dne 22. 3. 2022 podle § 5 odst. zákona č,42012004 SB.,
o přezkoumání hospodařen í územn ích samosprávných celků a dobrovo|ných svazků
obcí (dále.jen zákon o přezkoumání hospodaření).

Poslední kontrolní úkon a datum jeho provedení:
kontro|a byla ukončena na místě dne 04. 05.2022 vrácením vyžádaných podkladů
a podáním informace o kontro|ních zjištěních,

A. Přezkoumané písemnosti
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona
o přezkoumávání hospodaření, Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým
způsobem s ohIedem na významnost jednot|ivých skutečnostípodle předmětu
a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednot|ivých právních úkonůse vychází
ze znéníprávních předpisů platných ke dni uskutečněnítohoto úkonu:

Druh písemnosti
Návrh rozpočtu

Rozpočtová opatřen í

Schvá|ený rozpočet

Popis písemnosti
Návrh rozpočtu obce Díly byl zveřejněn na úřednídesce
a v e|. podobě ve dnech 3, - 21 , 12.2020, Územní ce|ek
oznámil na své úřední desce, kde je návrh rozpočtu obce
na rok 2021 zveřejněn v e|ektronické podobě a kde je
možno nahlédnout do ieho listinné podobv.
Ke dni 31 ,12,2021 bylo schváleno celkem
9 rozpočtových opatření, která byla schválena ZO.
Celkem doš|o k navýšenípřtjmů i výdajů rozpočtu
o částku 2 530 665,00 Kč, všechna RO byla řádně
zveřejněna na elektronické úřednídesce dle zákona
a byla zanesena v jednot|ivých měsících do výkazu

Fin2-12M.

Rozpočet obce Dí|y na rok 2021 by| schvá|en ZO
dne 21 . 12. 2020 jako schodkový, příjmy ve výši
6 252 800,00 Kč a výdaje ve výši 7 027 800,00 Kč,
schodek ve výši 775 000,00 Kč by| kryt z finančních
prostředků minulých let. Schválený schodkový rozpočet
obce by| zveřejněn na úřednídesce 14.2,2021
a v e|ektronické podobě dne do 31 . 12. 2021
Návrh střednědobého výhledu na roky 2020 - 2025
byl zveřejněn na úřednídesce a v e|. podobě ve dnech
10. 12, - 31 . 12, 2019. Střednědobý výh|ed rozpočtu
by| schvá|en zastupite|stvem obce dne 31 . 12.2019.
a zveřejněn na úřední desce a v e|, podobě dne
6, 1. 2020 dosud,
Návrh závěrečného účtuby| zveřejněn vč. zplávy
o výs|edku hospodaření přezkoumání obce na úřední
,

Střednědobý výhled
rozpočtu

Závěrečný účet

Bankovnívýpisy

desce a v e|. podobě ve dnech 14. - 31 .5,2021,
Závěrečný účetobce za rok 2020 by| schválen včetně
zprávy o výs|edku přezkoumání hospodaření obce dne
31 . 5.2021 bez výhrad, zveřelněn by| na úřednídesce
dne a v e|. podobě od 14, 6, 2O21 dosud. Účetni závěrka
obce za rok 2020 byla schvá|ena zastupitelstvem obce
dne 3í. 5, 2021 a HV z roku 2020 ve výši 713 842,94 Kč
byl převeden z účtu431 na 432,
Obec mě|a tyto bankovní účty/zůstatky k 31 . 12. 2021l:
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2
D

KB, a.s. č. ú.2452232110100 - 1 894 432,65 Kč
- 7 104,BB Kč
KB, a s. č.ú.78-1809760287l0100Kč-67,47Kč

čNs e. ú. 94-512321tO710
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4. KB, a.s. č. ú, 7 B-2B497 1 0297 l01 00 - 33 012,43 Kč
5. KB, a.s. č, ú. 107-386052023710100 -221790,17 Kč
6. KB, a.s. č. ú. 107-407607025710100 - ,l 185,06 Kč
Zůstatky účtůce|kem ve výši 2 157 592,66 Kč souhlasi|y
se stavem účtu231 Základní BÚ ÚSC uvedený v hlavní
účetníknize, v rozvaze taktival a se stavem Bú celkem
ve výkazu Fin 2-12M k 31 , 12,2021
Hmotný a nehmotný majetek je evidován v účetním
programu GORDIC, byly předloženy přeh|edy majetku,
odpisv a vÝpis z KN k 31 , 12, 2021
Ke kontrole by| předložen předpisný seznam místních
poplatků za odpadv a psv za rok 2021
Byly zkontrolovány došléfaktury, které se vztahují
k bankovním výpisům č. 668 - 528 za červenec - srpen
2021 , č,847 - 1039. K faktuře došlébyl při|ožen vnitřní
doklad s předpisem závazku a se zaúčtovánímúhrady
faktury, opatřena podpisovým záznamem o provedení
řídícíkontro|y dle zákona č, 32012001 Sb. příkazcem
operace, správcem rozpočtu a hIavní účetní.Neby|y
ziištěny chvbv a nedostatkv.
Ke kontrole před|ožena hlavn í kniha k 31 . 12. 2021
P|án inventur na rok 2021 ze dne 15. 10.2021 obsahoval
termíny provedení inventarizace u jednot|ivých druhů
majetku, složenía jmenování inventa rizačn ích komisí.
Proškoleníč|enůinventarizačních komisí bylo provedeno
dne 29, 10, 2021 a doloženo podpisovou listinou
jednotlivých č|enů.lnventurní soupisy obsahovaIy
ná|ežitosti stanovené v §B vyhlášky č.27012010 Sb.,
o inventarizaci majetku a závazků, v platném znění název účtu,účetnístav, inventurní stav, rozdíl, datum
zahájení inventury, datum ukončeníinventury a opatřeny
by|y podpisy členůinventarizačníkomise. lnventurní
soupisy by|y pod|oženy např, bankovní výpisy z účtů
apod. lnventarizačnízpráva byla zpracována
inventarizační komisí dne 31 , 1, 2022 a obsahova|a
časový a věcný průběh inventarizace, způsob provedení
.

Evidence majetku

,

Evidence poplatků

.

Faktury

Hlavn í kniha

Inventurnísoupisy
majetku a závazků

.

inventarizace, do|oženíprovedených

Kniha doš|ých faktur

Kniha odes|aných faktur

PokladnídokIady

inventur.

lnventarizační rozd ílV nebV|V ziištěnv.
Obec předložiIa "Knihu došlých faktuť' k datu
31 , 12,2021 , Obsahovala předepsané náležitosti, Obec
k datu 31 .12,2021 přijala celkem 267 dodavatelských
faktur.

Obec předložila "Knihu odeslaných faktuť'k datu
31 . 12.2021 . K datu bylo vydáno celkem
23 odběratelských faktur.
By|y vystaveny příjmové a výdajové dok|ady č, 1 - 404
za |eden - prosinec 2021 , byla provedena kontrola
doložiteInosti výdajů, všechny kontrolované výdaje
a příimy bvly řádně do|oženy a opatřenv podpisV
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oprávněných osob. Současně by|a provedena kontro|a
správnosti účtovánív účetnímprooramu Gordic.

Pokladní kniha byla sestavena za období leden prosinec 202'1, do 3,1 . 12, 2021 vystaveno 404

pokladníkniha

příjmových a výdajových pokladních dokladů v jedné
číselnéřadě, stav pokladní hotovosti k 31 , 12, 2021
ve výši 486,00 Kč souhlasí se stavem účtu261 Pok|adna
uvedený v hlavní knize, v rozvaze a ve výkazu
Fin 2-12M.
Byla před|ožena pří|oha účetnízávěrky k 31 . 12. 2021
která obsahova|a písemnéa číselnéinformace
d|e zákona č. 563i 1 991 Sb, o účetnictví.
Ke kontrole před|ožena rozvaha sestavená k 31 . 12.
2021 - akíiva /nettoi se rovnají pasivům ve výši
64 351 050,92 Kč, hospodářský výs|edek běžného
účetníhoobdobí byl zisk ve výši 1 B39 631 ,24 Kč
a souhlasil na HV běžnéhoúčetníhoobdobí k 31 , 12,
2021 uvedený ve výkazu zisku a ztrát.
Ke'kontrole předloženy účetnídeníky za leden - prosinec

Pří|oha rozvahy

,

Rozvaha

Učetnídeníky

2021

,

Učetníjednotka účtujev soustavě podvojného účetnictví
použiííprostředků výpočetnítechniky
program

Učetnídoklady

-

za

GoRDlc.

Byly zkontroIovány tyto účetnídoklady:
1. účetnídoklady zaúčtovánípokladny č. 10001 - 10012,

2. účetnídoklady k účtuu ČNB č. 3039 - 3037 za období
listopad - prosinec,
3, účetnídok|ady k účtuu KB č. 528 - 668 za období
- ,1039
-

červenec
prosinec,

učtovÝ rozvrh
Výkazy pro hodnocen
plněnírozpočtu

Výkaz zisku a ztráty

srpen,

č, 847

za období listopad

Účetní dok|ady v rozsahu provedené kontroly obsahovaly
náležitosti stanovené v § 11 zákona č. 563/'1991 Sb.
o účetnictví,byly řádně očísloványa opatřeny podpisem
osoby oprávněné nařizován ím hospodářských operací
a kontro|ou věcné správnosti. Účetní zápisy byly
prováděny přehledně, srozumitelně a způsobem
zaručuiícíieiich trvanlivost.
Ke kontro|e předložen účtovýrozvrh platný pro rok 2021
By|y předloženy výkazy Fin 2 - 12 M za období leden prosinec 2021 , příjmy rozpočtu po konsolidaci
k 31 . 12.2021 byly ve výši 9 112 160,06 Kč, výdaje
rozpočtu po konso|idaci ve výši B B55 430,41 Kč,
výs|edek rozpočtovéhohospodaření obce k 31 .12,2021
je přebytek ve výši 256 729,65 Kč,
Ke kontro|e před|ožen výkaz zisku a zIrály sestavený
k 31 , 12. 2021 Kč, kde nák|ady celkem jsou ve výši
6 992 510,69 Kč, výnosy celkem jsou ve výši
B B32 141 ,93 Kč, HV ie zisk ve vÝši 1 839 631.24 Kč.
.

í
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Dohody o proveden í
práce
Smlouva a dalšímateriály
k poskytnutým úče|ovým
dotacím
Smlouvy a dalšímateriály
k přijatým účelovým
dotacím

Ke kontrole předloženy dohody o provedení práce
pro rok 2021.
Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce v ob|asti
služeb ve výši 33 334 Kč ze dne 24,8,2021, schvá|ené
dne 10. 8. 2021
Sm|ouva o poskytnutí účelovédotace č, 25052021
pro JSDJO na akci "Věcné prostředky, vybavení
nad rámec minimálního vybavení d|e vyhlášky 24712001
Sb, ve výši 29 000,00 Kč, schváIená dne 10. B.2021
Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D314021748
od MŽP ze dne 10, 9.2021 , ve výši 921 644,14, na akci
"Rozšířenísystému oddě|eného sběru odpadu v obci
Dí|V,"

smlouva o dílo

Ke kontrole by|a předložena Smlouva o dí|o

se spo|ečnostíHENSTAV s.r,o,, Zruč, ze dne 19,

10.

2021. Na akci "Díly - oprava místníchkomunikaci"
v ceně díla 1 149 921,38 Kč bez DPH. Na profi|u
zadavate|e uveřeiněna dne 26, 11,2021
Pachtovní smlouva ze dne '1 . 6. 2021 , schválená dne
18,3.2021, pozemkové parcely 161412 a 161612, Záměr
vyvěšen od 21 , 1, - 15,3.2021
Kupní smlouva ze dne 19, 4. 2021 prodej pozemkové
parcely č. 1629155 ve výši 707 250,00 Kč, záměr
č,212018, schvá|eno dne 1B, 6.201B usnesením
.

Smlouvy o převodu
majetku (koupě, prodej,
směna, převod)

Smlouvy ostatn

í

č,3l2o18,
Ke kontro|e by|a předložena Kupní sm|ouva s firmou
ELKOPLAST CZ s.r,o., Zlín ze dne 30. 4. 2021 , na akci
"Rozšířenísystémuodděleného sběru odpadů v obci Dí|y
- dodávky", na ce|kovou částku 569 000,00 Kč bez DPH.
Kupní sm|ouva byla schválena ZO dne 19, 4.2021
na profi|u zadavate|e zveřeiněna dne 3. 5, 2021
Do 31 , 12. 2021 se uskutečnilo B veřejných zasedání
zastupitelstva obce Díly. Obecní úřad informoval o místě,
době a navrženémprogramu připravovaného zasedání
zastupitelstva obce v souladu s ustanovením § 93 odst, 1
zákona č, 12812000 Sb., o obcích v platném znění.
O průběhu zasedání byl pořízen zápis včetně usnesení,
,

Zápisy z jednání
zastupitelstva včetně
usnesení

,

který by| podepsán starostou

Zápisy finančníhoa
kontroIn ího výboru

a

určenými dvěma
ověřovateli zápisu. K zápisům ze zasedání by|y doloženy
prezenčnílistinv,
Ke kontrole předloženy zápisy finančního výboru ze dne
1 2, 7 . 2021 a 31, 1, 2022 a zápis kontroln ího výboru
ze dne 20, 11.2021 .
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B. Zjištěníz iednorázového přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření USC Díly:

nebv|v ziištěnv chvbv a nedostatkv.

C. Závér
l, Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
b) při dílčímpřezkoumání za rok 2021
dílčípřezkoumání nebylo provedeno.

ll. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Dily za rok2021

Nebvlv ziištěnv chvbv

č. 42012004 sb,)

a

nedostatkv

(§'t0 odst,3 písm. a)

zákona

Ill. Při přezkoumání hospodaření IJSC Díly za rok 2021

Neuvádí se zjištěná rizika dle § 10 odst.4 písm, a) zákona č. 420/2004 Sb.

lV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Díly za rok2021

Byly zjištěny dle § 10 odst.4 písm. b) zákona č,42012004 Sb. následující
ukazatele:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územníhocelku

3,05 %

celku

b) podíl závazků na rozpočtu územního

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku
celku

10,94%

územního

0%

Byl zjištěn dle § 10 odst. 4 písm, c) zákona č. 42012004 Sb. následující dluh územního
celku:

6

Dluh územníhocelku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmůza poslední
4 rozpočtovéroky podle právního předpisu upravujícíhorozpočtovou odpovědnost
,,Ověři|y jsme poměr d|uhu 7,56 %

ÚSC Díly k průměru jeho přrjmů 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 násIedujícího závěru. Na zákIadě předIožených
podk|adů a námi provedených postupů jsme dospěly k zjištění,že dluh ÚSC Oity
nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za pos|ední4 rozpočtovéroky."

Uzemní ceIek prohIašuje, že poskytl pravdivé a úpInéinformace o předmětu
přezkoumání a o oko|nostech vztahujících se k němu podIe § 2 zákona
č.42012004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územníchsamosprávných celků
a dobrovolných svazků.

Tato zpráva o výsledku přezkoumání je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření, přičemžkonečným zněním zprávy se stává okamžikem marného
uplynutí |hůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č.42012004 Sb,, kpodání
písemnéhostanoviska kontro|orovi pověřenému řízenímpřezkoumání na adresu:
Krajský úřad Plzeňského krale, odbor ekonomlcký, oddělení přezkoumávání
hospodaření obcí a kontroly, Škroupova 1B, 306 13 P|zeň.
S obsahem návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodařeni ÚSC Oity o počtu 7
stran by| dne 4, 5, 2022 seznámen starosta obce,

Zpráva byla zaslána datovou schránkou a byla opatřena elektronickými podpisy
kontrolorek přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly,

Krajský úřad Plzeňského kraje dne 04.05.2022

Rozdělovn ík
- Miroslav Rýdl

-

- Jitka Volfíková

starosta obce Díly

- KÚPK,

ekonom.odbor

7

,'

Doložka konverze z moci úřední do dokumentu v listinné podobě
Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslern148415915-239326-22050ó085431
převedením z dokumentu obsažerrélro v datové zprávě, skládajícího se z 7 listů, se shoduje s obsahem
dokumentu, jehož převedením vzn ikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajůobsažených v dokumentu a
jejich soulad s právními předpisy.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán vícenásobným kvalifikovaným elektronickým
podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 06.05.2022 v 08:54:42.
Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti
kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůčizveřejněnému seznamu zneplatněných
certifikátů vydanému k datu 06,05,2022 07:5'7 02. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu č. l: číslo
kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis 00 86 91 F6, kvalifikovaný cetifikát pro elektronický
podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelern služeb vytvářejících důvěru I.CA Qualified 2 CA./RSA
0212016, První certifikačni autorita, a.s. pro podepisujícíosobu Jitka Volfiková, referent, Krajský úřad

Plzeňského kraje, Plzeňský kraj, Uznávaný elektronický podpis byl označen p|atným kvalifikovaným
časovým razítkem nebo kvalifikovarrým elektronickým časovým razítkern vydaným kvalifikovaným
poskytovateleln. Platnost časovéhorazitka byla ověřena dne 06.05.2022 v 08:'54:.42. Udaje o časovém razítku:
datum a čas 04.05.2022 15:15:04, číslokvalifikovaného certifikátu pro časovéra.zítko 01 40 72 03, ěasové
razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem PostSignum Qualified CA 5, Ceská pošta, s.p..
Vstupní dokumeIrt obsažený v datové zprávě byl podepsán vícenásobrrým kvalifikovaným elektronickým
podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 06.05.2022 v 08:54:42.
Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověřerrí platnosti

kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůčizveřejněnérnu seznamu zneplatněných
certifikátů vydanému k datu 06.05.2022 07:57:02. Udaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu č. 2: číslo
kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis 00 B6 85 93, kvalifikovaný certifikát pro elektronický
podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru I.CA Qualified 2 CA/RSA
02/2016, Prvni certifikační autorita, a,s. pro podepisující osobu Mgr. Kateřina Kasalová, referenú,
Krajský úřad Plzeňského kraje, Plzeňský kraj. Uznávaný elektronický podpis byl označen platným
kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovanýrn elektronickým časovým razítkem vydaným
kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost časovéhoíazítka byl'a ověřena dne 06.05.2022 v 08:54:42, Udaje o
časovém razítku: datum a čas 05,05,2022 09:16:42, číslokvalifikovaného cetifikátu pro časovérazítko 01 40
72 02, časovérazitko bylo vydáno kvalifikovaným posk}tovatelem PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta,
s.p..

Vystavil: Obec Díly
Pracoviště: obec Díly
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