kroupova,l8, 306 13 Plzeň
Výtisk č. 1
Óy.
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Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
USC Loučim, lCO: O0572624
za rok 202'|
přezkoumání se uskutečnilo dn€:

02.05.2022
na základě § 42 zákona ě. 12812000 sb., o obcích, Ve znénípozdějšich předpisů,

Místo provedení přezkoumání: oÚ Loučim
Loučim 2, 345

06 Kdyně

Přezkoumané období: ,l. 1.2021 -31.12.202'1
Přezkoumáni vykonaly:

-

kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Jitka Volfiková
kontrolorka:

-

Mgr. Kateřina Kasalová

Při přezkoumání byly přítomny:

_

lng. Jana Dirriglová - starostka obce
lng, Anna Gróslová - účetníobce

Přezkoumáni hospodaření za rok 2021 bylo zahá]eno pisemným oznámením
doručeným územnímucelku dne 23,3,2022 podle § 5 odst, zákona č.42ol2oo4 SB,,
o přezkoumání hospodařeni územnich samosprávných celků a dobrovolných svazků
obci (dále jen zákon o přezkoumání hospodaření).

Posledni kontrolní úkon a datum jeho provedoní:
kontrola byla ukončena na místě dne 2, 5.2022 vrácenim vyžádaných podkladů
a podáním informace o kontrolních zjištěních.

A. Přezkoumané písemnosti

,1
Předmětem přezkoumání hospodařeni jsou údaje Uvedené v § 2 odst, a 2 zákona
o přezkoumávání hospodařeni- Přezkoumání hospodaření bylo provedeno Výbérovým
způsobem s ohledem na Významnost jednotlivých skutečnostípodle předmětu
a obsahu přezkoumáni, Při posuzování jednotlivých právních úkonůse vychází
ze zněni práVních předpisů platných ke dni Uskutečněnítohoto úkonu;

Druh písemnosti
Návrh rozpočtu
RozpočtoVá opatřeni

SchVá ený rozpočet

střednědobý VýhIed
rozpočtu

ZáVěrečný účet

Bankovní Výpisy

Popi5 pisemno§ti
NáVrh rozpočtu obce Loučim byl zveřejněn na úřední
desce a V el, podobě Ve dnech 30, 11. - 16. 12.2020,

Ke dni 31. 12. 2021 bylo

schváleno ce|kem

9

rozpočtových opatření, které schváiila starostka obce,
celkem došlo k navýšenípřijmů rozpoětu o částkU
1 329 881,00 Kč a navýšeni Výdajů celkem o čáStku
807 667,00 Kč, Všechna Ro byla řádně zveřejněna na
elektronické úřední desce a byla zanesena v jednotlivých
měsícíchdo \^íkazu Fin 2 - 12 M.
Rozpoěet obce Louóim na rck 2021 byl schválen Zo dne
16, 12, 2020 jako schodkový, přijmy ve výši
2 655 000 ,00 Kč a Výdaje Ve Výši 3 355 000,00 Kč,
schodek rozpočtu byl Ve výši 700 000,00 Kč a bude kryt
z přebytku z let minulých, schválený schodkový rozpočet
obce byl rozpočet obce byl zveřejnén na úředni desce a
v elektronické podobě dne 17 . 12. 2021,
Návrh střednědobého výhledu na rcky 2022 - 2023 byI
zverejněn na úřední desce a v el, podobé ve dnech
30, 11 - 16. 12, 2020, střednědobý Výhled rozpočtu byI
schválen zastupitelstvem obce dne 16. 12, 2020 a
zveřejněn na úřednídesce a V el, podobě dne
17 . 12.2020.
NáVrh záVěrečného účtubyl zveřejněn vč, zpráVy o
Výsledku hospodaření přezkoumání obce na úředni
desce a v el, podobě Ve dnech 13. 5. , 31. 5. 2021záVěrečný účetobce za rok 2020 byl schválen Včetně
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce dne
31. 5.2021 bez Výhrad, zveřejnén byl na_ úřední desce
,l0.
6, 2021- dosud, Učetni záVěrka
dne a V el, podobě od
obce za rok 2020 byla schválena zastupitelstvem obce
dne 31, 5. 2021 a Hv z loku 2020 Ve Výši 1 198 544,82
Kě bV| převeden z účlu431 na 432.
ÓÓc měla tyto bankovni účty/zůsta|ky k 31. 12. 2021l:
,1

1, ČS, a.s, č, ú, 762070339/0800 - 793 758,60 Kč.
2, ČNB č, ú, 94-2411321lo710 - 1 831 771,90 Kč.
3, Čs, a,s, č, ú, 35-762070339/0800 - 200 000,00 Kč,
4, Čs, a,s. ó. ú. 740484389/080o - 249 025,34 Ké.

zůstalky účtůcelkem Ve uýši 4 074 555,84 Kč souh]99!]y

se stavem účtU231 Základní BtJ ÚSC uvedený v hlavní
účetníknize, v íozvaze laktival
a se stavem BÚ celkem ve vÝkazu Fin 2-12M k 31. 12,
2021

Faktury

.

,167

Byly zkontrolovány došléfaktury č, 67 _
za červenec
- prosinec, které byly přiloženy u bankovních výpisů ČS a
dále faktury odeslané č. 1 - 9 za leden - prosinec 2021,
Na faktuře došlébylo razítko likvidaóní doklad s
předpisem závazku a opatřena podpisovým záznamem o

-

provedení řídíci kontroly dle zákona č, 320/2001 sb.
přikazcem operace, spráVcem rozpočtu a hlavni účetní.
Uhrady záVazku byly účtoványu bankovních Výpisů.

Hlavní kniha
lnventurní soUpisy
majetkU a záVazků

Nebvlv ziištěnv chvbv a nedostatkv,
Ke kontrole předložena hlavni kniha k 31, 12. 2021,
Plán inventur na rck 2021 ze dne 2, 1. 2022 obsahova|
termíny provedení inventarizace u jednotlivých drUhů
majetku, složeni a jmenoVáni inventarizačních komisí,
Proškoleni ělenů inVentarizačnich komisí bylo provedeno
dne
1. 2021 doloženo podpisovou listinou
jednotlivých ělenů, lnventurni soupisy obsahovaly
náležitosti stanovené v §8 vyhlášky é.27012010 sb,, o
inventarizaci majetku a záuazků, u platném znění - název
účtu,účetnístav, inventurní stav, rozdíl, datum zahájeni
inventury, datum ukončeníinventury a opatřeny byly
podpisy členůinventarizační komise, lnVentuíni soupisy
byly podIoženy např, bankovní výpisy
účtůapod.
lnventarizačnízpráva by|a zpracována inventarizační
komisí dne 31. 1. 2022 a obsahovala časový a Věcný
průběh inVentarizace, způsob provedeni inventarizace,
doloženíprovedených inVentur, lnventarizačni rozdíly
nebvlv ziištěnv,
obec předloži|a "Knihu došlých faktuť' k datu 31. 12.
2021, obsahovala předepsané náležitosti. obec k datu
31, 12. 2021 přiiala celkem 167 dodavatelskÝch faktur,
obec předložila "Knihu odeslaných faktur" k datu 31, 12.
2021. K datu bylo Vydáno celkem 9 odběratelských

2.

a

z

Kniha došlých faktur

kniha odeslanÝch faktur
MzdoVá agendá

Pokladní doklady

faktUr,

Ke kontrole předloženy mzdové listy za 1 - 1212021 a
vyúětováni dohod o provedení práce uzavřených na dobu
neurčitou za prosinec 202'l
Byly zkontíolovány příjmové a Výdajové doklady č. 155 211 za řijen - prosinec 2021, byla provedena kontrola
doložitelnosti výdajů, Všechny kontrolované Výdaje a
příjmy byly řádně doloženy
opatřeny podpisy
opráVněných osob, současnébyla provedena kontrola
spráVnosti účtovánív účetnímproqramu Gordic.
Pokladní deník byl sestaven za období leden - prosinec
2021, do 31_ 12_ 2021 vystaveno 2,1'l přijmových a
výdajových pokladních dok|adů V jedné čiselnéřadě, stav
pokladni hotovosti k 31, 12.2021 Ve výši 12 847,00 Kč

a

pokladní denik

Přiloha rozvahy
RozVaha

Učetnídeníky

učetnídokladv

souhlasí se stavem účtu26í Pokladna Uvedený v hlavni
knize, v rozvaze a ve výkazu Fin 2-12|V,
Byla předložena příloha účetnízáVěrky k 31- 12. 2021,
která obsahovala písemnéa číselné informace dle
zákona č.563i1991 sb, o účetnjctví.
Ke kontrole předložena rozvaha sestavená k 31. 12.
2021 - akliua /netto/ se rovnaji pasivům ve uýši 28 226
132,34 Kě, stálá aktiva /bíutto/ jsou Ve Výši 32 878
487,77 Kó, hospodářský Výsledek běžnéhoúčetního
období byl Ve Výši 496 327,06 Ké souhlasí na HV
běžnéhoúč.období k 31, 12.2021 uvedený Ve Výkazu
zisku a ztrát.
Ke kontrole předloženy účetnideníky za leden - prosinec

2021.
Učetni jednotka účtujeV soustavě podvojného účetnictví
za použili prostředků výpočetnítechniky program

-

GoRDlc.

Byly zkontrolovány ttto účetnidoklady:

1, účetnidoklady zaúčtovánípokladny č. 1010 - 1012 za
říjen - prosinec
2. účetnidoklady k účtuu ČNB č. 4oo1 - 4012
3. předpisy mezd é. 2001 - 2012
4. předpisy došlých faktur č, 60067 - 60167 za červenec _
prosinec, a předpisy odeslaných faktur ě. 21001 - 21009
5, předpisy vnitřnich č. 9001 - 9038
6, účetnidoklady k úětu u CŠč, 65 - ,159 za červenec _
prosinec,

Úěetní doklady v rozsahu provedené kontroly obsahovaly
náležitosti stanovené V § 11 zákona ě, 563/1991 sb,
o účetnictví,byly řádně očislovány a opatřeny podpisem
osoby opráVněné nařizováním hospodářských operaci
kontrolou Věcné spráVnosti, Účetni zápisy byly
provádény přehledně, srozumitelně
způsobem
zaručujícíjejich trvanlivost_
Ke kontrole předIožen účtovýrozvrh platnÝ pro rok 2o21
Byly předloženy Výkazy Fin 2 - 12 M za období ]eden ,
prosinec 2021, příjmy rozpočtu po konsolidaci k31, 12,
2021 byly Ve výši 3 766 046,95 Kč, Výdaje rozpoětu po
konsolidaci Ve výši
255 535,23 Kč, Výsledek
rozpoětového hospodaření obce k31, 12. 2021 je
přebytek ve Výši 5'l0 511,72 Kč.
Ke kontrole předložen Výkaz zisku a ztráty sestavený
k31.12.2021 Kč, kde náklady celkem jsou Ve Výšj 3 614
450,21 Kč, výnosy celkem jsou Ve Výši 4 1 10 777 ,27 Kč,
HV je zisk Ve Výši 496 327,06 Kč,
Ke kontrole předložena DS ze dne 4, 1. 2021 - finanční
dar Ve Výši 8 000,00 Kč od obce TJ sokol Loučim
Ke kontrole byla před ožena Smlouva o dí o č. 2o21lo95

a

Učtový rozvrh
výkazy pro hodnocení
plnění rozpočtu

a

3

Výkaz ziskU a ztráty

Darovací smlouva
smlouva o dí o

ze dne 15. 9, 2021, s firmou FlNAL KoM s.r,o., Mochtín
na akci "obnova mistní komunikace Loučim - Libkov", v
částce celkem ,l 681 600,00 Kě bez DPH, na profilu
zadavatele Uveřejněno dne ,16, 9, 2021,
smlouva a dalši materiály Rozhodnutí ze dne 22. 11, 2021 z kúpk - íjnanční
k přijatým účelovým
příspěVek Ve Výši 150 183,00 Kč na zmírněnídopadů
dotacím
kůrovcovékalamity V nestátních lesích za (ok 2020
SmlouVa o Vkladu majetku
kontrole předložena společenská smlouva
společnosti
ručeným omezeným
společností
Pošumavská odpadová, s,r,o, se sidlem V Klatovech ze
dne 6, 12, 2021 - vklad obce Loučim do společnosti Ve
Výši 3 630,00 Kč - zapsán dne 15. 12.2021, smlouva
schválena Zo dne 19 7.2021
jednáni
zápisy z
Do 31- 'l2. 2021 se uskutečnilo 6 veřejných zasedání
zastupitelstva Včetně
zastupitelstva obce Loučim. (1 5. 3, 2021, 3'l. 5.2021, 19.
usnesení
7. 2021, 15, 9. 2021, 10. 11 . 2021 , 16. 12, 2021) obecni
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 Věetně usnesení, ktený byl podepsán starostkou a
určenými oVěřovateIi zápisu, K zápisům ze zasedání byly
doloženy prezenění listiny,
Zápisy finančníhoa
Ke kontrole předložen zápis finančníhoVýboru ze dne 27,
kontrolního Výboru
5 2021, 13. 9.2021 a zápis kontrolního Výboru ze dne 19,
7 - 2021, 13.9 2021, 10 11,2021.

Ke

s

se

B. Zjištěníz iednorázového přezkoumání
Při přezkoumání hospodařeni Úsc LoUčim:
nebvlv ziištěnv chvbv a nedostatkv.

C. Závěr
l, Plnění

opatření k odstranění nedostatkú zjištěných

a) při přezkoumání hospodaření územníhocelku za předchozí roky

nebyly zjišténychyby a nedostatky.
b) při dílěímpřezkoumání za rok 2021

dilčípřezkoumání nebylo provedeno,
ll, Při přezkoumání hospodaření

Úsc Loučim za rok 2o2í

5

NebvlV ziištěnv chvbv
č. 42012004 sb,)

a

nedostatkv 1§ 1o odst,

3

pi§m, a) zákona

lll, Při přezkoumání hospodaření ÚSC Loučim za rok 202í
Neuvádí se zjištěná rizika dle § 10 odst.4 písm. a) zákona ě.42ol2oo4 sb.

lV. Při přezkoumání hospodařeni

Byly zjištěny dle
ukazateIe:

§ 10

odst.

Úsc Louěim za rok 2o2í

4 pism, b) zákona č. 42ol2oo4 Sb,

následující

a) podíl pohledáVek na rozpoětu územniho celku

1,18 vo

b) podíl závazků na rozpočtu územniho celku

6,02

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního

celku

Byl zjištěn dle § 10 odst. 4 písm, c) zákona
celku:

č_ 420l2oo4

o/o

0o/o

sb, následujíci dluh územního

1

A.
Dluh územniho celku za poslední 4 rozpočtovéroky podle práVniho
předpisu upravujícíhorozpočtovou odpovědnost je nulovÝ
,,ověřily jsme poměr dluhu 0 %

Úsc Loučim k průměru jeho

příjmůza poslední 4
rozpočtovéroky podle práVního předpisu Upravujiciho rozpočtovou odpovědnost.
orr'éřenípoměru dluhu jsme provedly Výbérovým způsobem tak, abychom získaly
přimě_řenou jistotu k vyslovení následujiciho záVéru, Dluh Úsc Loučim nepřekročil 6Ó
% pll]měru jeho přijmú za poslední 4 rozpoětové roky, Při ověření bylo zjištěno, že
poměr dluhu k průměru příjmů za poslední 4 rozpočtovéroky je nulový.''

Krajský úřad P|zeňského kraje dne 02. 05.2021

Podpisy kontrolorek:

lvlgí. Kateřina Kasalová

kontrolorka
přezkoumáni

Ú_zemní

-

celek prohlašUje, že poskytl pravdivé a úplnéinformace o předmětu
a o okolnostech Vztahujicích se k němu pod|e § 2' zákona

přezkoumání

ě.42012004 sb., o přezkoumáVání hospodaření územnich samosprávných celků
a dobrovolných Svazků.

Tato zpráVa o Výsledku přezkoumání je náVrhem zpráVy o Výsledku přezkoumání
hospodařeni, přičemžkonečným znénim zpévy se stáVá Ókamžikem marného
Uplynutí..lhůtystanovené V § 6 odst, 1 písm, d) zákona č, 42ol2oo4 sb,, kpodání
písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řizením přezkoumáni na adresu:
Krajský úřad PIzeňského _kíaje, odbor ekonomický, oddělení přezkoumáVáni
hospodaření obci a kontroly, Škroupova 18, 306 13 Plzeň,
Tento, |?vrh ap|ávy o výstedku přezkoumání hospodaření obsahuje i výstedky
konečnéhoa dilčíhopřezkoumání,

s obsahem náVrh! zpráVy

o Výsledku přezkoumání hospodařeni
7 stran by|a seznámena a jeho výtisk číslo1 obdržela

oBEC
LoUČlM

fu /,*ra

Úsc

Loučim o počtu

Dne:

lng, Jana Dirriglová

02, 05. 2022

starostka obce

Rozdělovnik
Výtisk č,

Počet
výtiskú

Předá no

1

1

Úsc

2

1

Krajský úřad
P|zeňského kraie

Převzal(a)

LoUčim

lng, Jana DirrigloVá
J tka vo fiková
7

