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Kaľlovy Yary, Závodní 353/88, soo oo Karlovy Vary - Dvory, česká ľepublĺka

Zpräva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Vysoká Pec
lČo: oogz2o83

za rok 2021
Přezkoumání

-

se

uskutečnĺlove dnech:

20.09.202I (dílčípřezkoumání)
26.04.2022 (konečnépřezkoumání)

na základě písemnéŽádosti úzęmníhocelku đoľučęné
kľajskémuúřadu dne 17'05.202I
v souladu s $ 42 odst. 1 zákoĺa č. 128/2000 Sb.' o obcích (obecní zÍízení),ve znění
pozdějšíchpředpisů (dále i ,,zákon č. 12812000 Sb."), a v souladu se zákonem
č,.42012004 sb., o přezkoumálvźtní hospodaření tnemních samospľávných celků
a dobľovolných svazků obcí' ve zněni pozdějšíchpředpisů, (dále i ,,zákoĺ'l' č,. 4Ż012004 Sb.").

Zahájeno bylo dne 29.06'2021 doľučenímoznámení o zahájeni přezkoumání hospodaření
vsouladu s $ 5 odst' 3 ztů<ona č,. 420l2004Sb. a s $ 5 odst. 2 písmene b) zźkona
č).25512012 Sb., okontrole (kontľolní řád), ve znění pozdějších předpisů, (dále i ,,zákon
č,.255l20I2 Sb.")'

Místo uskutečněného přezkoumání:

Obecní úřad Vysoká Pec
Vysoká Pec 109

362Żl' Vysoká Pec
Přezkoumání bylo provedeno na záklaďě oprávnění vyplyvajícího z pověření k přezkoumání
ve smyslu $ 5 zákona č.42012004 Sb. a $ 4 zákona č,. 25512012 Sb. vydaného pod číslem
202llI86lP dnę28.06.2021 včetně dodatku č. I zę dne 08.07.2021 vedoucí ťrnančníhoodboru
Kľaj ského úřadu Karlovarského kľaj e'

Přezkoumané období od 01.01 .2021 do3L12.2021.

Zástupci územníhocelku:

-

Tomáš Hüttner - starosta obce

Blanka Tutschová - úěetníobecního úřadu

Přezkoumání vykonali:

a) při dílčímpřezkoumání

-

kontľoloľ pověŤený Ťizenim přezkoumání:
Ing. Dana Matoušková

1
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kontľo1or:
Ing. JosefŠvéda
Ing. Jiří Svoboda

b) při konečnémpřezkoumání

-

kontroloľ pověřený řizením přezkoumání
Ing. Dana Matoušková

-

kontroloľ:

Bc. Dagmar Klemáková

Předmět a hlediska přezkoumání hospodaření:
Předmětem přezkoumání byly údaje uvedené v $ 2 odst. 1 a2 zákonač:, 42012004 Sb.
Přezkoumání hospodaření bylo vykonáno výběrovým způsobem.
Předmět přezkoumání byl ověřován dlę $ 3 zákona č,. 42012004 Sb. z hlediska:
a) dodľžovánípovinností stanovených zvláštními pľávními předpisy, zejména předpisy
o finančnínrhospodaření úzęmníchcelků, o hospođďenís jejich majetkem,
o účetnictvía o odměňování,
b) souladu hospodaření s finančnímipľostředky ve sľovnání s ľozpočtem,
c) dodržení účeluposkytnuté dotace nebo návľatné finančnívýpomoci a podmínek jejich
pouŽití,

d) věcné aformálni

spľávnosti dokladů o přezkoumávaných opeľacích.

Podle $ 2 odst. 3 zákona č,. 420lŻ004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje, na kteľé se
vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

Posledním kontľolním úkonem předcházejícím vyhotovení této zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření bylo vľácení vyžáđanýchpodkladů vztahujících se k předmětu
př

ezkoumźnídne 26.0 4.2022.

A. Přezkou mané pÍsemnosti

I. Přĺ přezkoumání hospodaření obce Vysoká Pec byly přezkoumány

následující

písemnosti:

Popis písemnosti
Druh písemnosti
Návrh rozpoětu obce pro rok 202I byl zveřejněn na úřední desce
Návrh ľozpočtu
obecního úřadu od 03.12.20Ż0 do 18.12.2020 a Ia internetových
strankách obce byl zveřejněn ođ03.12.2020 do jeho schválení.
Územní celek oznámil na své úřední desce, kde je návrh rozpočtu obce
zveřejněn v elektronické podobě a kde je moŽno nahlédnout do jeho
listinné

Pravidla
ľozpočtového
provizoľia

Z

důvodu schválení ľozpočtuobcę na ľok 2021 před 1. lednem

rozpočtového ľoku nebyla pravidla rozpočtového pľovizoľia stanovena.

2
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Rozpoětová
opatření

Za kontrolované obdob í byla obcí provedena 4 r ozp oětov ćĺopatření
- ě. Il202I schválené zastupitelstvem obce dne 14'05'2021 usnesením
č.Z01161131202I, na inteľnetových stránkách obce zveřejněno ode dne
19.05.2021;
- č. 212021 schválené zastupitelstvem obce dne 24.09,2021 usnesením
č).ZolI0l15l202I, na inteľnetových stľánkách obce zveřejněno ode dne
29.09.2021;
- ě. 3120Ż1 schválené zastupitelstvem obce dne 1LI1.202I usnesením
č.Z011111612021, na internetových strĺĺnkách obce zveřejněno ode dne
25.11.2021;
- č,. 4l202I schválené zastupitelstvem obce dne 2L12.2021 usnesením
ć.Zol7lI7l202I, na intemetových stránkách obce zveřejněno ode dne
:

12.0L2022.

Územní celek oznttmil na své úřední desce, kde jsou schválená
ľozpočtová opatření zveřejněna v elektľonické podobě a kde je moŽno

Schválený
ľozpoěet

Střednědobý
výhled ľozpočtu

nahlédnout do ieiich listinné podoby.
Pľo rok 202I byl zastupitelstvem obce schválen vyľovnaný ľozpočetdne
18'12.2020 usnesením č,. ZolI5lI2l2020 s příjmy i výdaji ve výši
11.051.800,- Kč. Rozpočet obce je zpracován v třídění podle ľozpočtové
skladby, závaznými ukazateli rozpočtu byly schváleny na stľaně příjmů
i výdajů paragrafy.
Schválený ľozpočetobce na rok 2021 je zveřejněn na internetových
stľánkách obce ode dne 22.12.2020 doposud.

IJzemní celek oznámil na své úřednídesce, kde je schválený rozpočet
obce zveřejněn v elektronické podobě a kde je moŽno nahlédnout do jeho
listinné podoby.
Návľh střednědobého výhledu ľozpočtuobce na období let 2021, - 2025

zveřejněn na úřední desce obecního riřadu od I5'II.20I9
13.12.2019 a na internetových stránkách obce byl zveřejněn

byl
ďo

od 15.1 1.2019 do jeho schválení.
Střednědobý výhled ľozpočtuobce na období let202I - 2025 schválen

zastupitelstvem obce

dne 06.I2.Ż0I9 usnesením č. 2019NII|12.

obsahuje souhľnné záklađníúdaje o příjmech a výdajích. Výše uvedené
skutečnosti byly předmětem přezkoumání hospodaření za rok 2019.
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce na období let202l - 2025
je zveřejněn na internetových stránkách obce ode dne I3.I2.20I9
doposud.

Závěrećný űč,et

IJzemní celek oznámil na své úřednídesce, kde je střednědobý výhled
ľozpoětu obce zveřejněn v elektronické podobě a kde je moŽno
nahlédnout do .ieho listinné podoby.
Návľh zźxěreč,néhoúčtuobce za rck 202a včetně závětl zprávy
o qýsleđkupřezkoumání hospodaření obce
ľok 2020 byl
zveřejněnnaúřední desce obecního úřadu oď23.04.2021 do 14.05.202I
ana internetových stránkách obce byl zveřejněn v úplnémznění
od 23.04.202I đojehoschválení.
Závěrečný úěet obce zarok2020 vč,etně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obcę za rok 20Ż0 byl zastupitelstvem obce projednán dne
l 4'05.202I usnesením č,. Zol 18l 13 12021 .

za

J
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Zastupitelstvo obce pľojednání závěreěného účtuuzavtelo vyjádřením
"souhlasu s celoročnímhospodařením s výhľadami'' v souladu
s ustanovením $ 17 odst. 7 písm. a) a b) ztlkona č,. 25012000 Sb.,
o ĺozpočtovýchpravidlech územníchrozpočtů,vę zĺénipozdějších
předpisů (dále i "zákonač,. 25012000 Sb.'').

Tímto bylo ověřeno plnění přijatého opatření

k

nápľavě chyby

ve zpttně o výsledku přezkoumání hospodaření
ohledně uzavřeni pľojednání závěrečného úětu

a nedostatku uvędeného

obce

za rok 2020

lyjádřením.

Schválený závěľečný účętobce za ľok 2020 včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce zarok20Ż0 je zveřejněn na inteľnetových
stľánkách obce ode dne 19.05.202i doposud.

Územní celek oznámil na své úřední desce, kde je návrh a schválený
závéreěný účetobce zveřejněn v elektľonické podobě a kde je moŽno
nahlédnout do jejich listinné podoby.

Účetní ztlvěrka obce sestavená k 31.12.2020 byla
Bankovní výpis

Evidence
pohledávek

Inventurní soupis
majetku

azávazkű

schválena
zastupitelstvem obce dne 14.05.2021 usnesęním č. Zol19l1312021.
Zůstatek peněŽních prostředků na ľozvahovém účtu23I - ZákladnibéŽný
účetúzemníchsamosprávných ceiků v účetnictvíobce:
- k 30.06.202I ve výši 17.130.749,9I Kč odpovídal stavu peněŽních
pĺostředků dle výpisů z bankovních účtůvedených u Komerčníbanky,
a.s.' a Českénárodní banky ke stejnému đatu;
- k 3LI2'202I ve výši 19.109.104,29 Kě odpovídal stavu peněžĺich
pľostředků dle výpisů z bankovních účtůvedených u Komerčníbanky,
a.s., a Českénáľodní banky ke ste.inému đatu;
Evidence pohledávek z místníchpoplatků je veđenaelektronicky
v pľogľamu MUNIS. Nedoplatky z místníchpoplatků jsou územním
samospľávným celkem vymáhány upozorněním formou textové zprźxy
nebo prostřednictvím e-mailové koľespondence' popř. listovní zásilkou,
poté jsou obcí vystavovány platební výměry a exekučnípŕikazy.
K 31.12.20ŻI byly nedoplatky z místníchpoplatků evidovány
narozvahovém účtu315 - Jiné pohledávky za místnímipoplatky
vcelkové výši 8.990,- Kě, z toho Zapsa ve ýši 100,- Kč azaođvoz
komunálního ođpaduve výši 8.890'- Kč.
V ľocę 20Ż1bylo vystaveno 13 platebních výměľů.
Inveĺtarizace majetku a zźlvazktĺk 31'12.202I provedena na zźtkladě
plánu inventur ze dĺe 2LI2.202I vydaného starostou obce, s platností

do

15.02.Ż022. Jmenována jedna tříčlenná hlavní
inventarizační komise a jedna tříčlenná dílěíinvęntańzační komise,
pľoškoleníčlenůinventaľizačníkomise pľoběhlo dne 2I.I2.202I.
Provedení inventuľ stanoveno vteľmínuođ3I.I2.Ż021do 15.02.2022'
termín zpracovźníinventurních soupisů stanoven do 15.02.2022,
pľovedení fyzíckéinventuľy stanovena kľozvahovému dni 3LI2.202l.
Inventaľizaění zpráva ze dne 14.02.2022. Kontľola invęnturních soupisů
rozvahoých účtů231, 26I, 311' 315 a3Ż1. Inventaľizačníľozdíly
nebyly účetníiednotkou ziištěny.

od'2LI2.Ż02I
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Kniha došlých
faktur

Kniha odeslaných
faktuľ
odměňování
ělenů
zastupitelstva

Za kontľolovanéobdobí od 01.01.2021 do 3l.I2.Ż02I by lo do knihy

došlých faktuľ zapsáĺo celkem 340 dodavatelských faktuľ.
Ke dni 31.I2.ŻO2I bylo evidováno 5 neulltazených faktuľ ve výši
85.475,- Kč ve lhůtě splatnosti' kteľébyly zaíětoväĺynaľozvahovém
nému datu.
učtu32I - Dodavatelé ke
od
V kontľolovanémobdobí 01 .0I.202I do 31.12 .2021 bylo v knize
odeslaných faktur zapsáno celkem 36 odběratelských faktur.
K 31.I2.20ŻI byly všechny faktuľy uhľazeny, což odpovídalo nulovému
datu.
stavu vedenému narozvahovém úětu 311 _ odběľateléke
Výše odměn nęuvolněn ým člęnťrmzastupitelstva obce dle ztlkona
č,.12812000 Sb., o obcích (obecní zŤízeni), ve znění pozdějších předpisů'
byla schválena na zasedáĺi zastupitelstva obce đĺe28.10.Ż018 s platností
od01.11.2018.

Dle sdělení obce v kontroiovaném období:
- nebyly odměny neuvolněných zastupitelů obce upravovány;
- nedošlo ke změně ve sloŽení zastupitelstva obce;
-

nebyly schváleny mimořádné odměny pro zastupitele obce.

Při dílčímpřezkoumání hospodaření obce byly zkontľolovány výplatní
lístky nęuvolněného staľosty, neuvolněného místostaľosty a předsedů

Pokladní kniha
(deník)

finančníhoa kontľolníhovýboľu obce za měsíce lęden 202I až červen
2021. Při konečnémpřezkoumání hospodďení obce nebyly výplatní
kontrol
Pokladní 1imit ve výši 30.000,- Kč schválený zastupitelstvem obce dne
22.12.2016 usnęsením č,. 2016116110 nebyl za mésícpľosinec 2021
překĺočen.
Zůstatek peněžníchprostředků pokladní knihy k 30.06.2021 ve qiši
6.477,- Kč souhlasil se stavem ľozvahového účtu261 - Pokladna
anarozpočtovépoložce 5182 - Převody vlastní pokladně ve výkazu

Fin} _

12}14 ke stejnému datu'

Nuloqý zůstatek finančníchprostředků pokladní knihy k 3I'I2.202I
souhlasil se stavem ľozvahového účtu26l _ Pokladna a na rozpočtové
Příloha rozvahy
Rozvaha
rozvrh
Výkaz pro
hodnocení plnění
rozpočtu

-

datu.
ke
vlastní
Ke kontľole byl předloŽen ťrnančnívýkaz Příloha sestavený účetní
ednotkou k 3A.06.2021 a k 3 L12.2021
Ke kontľole byl předloŽen ťrnanční výkaz Rozvaha účetníjednotky
k30.06.2021 a k 3I.IŻ.202I
sesta
rok202I.
tozvth
četní ednotka má
ľozpočtu
č,erpání
týka
1) Kontrolou výkazu Fin 2 - I2 M, který se
příjmové části byly vývořeny
k3O.06.Ż02I, bylo zjištěno, Že
přljmy po konsolidaci ve výši 6.492.Ż14,11 Kč (tj. plnění k rozpoětu
ichválenému po změnách ĺa 57,00 %) a ve výdajové části bylo
čerpánívýdajůpo konsolidaci ve výši 5.618.597,59 Kč (tj. plnění
k ľózpočtu schválenému po změnách na 49,33 %). Výsledkem
rozpóčtového hospodaření obce k 30.06.202I byl přebytek ve ťrnanční
výši 873.616,50 Kč'

5182

v
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V pľůběhukontrolovaného období od 01 .u.Ż02I do 30.06.Ż021 účetní
jednotka nepľovedla rozpočtovéopatření před pľovedením rozpoětově
nezajištěného qýdaje, a to u rozpočtovéhoparagrať|] 3713 _ Změny
technologií vytápění ve výši 225.000,- Kč a paragrafu 5269 - ostatní
spľáva v oblasti hospodrířských opatření pro l<rizové stavy ve výši
50.000'- Kč.
2) Kontľolou ýkazu Fin 2 - 12 M, kteľý se týká čerpanírozpoětu
k3I.I2.202I, bylo zjištěno, Že v příjmové části byly vytvořeny příjmy
po konsolidaci ve výši n.fi0.773,59 Kč (tj' plnění k rozpočtu
schválenému po změnách na 97,1I yo) a ve výdajové části bylo čeľpání
vydajů po konsolidaci ve výši 8.678.802,69 Kč (tj. plnění k ľozpočtu
schválenému po změnách na 73,09 %). Výsledkem ľozpočtového
hospodaření obce k3I.LŻ.Ż021 byl přebýek ve finančnívýši
2.851.970'90 Kč.
Výkaz zisku
Kontľolou Výkazu zisku a ztráty sestaveného k 30.06.2021 bylo zjištěno,
a ztráty
Že výsledkem hospodaÍęní běžnéhoúčetníhoobdobí byl zisk ve výši
2.333.686,09 Kč. Výsledek hospodaření obcę k 30.06.202I souhlasil
se stavem ľozvahového účtu''Výsledek hospodaření běžného účetního
období'' ke stejnému datu.
Kontrolou Yýkazu zisku a ztrtńy sęstaveného k 31 .I2.202I bylo zjištěno,
Že qýsledkem hospodaření běŽného účetníhoobdobí byl zisk ve výši
3.937.182'39 Kč' Výsledek hospodďení obce k 31.12.2021 souhlasil
se stavem rozvahového úětu ''Výsledek hospodaření běŽného účetního
období'' ke steinému datu.
Daľovací smlouvy Ke kontrole byla předloŽena daľovacísmlouva:
- ze dĺe 19.05.Ż021, uzavÍenämezi obcí (dárce) a Linkou bezpeči, z.s,,
se sídlem 181 02 Pľaha 8, Ústavní č.p. 95 (obdaľovaný), na poskytnutí
ťlnančníhodaru ve výši 3.000,- Kč k účelovémupouŽití na zajištění
pľovozu dětské kĺizovélinky bez nutnosti vyúčtování'Poskýnutí daru

schváleno zastupitelstvem obce

ě.

Zol9l13l202L

dne

14.05.202I

usnesením

Dohody
Dle sdělení obce nebyla v kontľolovaném období uzavřenažadná dohoda
o pracovní
o pľacovní činnosti.
činnosti
Dohody
Ke kontrole předloŽeny obcí 4 dohody o pľovedení pľáce lzavřené
o pľovedenipráce v kontrolovaném období.
Kontľolou pľověřena dohoda o provedení práce:
- zę dne I3.0L202I na druh pľáce - poÍízeni zápisů a fotodokumentace
do obecní knihovny, uzavřená na đobuurčitou od 18.01.202I
đoŻ8.02.20ŻI, v ľozsahu práce max. 60 hodin;
- ze đne30.II.202I na druh práce _ pomocné práce spojené s těžbou
dřeva v obecních lesích, uzavÍená na dobu určitou ođ0I.12.2021
do 15.I2.202I, v rozsahu ptáce max. 30 hodin.
Dle sdělení obce nebyla v kontľolovaném období uzavřeĺa dohoda
o provedení prtrce se členem zastupitelstva obce.
Smlouvy a další obec nemá vyhlášen pro rok 202I ,,Progľam pľo poskytování dotací
10c zákona
materiály
a návľatných finančníchvýpomocí'' dle ustanovęní
k poskýnutým
č,.25012000 Sb.' o ľozpočtovýchpravidlech územníchľozpočtů,ve znění
pozdějšíchpředpisů (dále i "zákon č,.25012000 Sb.'').
úěelovým
dotacím

$
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Ke kontrole

předložena veřejnopľávní smlouva

o poskytnutí dotace

z rozpočtu obce:

- č). 2l202I ve výši 3.506,- Kč na zakladě Žádosti organízace Správa
zdľavotních a sociálních sluŽeb Cheb, p.o.' Se sídlem 350 02 Cheb,
Pastýřská 77114, IČo 70ss7985, ze dne 26.0l.202I. Veřejnopľávní
smlouva uzavřena dĺę 24.a5.202I za účelemnákupu pohonných hmot
a pomůcek pľo přímou stimulaci dětí pro sociální sluŽbu Raná péče
Krůček(iedna klientská ľodina v obci). Poskýnutí dotace schváleno
zastupiteĺstvem obce dne 14.05.2021 usnęsením č. Z0161131202l. Żáđost
i smlouva obsahovaly náleŽitosti dle ustanovení $ 10a bodu 3 a 5 zźlkona
č,.25012000 Sb. Teľmínvyúčtovanídotace stanoven smlouvou nejpozději
do 3I.I2.20ŻI.
Vytičtovánídotace předloŽeno poskytovateli dne 3I.IŻ.Ż02I, skutečné
celkové výdaje dle přiloŽených účetníchdokladů činily I2.99I,90 Kč.
dotace čerpána v plné výši;
- č). 3lŻ02I ve výši 15.000,- Kč na základě Žadosti spolku onkotým z.s.,
se sídlem 362 2I Vysoká Pec, Rudné č,'p. 250,ICo 099112690, ze dne
28'06.202I. Veřejnoprávní smlouva uzavÍeĺadne 04.08.202I za účelem
pođporydopľovodného progľamu chaľitativního jaľmaľku. Poskytnutí
dotace schváleno zastupitelstvem obce dnę 28.06.202I usnęsęním
č,. Zol8dl14l2\2l Žádost i smlouva obsahovaly náležitosti dle
ustanovení $ 10a bodu 3 a 5 zákona č,.25012000 Sb. Teľmín vyúčtování
dotacę stanoven smlouvou nejpozději do 31 .122021.
Poskýovateli předloŽeno vyúčtovánídotace ze dne 04.10'202I, skutečné
celkové výdaje dle přiložených účetníchdokladů činily 16.000,- Kč,
dotace čerpána v plné výši.
Dále bylo součástíkontroly pľověření nápravy chyby a nedostatku
uvedeného ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce zaľok
2020 ohledně nezveřejnění programu obce pro poskytování dotací

ztozpoětu obce na uřední desce obce způsobem umoŽňujícím dálkový
přístup nejpozději 30 dnů před počátkem lhůty pro podání Žádosti

Smlouvy nájemní

Smlouvy o dílo

v souladu s ustanovení $ 10c odst. 1.
Kontrolou bylo zjištěĺo, že obec v kontrolovaném období nevyhlásila
žáđnýnový ,,Progľam pro poskytování dotací a nźxratných finančních
výpomocí'' dle zákona č. 25012000 Sb.
Dle sdělení obce nebyly v kontrolovaném období uzavŤeny žttdné
nájemní smlouvy.
V kontrolovaném období tedy nebylo moŽné ověřit napľavení chyby,
tj. zđanájemní smlouvy byly opatřeny doloŽkou potvrzujícíplatnost
právního jednání v souladu s ustanovením $ 41 odst. I zákona
č. 128/2000 Sb.
Ke kontľole byla předloŽena Smlouva o dílo č. 5I9l202I uzavŕená
dneŻ6.05.20ŻI mezi obcí (objednatel) a společnostíKadlec K.K. Nusle,
spol. s r.o.' se sídlem 182 00 Praha 8, Chabeľska 23013, Kobylisy,
ICo 44847548 (zhotovite1), na provedení zakázky "Změna č. 1
cenové nabídky
Územního plánu Vysoká Pec''. Na záklađěpřeđložené
byla cena díla dohodnuta ve výši 190.000,- Kč bez DPH (229.900,- Kč)
včetně DPH), teľmínyza postupné plnění díla jsou uvedeny v článku IV.
této smlouvy. Uzavření smlouvy o dílo schváleno zastupitelstvem obce
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Č.3': rzut 5OlKNl22-Ż
ďne 14.05.2021 usnesením č. Zol5ll3l202l.

Dle sdělení obce nebyla do dne provedení konečného přezkoumání
hospodaření obce (tj. do đnę26.04.2022) vystavena žádná faktura
za pľovedení díla. DodľŽení sjednané ceÍ7a zaktLzky

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

dle smlouvy o

đí1o

nebylo tudížpředmětem kontroly.
Ke kontrole předložena kupní smlouva:
- ze dne z4.l|z)zl,uzavŤenámezi obcí (pľodávající)a dvěma Ęzickými
osobami (kupující)o prodeji pozemku parcelní č,. 21012 (tľvalý travnatý
porost) o výměře 327 m2 v k.ú. Vysoká Pec u Nejdku, za dohodnutou
kupní cenu Vę výši 6.540,_ Kč (tj. 20,- Kč,lm2), kteľá byIa uhrazena dne
I8'1L2021na bankovní účetobce vedený u Komerčníbanky, a.s., výpis
č. 11. Záměľ pľodeje zveĘněn na ilřední desce obecního uřadu

azpůsobem umoŽňujícím dálkový přístup v termínu od I3.I0.20Żl
do29.I0.202I, ptođejschválen zastupitelstvem obce dne 1I.1L202I

usnesením č. Zo l 4l 161202I.

Smlouvy o přijetí
úvěru
Smlouvy
o věcných
břemenech
Dokumęntace
k veřejným
zakázkám

Dle sdělení obce nebyla v kontrolovaném období uzavÍena žáđná
smlouva o přiietí úvěru.

Dlę sdělení obce byly v kontrolovaném období uzavÍeny smlouvy
o zřízení služebnosti pouze se společnosti ČEZ Distribuce, a.s., které

nebyly předmětem kontroly.
obec nemá zpľacovanou vnitřní směrnici
malého ľozsahu.

k

zadáváni veřejných zakázek

obec v kontrolovaném období realizovala výběľovéřízeni na veŤejnou
zakázku malého ľozsahu na potizení obecního tľaktoru a to foľmou

poptávkového řízení s názvem ''Traktor pro komunální údrŽbu''.
Poptávka formou e-mailtl zaslána 7 dodavatelům dne I2.08.Ż02L
Lhůta pľo podání nabídek stanovena do 24.08.2021, teľmíndodání stľoje
do 6 měsícůod závazné objednávky. Vyhodnocení splnění podmínek
poptávky ze dne 27.08.202L Zastupítelstvo obce dne 24.09.202I
usnesením č,. Zol8lI5l20ŻI schválilo nejvhodnější nabídku společnosti
AGzu
ä.S., se sídlem 693 01 Hustopeče, Hybešova 14,
ĺČozsząz334,se kteľou byla dne 04.10,2021 uzavřena kupní smlouva
na pořízení traktoru zn. CASE IH Farmall 75 A za cenu 1.090'000'- Kč
bez DPH (1.318.900,_ Kč včetně DPH). Termín dodání ve smlouvě
stanoven do 29.03.Ż022. Kupní smlouva zę dne 04.1'0.2021 nebyla
do dne pľovedení konečného přezkoumání hospodaření obce (tj. do dne
26.04.2022) vůbec uveřejněna na profilu zadavatele, tj. nebyla
uveřejněna do 15 dnů ode dne jejího uzavřeni v souladu s ustanovením
$ 219 odst. 1 zákona č,. 13412016 Sb. o zadávání veřejných zaktnek,
ve znění pozdějšíchpředpisů, (dále i "zákon č. 13412016 Sb.'')'

CS

Uvedené porušeníustanovení $ 219 odst' 1 zákona č,. 134/2016 Sb.
naplňuje znaĘ přestupku dle ustanovení s 269 odst. 2 zźkona
č,.13412016 Sb. a proto bude Kľajským úřadem Karlovaľského kľaje
v souladu s ustanovęním $ 25 odst. 4 zákona č,. 255lŻ0I2 Sb. předáno

Úľadu pro ochľanu hospodářské soutěžę, kteqý je
dle ustanovení $ 270 odst. 9 ztl<ona č. 134/2016 Sb.

projednávat.

8

opľávněn
přestupky

Č.1.: rzut 5OlKNl2Ż-2
PředloŽena faktura dodavatele č. 7720000100 ze đne09.10.202I
ve výši 100.000,- Kč (záloha) s úhradou provedenou dne 19'10.202I
z bankovního úětu obce vedeného u Komeľčníbanky, a.s., výpis č. 10.

Do dne

pľovedeníkonečnéhopřezkoumání hospodaření obce

(tj. do 26.04.2022) nebyla dle sdělení obce vystavena žádná dalšífaktuľa
dodavatele, tudížnebyla ani pľovedena žádná dalšíúhľadakupní
smlouvy a nebyl ľovněŽ đodne kontroly obci předmět kupní smlouvy
dodán.

Informace
o přijatých
opatřeních (zák.
42012004sb.,
3Ż012001sb.'
apod.)

Zapisy z jednání
zastupitelstva
včetně usnesení
Zptávy o plnění
přijatých opatření
(zák.42012004
sb., 32012001
Sb., apod.)
Peněžnífondy
územníhocelku _
pľavidla tvoľby

Kontľolou bylo dále zjištěno, žę do dne pľovedení konečného
přezkoumání hospodaření obce (tj. do 26.04.2022) nebyla na profilu
zadavatele vůbec uveřejněna cęna za plnění kupní smlouvy v roce 2021
na dodání díla ''Traktoĺ pľo komunální údrŽbu'', tj. nebyla
uveřejněna do 31.03.2022 v souIadu s ustanovením $ 219 odst. 3 zákona
ć.13412016 sb.
Písęmná informace o přijatých nápravných opatřeních byla Kĺajskému
úřađuKaľlovaľskéhokľaje doľučenaďĺe Ż2.06.202I, tj. po zákonem
stanovené lhůtě do 15 dnů po projednäní záv&ečného účtuobce za rok
2020 zastupitelstvem obce dnę 14.05.202I.

obec si pľo podání písemnézpľávy o plnění přijatých opatření stanovila
lhůtu do 30.09'202I a následně pak dne 23.09.202I k části přijatých
nápravných opatřęní do 3 0.06.2022.

Za

kontrolované období se zastupitelstvo obce sešlo vę dnech

.2021, 28.0 6.2021, 24.09 .2021,
Zastupitelstvo obcę ię sedmičlenné.
1

4.0

5

7I

.I

1

.2021 a 2L12.2021

.

Písemná zptáva o plnění přijatých nápľavných opatření byla podána
Kĺajskémuúřadu Karlovaľského kĺaje ďĺe 23.09.2027 a đĺe2I.03.2022,
tj. obcí v uveđenélhůtě do 30.09.202I a následně pak k části plnění
přijatých opatření prodlouŽené lhůtě do 30.06'2022.

V kontrolovaném období obec netvořila peněžnífondy

apouŽiti

II. Zástupce obce Vysoká Pec prohlašujeo že v kontľolovaném období územnícelek:

.
r
.
l
.
.
.

.

netvořil peněŽní fondy,
nepľovozovalpodnikatelskoučinnost,
nęní ztizovate|em příspěvkové organizace,
neuzavřel smlouvu o sdruŽených prostředcích,

nehospodařil a nenakládal s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími
pľostředky ze za|uaníčíposkytnutými na záklađě mezinárodních smluv,
nenakláďal a nehospodařil s majetkem státu'

zadal a uskutečnil veřejné zakazky malého ľozsahu ($27 zákona ě.l34/20ló Sb.,
o zađáváníveřejných zakźnek, vę znění pozdějšíchpředpisů),
neručil zazávazky fyzických a právnických osob'
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j.: KI?l 50lKNl22-2
neuzavřel zástavní smlouw týkajícíse movitých a nemovitých věcí ve pľospěch

třetích osob,

neuzavřel smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěľunebo zápůjčky,smlouvu o převzetí
dluhu nebo ľučitelskéhozávazku, smlouw o přistoupení k závazku a smlouw
o společnosti'
nekoupil a ani neprodal cenné papiry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady

B. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
a)

při přezkoumání hospodaření územnĺhocelku za předcházející rok

bvla ziištěna následuiící méně závažná chvba a nedostatek:
Porušený právní předpis: Zákoĺ č,. Ż5012000 Sb.,
ľozpočtů've znění pozdějšíchpředpisů

- s

o

ľozpočtových pľavidlech územních

17 odst.7 - Pľojednźnízávěrečného účtrrnebylo uzavřeno vyjádřením v souladu
(napraveno)

se zákonem.

Porušený právní předpis: Zákon č. 12812000 Sb., o obcích, ve znění pozdějšíchpředpisů
- s 4] odst. ] - Listina osvědčujíciprávnijednaní nebyla opatřena doložkou potvľzující
platnost právního jednání ve smyslu zákona. (nelze napľavit)

byl ziištěn následuiící nedostatek:
Porušený právní předpis: Zźlkon č,. 250l2OO0 Sb.,
ľozpočtů've znénípozdějšíchpředpisů

o rozpočtových pravidlech

územních

- s

10c odst. ] - Ilzemní celek nezveřejnil program na své úřednídesce způsobem
umoŽňujícímdálkový přístup nejpozději 30 dnů před počátkem lhůty pľó podaní
Žádosti. (nelze napľavit)

b) při dílčímpřezkoum ání za ľok 2021

nebvlv

íštěnv méně zál

é chvbv a

statkv.

bvl ziištěn následuiící nedostatek:
Předmět: Zákon č,. 42012004 Sb. $ 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně
peněžníchopeľací,týkaj ícíchse ľozpočtovýchpľostředků

Porušený pľávní předpis: Zákon č,. 42012004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních
samospľávných celků a dobľovolných svazků obcí, vę zněnipozdějších předpisů

l

b

ch

l0

Č.1.: rrvt 5OlKNl22-2
a

a

obec Vysoká Pec nepodala písemnou infoľmaci o přijatých nápravných
opatřeníchpřezkoumávajícímu orgánu nejpozději do 15 dnů po pľojednání
závěľečnéhoúětu obce Vysoká Pec za rok 2020 zastupitelstvem obce
dne t4.05.2021, podala jí aŽ dĺeŻ2.06,202I.
Nenapľaveno.

Porušený pľávní předpis: Zźů<onč,. 25012000 Sb.,
rozpočtů,ve znění pozdějšíchpředpisů

o ľozpočtovýchpľavidlech

územních

{'1ó odsŕ. 4 - Rozpočtovéopatřęní. s výjimkou zákonem v}'mezenÝch opatření. nebylo
pľovedeno pŤed pľovedením ľozpočtově nezaj ištěnéhov.ýdai e.

.

.

obec neprovedla rozpočtovéopatření před provedením rozpočtově nezajištěného
výđaje,a to u ľozpočtovéhopaľagľafu 3713 _ Změny technologií vytápění ve výši
225.000,- Kč a paragrafu 5269 - ostatní správa v oblasti hospodářských opatření
pľo kľizové stavy ve výši 50.000,- Kě.
Nenapľaveno.

c. zjištěníz koneěného přezkoumání hospodaření
Při konečnémpřezkoumání hospodaření obce VysokáPec zarok}}2l:
byla ziištěna následuiící méně závažná chvba a nedostatek:
Předmět: Zákoĺ č). 42012004 Sb. $ 2 odst' 2 písm. c) zadávaĺí a uskutečňování veřejných
zakźnek, s výjimkou úkonůa postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního
právního předpisu
Porušený právní předpis: Ztlkon č,. 134lŻ016 sb ., o zaďźxání veřejných zakázek, ve znění
pozdějšíchpředpisů

l

219 odsŕ. 1

-

Zadavatel neuveřejnil na pľofilu zadavatele smlouvu uzavřenou

na veřeinou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků v souladu se ziákonem.

.

obec neuveřejnila na pľofiLu zađavatelekupní smlouvu ze dne 04.10.202l
nadodaní ''Tľaktoru pľo komunálni íđržbu''
do 15 dnů ode dne jejího uzavÍení,
tj. neuveřejnila

jí vůbec.

s 219 odsŕ' 3 - Zadavatel neuveřejnil na pľofilu zadavatęlę výši skutečně uhĺazené
sml

a

v

obec neuveřejnila na profilu zadavatelę ceflu za plnění kupnĺ smlouvy v rocę 202I
na dodání ''Tľaktoľu pro komunalní ídtžbu''tj' neuveřejnila jí vůbec.

nebvlv ziištěnv závažné nedostatkv.
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D. Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodařeníje zpracována
na základě:
I. Zźryisu z dílěíhopřezkoumĺání hospodaření obce Vysoká Pec za rok 2021 (dále i ,,zapis"),
sjehož obsahem byl územnícelek seznámen a jehož stejnopis obdľželdnę 08.10'2021. Toto
dílčípřezkoumání se uskuteěnilo dnę 20.09.2021 zaobdobí od01.01 .2021 do30'06.2021,
kdy kontroloři kontrolní skupiny, ve sloŽení kontľolor pověřený Ťizenim přezkoumání
Ing. Dana Matoušková, kontľolor Ing. Josef Švédaa Ing. Jiří Svobodą deklaľovali své
kontľolní závěry v tomto dílčímzápisuvlastnoručními podpisy.
II. Konečnéhopřezkoumání hospođařeníobce Vysoká Pec zaľok202I, kteľése uskutečnilo
dne 26.04.2022' Kontroloři kontľolnískupiny ve složení: kontľoloľ pověřený ŕízením
přezkoumání Ing. Dana Matoušková a kontroloľ Bc. Dagmar Klemáková, deklarují své
kontľolní zźlvěry v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodařęní vlastnoľuěními podpisy.
III. Infoľmace uzemního celku o přijatých opatřeních k nápľavě chyb a nedostatků uvedených
v zápisu z dílčíhopřezkoumání a jejich splnění v souladu s $ 13 odst. 1 písm. a) zákona
č.42012004 sb'

IV. Kontľoly plnění opatření územnímcęlkem

vztahujícíchSe

přezkoumání, v souladu s $ 13 odst. 3 zźlkonač.42012004sb.

k

zápisu

z

dílčího

E' Závěr
I. Při přezkoumání hospodařenĺ obce Vysoká Pec za ľok 2a21z

bvla ziištěna méně závažná chvba a nedostatek (8 10 odst. 3 písm. b) zákona
č,.420ĺ2004Sb.):
Předmět: Zákon č. 42012004 Sb. $ 2 odst. 2 písm. c) zaděnání a uskutečňování veřejných
zakázek, s výjimkou úkonůa postupů přezkoumaných oľgánem dohledu podle zvláštního
pľávního předpisu
Porušený pľávní předpis: Zákon č,. 13412016 Sb.' o zadávźni veřejných zakázek, ve znění
pozdějšíchpředpisů

€ 2]9 odst'

] - Zadavatel

neuveřeinil na pľoťrluzadavatele smlouvu uzavřenou
na veřejnou zakázku včetně všech jeiích změn a dođatkův souladu se zákonem.

.

obec neuveř'ejnila na pľofilu zadavatele kupní smlouvu zę dĺe 04.10.202I

na dodání ''Traktoru pro komunalní uđržbu''do 15 dnů ode dne
tj. neuveřejnila jí vůbec.

jejího uzavření,

3 - Zadavatel
nil na
219
ceny za plnění smlouvy v souladu se zákonem'

.

obec neuveřejnila na pľofilu zađavatelęcenll za plnění kupní smlouvy
na dodání ''Traktoru pľo komunální údľžbu''tj. neuveřejnila jí vůbec.
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Č.;': rzut 5OlKNl22-2
bvl ziištěn nedosta tek í810 odst.

nísm. c) zákon a č,.42012004 Sb.):

c4 - porušení povinnosti
a

Nebyla podána písemná informace přezkoumávajícímu oľgánu o přijetí opatření
knápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání
hospodaření do 15 dnů od projednání závěľečnéhoúčtu.

Rozpočtové opatření,

s

výjimkou zákonem vymezených opatření, nebylo

pľovedeno před pľovedením ľozpočtově nezaj ištěnéhovýdaj e.

II. Upozoľnění na případná ľizika dovozená na
($ 10 odst. 4 písm. a) zákona č.. 42012004 sb.)

zál<|adě

zjištěných chyb a nedostatků

Při přezkoumání hospodaření obce Vysoká Pec za daný rok se neuvádí žádnárizika.

III.

Podíl pohledávek a závazků na ľozpočtuúzemníhocelku a podíl zastaveného
majetku na celkovém majetku územníhocelku k31.12.2021 ($ L0 odst.4 písm. b)
zákona č'. 42012004 sb.)
a)

podíl pohledávek narozpočtu územního celku

b) podíl závazkű na ľozpočtuúzemníhocelku
c)

podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územníhocelku

Iv. ověření poměru dluhu územníhocelku k pľůměľujeho příjmůza
4 rozpočtové ľoky ($ 10 odst. 4 písm. c) zákona č. 42012004 sb.)

3r2l

o/"

2rl3

"/o

0

o/o

poslední

Na základě účetnícha finanč,níchvýkazů obce Vysoká Pec k31.12.2027, které byly
předloŽeny přezkoumávaj ícímuoľgánu dne 26.0 4.2022, bylo Ąištěno, že :
roky.
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Č.;.: rrĺt 50lI<Nl22-2
Karlovy Vaľy dne 06.05.2022

Za lkajský uřad Kaľlovaľskéhokĺaj e

KRAJSKÝ ÚŘło
KARLovARsKÉHo KRAJE

ho,(rą;!r, , ol

(3| odbct

Ing. Dana Matoušková
kontrolor pověřený Ťízenímpřezkoumání

lntĺmtho ludtlu

l kontłĺĘ

Bc. Dagmaľ
kontľoloľ
Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně i návrhem zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření, ke kterému lze podat písemnéstanovisko ve lhůtě đo15
ánů ode
dne předání návľhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření kontroloľovi pověřenému
řízením přezkoumání. Konečným zněním zprávy o výsléđkupřezkoumání hospodaření
se
tento návrh stává:

o

r

okamŽikem mamého uplynutí lhůty stanovené v $ 6 odst. 1 písm. d) zźlkona
podání písemného stanoviska kontľolorovi pověřenému řízením

č. 42012004 Sb. k

přezkoumání

nebo okamŽikem vzđáníse pľáva doľučitkontľoloľovi pověřenému řízením přezkoumiĺní
písemnéstanovisko k návrhu zptávy o výsledku přezkoumání hospodařęní
dlđ 7 písm. c)
$

sb.
Zprźxa o výsledku přezkoumĺíníhospodaření se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemŽ
!9deĺ stejnopis je předĺínúzemnímu celku a druhý stejnopis obdrżí^ Kľajský úřad
Karlovaľského kľaje. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodďeni obsahuje v1ĺsleđkydílčího
zźů<onač,. 420 12004

přezkoumání.

Zástupce územníhocelku prohlašuje, Že poskytl pravdivé a úplnéinformace o předmětu
přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu. Současně zástupceúzemního
celku beľe
na vědomí, že provedené přezkoumání hospodaření ho nezbawje od_povědnosti za správnost
vykázaĺých výsledků.

S obsahem zptávy o výsledku přezko umĺĺníhospodaření obce Vysoká Pec

byl seznámen

a

jeho stejnopis obdržel

o

počtu 15 stran

OBEC Vi,..

Vysoká Pec 109, 3Ł.

okr. Kańovy !,,-.'
lě: oo872o83

Dne
Tomáš Hüttner, staľosta obce

I4

Az

?o'zL

Č.;.: rlvt 50lKNlŻ2-2
Rozdělovnĺk:
Steinopis

Počet wtĺsků Předáno

1

1

Vysoká Pec

Tomáš Hüttner

2

1

Kaľlovaľskýkľaj

Ing. Dana Matoušková

Převzal

Poučení:

|Jzemni celek můžedo 15 dnů od předání návľhu zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření podat písemné stanovisko k návľhu zprtny o výsledku přezkoumání hospodaření
v souladu s $ 6 odst. 1 písm. d) zákona č,.42012004 sb.
Stanovisko zašle územnícelek na adresu Ifuajského úřadu Karlovarského kĺaje, odbor
interního auditu a kontroly, s uvedením jména kontroloľa pověřeného Ťízęnimpřezkoumání.
Űzemní celek je ve smyslu ustanovení $ 13 odst. 1 písm' b) zákona č,. 420l2OO4 Sb. povinen
přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání
hospodaření a pođato tom písemnou infoľmaci přĺslušnémupřezkoumávajícímu orgánu,
a to nejpozději do 15 dnů po pľojedntĺnízptávy o výsledku přezkoumání hospodaření spolu se
zźwéľeěnýmúčtemv orgánech územníhocelku.
Územní celek je dále ve smyslu ustanovení $ 13 odst. 2 zákona č). 4Ż0l2O04 Sb. povinen
v informacích podle ustanovení $ 13 odst' 1 písm. b) téhoŽ zákona uvést lhůtu, ve kteľépodá
příslušnémupřezkoumávajícímu oľgánu písemnou zprtwu o plnění přijatých opatření a v této
lhůtě příslušnémupřezkoumávajícímu oľgánu zpĺávu o plnění přijatých opatření zaslat.
Nesplněním těchto povinností se územnícelek dopustí přestupku podle ustanovení $ 14 odst.
1 písm. b) a c) zákona č,. 42012004 Sb. a za to Ize uloŽit územnímu celku podle ustanovení
$ 14 odst. 2 zákona č,. 420lŻ004 Sb. pokutu do qýše 50.000,- Kč.
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