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MESTYS CHUDENICE
v

ZÁVĚREČNÝ UČET ZA ROK 2021
Městy s Chudenice, Kvapilova 215, Chudenice, 339 Ol

Právní norma :
Předmět činností :

IČO :
Rozvahový den :
Starosta :
Místostarosta :
Místostarosta :

Kontrolní výbor :
předseda :
Finanční výbor:
předseda :
Komise pro kulturní,spolkovou
a sportovní činnost :
předseda :
Počet členů zastupitelstva :

územně samosprávný celek
stanoveno předpisem č. 128/2000 Sb.
00255599
31.12.2021
Martin Dolej s

Mgr. IVIarcel Bezděk
David Žák
počet členů 3
Jan Přibáň
počet členů 3
Jitka Egermayerová
počet členů 14
Lenka Homolková

11

Zřizované příspěvkové organizace : Mateřská škola Chudenice, IČO 71005773
Zřizované organizační složky : jednotka sboru dobrovolných hasičů Chudenice
Odpisový plán : účetní jednotka k 31.12.2021 provádí účetní odpisy
Městys Chudenice je od 1.7.2009 plátcem DPH.
Vedení účetnictví obce jako USC se řídí zákonem č. 563/1991 Sb, o účetnictví,
ve znění pozdějších předpisů a k němu vydanými prováděcími předpisy. Pro obec je to

především vyhláška MF ČR č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhláška MF ČR č.
323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.
Účetní postupy jsou kromě prováděcí vyhlášky č. 410/2009 Sb. upraveny Českými účetními
standardy.

Stránka l z 15

Příjmy celkem
rozpočet po změnách
l 951 669,- daň z příjmu fyz.osob ze záv. čin.
128 426,- daň z příjmu fyz.osob ze sam. čin.
332 992,- daň z příjmu íyz.osob z kapií, čin.
2 809 842,- daň z příjmu právnických osob
l 041 960,- daň z příjmu právnických osob za obec
6281372,,- daň z přidané hodnoty
840 000,- daň z nemovitostí
2 209,- za odnětí zemědělské půdy
25 000,- správní poplatky
481 749,- poplatek - likvidace komunálních odpadů
25 330,- ze psů
3 000,- poplatek za lázeňský pobyt + ubytovací kapacity
27 500,- užívám veřejného prostranství
100000,- daň z hazardních her
159863,70
- příspěvek - zákon o kompenzačním bonusu
31 000,- dotace na volby do PS Parlamentu ČR
361 100,- dotace na výkon správy
120 000,- dotace na výsadbu stromů na Výšensku
35 695,- dotace na hasiče ( zásahy....)
239 494,- dotace na Mateřskou školku - průtoková
40 000,- dotace od obcí na jednotku JSDH Chudenice
- dotace od MK na obnovu oken a dveří v Sokolovně 160 000,131 990,- dotace od UP má mzdy
150000,- dotace na opravu sv. Almy
60 000,- dotace od PK na hasiče (věcné vybavení)
300 000,- dotace od PK na obnovu oken a dveří ve Zdrav, šíř.
252 388,- převody mezi účty - SF a BU
l
143
163,- příjmy z lesů - prodej dřeva
5 000,- dar od myslivců na výsadbu stromků
12 100,- silnice - za věcná břemena
50 000,- finanční dar
654 857,- vodovod - vodné
697 248,- stočné
556 560,l - muzeum - vstupné
93 744,- propagační předměty
47 500,- přijaté pojistné náhrady
4 500,l - ostatní kultura - za služby
120 000,- Bolfánek - za el.energii - T Mobile
120 000,- pronájem OTISK
116060,
- pronájem T-Mobile + AIRWEB

skutečnost

l 951 668,96
128 425,80
332991,17
2 809 841,89
l 041 960,6281371,40
827313,51
2 208,30
23 100,481 748,50
25 330,3 000,27 500,92 686,28
159 863,70
31 000,361 100,120 000,35 695,239 494,40 000,160 000,131 990,150000,60 000,300 000,252 388,l 143 162,25
5 000,12 100,50 000,654 857,697 248,556 560,93 744,47 500,4 500,119498,17
120 000,116060,
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Bolfánek - pojistné náhrady
kostel sv. J. Křtitele - vstupné

85 104,2 000,-

85 104,994,-

2 278 478,33
2 278 479,6 900,6 900,služby
158649,158649,bytové hospodářství - nájmy
134
900,40
134901,nebytové hospodářství - nájmy
25 047,25 047,veřejné osvětlení - za věcné břemeno
305 850,305 850,pohřebnictví - nájmy z hrobového místa
10 947,10 947,- příjem za sociální pohřeb
48 427,55
49 400,pronájem pozemků
l 210,l 210,Místní hospodářství - za věcné břemeno
200 000,186 109,příjmy za tříděný odpad
17 500,17 500,ochrana životního prostředí - přijatá sankční platba
2085,01
2 086,místní správa - úroky z BU
2217,2217,za služby
za věcné břemeno
2541,2541,0,02
sociální fond - úroky z účtu
10,22 996 152,70 22 957 865,24

bytová výstavba -za pronájem bytů

Výdaje celkem

rozpočet po změnách skutečnost
25 000,zahrádkáři - neinv. dotace 25 000,115200,lesní hospodářství - správa l 15 200,711715,03
lesy - materiál, ostatní služby 711 735,59 633,80
silnice - ost.služby, material 59 634,42 405,územní dopravní obslužnost 42 405,32 160,vodovod - mzdy zaměstnanců 32160,585 716,37
vodovod - ostatní služby, opravy, el.energie, 589 787,materiál, PHM, za odběr podzemní vody,
nový vrt na Jalovci, ponorné čerpadlo
48 240,COV - - mzdy zaměstnanců 48240,266 926,98
COV - ost.služby, poh.hmoty,el.energie, materiál 266 927,opravy

rybník v LUČÍCÍ - služby - PD 80 000,-

budova bývalé ZŠ- el.energie,odměny,material, 87 500,-

80 000,85 389,-

opravy,

MS - el.energie,ost.služby, material, pevná 482 348,paliva, tel.poplatky, opravy, odměny,
pojištění odpovědnosti na žáky, lednice
neinv. příspěvky zřízené organizaci 150 000,-

dotace od PK na MS - průtoková 239 494,-

465 571,73

150000,239 494,-
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294 360,71 912,-

294 091,55 089,79

635 240,Starý zámek - mzdy,SP,ZP,odměny průvodci
537 328,Starý zámek - materiál, ost. služby ,tel.poplatky,el.ener.,
propag.předměty, opravy, plyn, PHM,
pohoštění, knihy, školení, nájem zapůjčených
předmětů, poplatky OSA,umělecká díla
a předměty, tyčový vysavač, odvlhčovač

635 249,533 803,52

knihovna - platy zaměstnanců, SP, ZP
knihovna - knihy,časopisy, materiál,pohoštění,
tel.poplatky, ost.služby, náhrada mezd v době
nemoci

vzduchu, stůl+6 ks židlí

ostatní kultura - odměny
ostatní kultura - materiál,ost.služby pohoštění,
věcné dary, dřevěné vyřezávané sochy
Bolfánek - ost.služby, el.energie, opravy EZS, odměny
Sokolovna - odměna, oprava oken a dveří.
místní kulturní památky - oprava křížku
rozhlas - popi. OSA
vítání občánků - věcné dary
Sokol Chudenice,- neinv.příspěvek, materiál,
el.energie-klubovna

7 059,7 059,217983,- 210 660,22

dětské hřiště - revize

2 783,2 783,18000,- 12 730,5 000,5 000,899 675,- 865 412,50

koupaliště - materiál, el.energie
dotace mysliveckému spolku Círka Chocomyšl
Zdravotní středisko - el.energie, ost.služby, uhlí,
material, opravy, výměna oken
Zdravotní středisko - odměny
bytová výstavba - materiál, úroky z úvěrů, ost.služby
el.energie, opravy, odměny
bytové hospodářství - opravy
veřejné osvětlení - materiál, el.energie,ost.služby
pohřebnictví - materiál
místní hospodářství - mzdy, odměny, SP, ZP
místní hospodářství - ochr.pomůcky, materiál, poh.hmoty,
el.energie, tel.poplatky, pojištění traktoru,
vleku, pří věs. vozíku, nájem pozemku, školení,
ost. služby, opravy, platby daně z nemovitosti,
náhrady mezd v době nemoci, příspěvek
k život.jubileu, endoskopická kamera, pivní
sety -10 ks(stoly+lavice)
sběr a svoz komunálního odpadu - služby, materiál
fotopast
sběr a svoz nebezpečného odpadu

245 194,- 245 193,60
519150,- 517 874,90
67 050,- 67 050,10 000,- 9631,72
1411,1411,48 045,- 45 054,-

12 000,- 11500,355 669,- 330 854,57
15 503,- 15 503,173 332,- 161 318,20
500,323,l 139 065,- l 098 329,284 147,- 266291,97

864 386,-

864 384,68

35 000,-

34 427,65
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sběr a svoz velkoobjemového odpadu 50 000,- 44 183,55
veřejná zeleň - odměna, ost.služby 236 394,- 236 393,40
včelaři - dotace spolku l O 000,- l O 000,krizová opatření - rezerva, zdravotnický materiál 9 598,- 4 598,hasiči - materiál, el.energie,ochranné pomůcky ,material, 497 845,- 493 895,65
poh.hmoty, ost. služby, opravy, školení,
refundace mzdy, věcné dary pohoštění,
pojištění vozidla, úroky z úvěru na hasičámu
odměny, montážní vozík s nářadím,křovinořez,
motorová sekačka,pneumatický měchový
zvedák,reproduktor, přilba Gallet, zásahová
obuv, spr.poplatek

obecní zastupitelstvo - odměny, SP, ZP 1274 800,- l 233 227,obecní zastupitelstvo - tel.poplatky, náhrada mezd v době 88 108,- 66 768,94
nemoci, cestovné

volby do PS Parlamentu ČR- odměny OVK, 27 351,43 27 351,43
materiál, pohoštění, cestovné, refundace
mzdy

místní správa- mzdy, odměny SP, ZP l 152 300,- l 107 476,místní správa - tiskoviny, materiál, el.energie, uhlí, l 263 864,- l 333 723,68
zákonné pojištění odpovědnosti, poštovné,
tel .poplatky, poplatky bance, právnické
služby, servis programů, opravy, nájemné,
ost. služby, cestovné, poštovné,
poskytnuté zálohy vlastní pokladně,
členské příspěvky SMS , penzijní připojištění,
platby daní a poplatků, úhrady sankcí,
dotace Charita Klatovy, notebook,
náhrady mezd v době nemoci
soc.fond-poplatky bance l 085,- l 085,pojištění majetku 120 000,- 119 682,převody mezi účty SF a BU 252 388,- 252 388,platby daní - daň práv.osob za obec l 041 960,- l 041 960,-

volby z r. 2020 - vratká 5 326,36 5 326,36
členský příspěvek Běleč l 550,- l 492,platby daní - DPH 2 18 470,- 21 8 470,15 641 261,79 15 396 498,24
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Rozbor výdajů
Zahrádkáři

25 000,-

neinvestiční dotace 25 000,-

Lesní hospodářství

826 915,03

- správcovství 115 200,- těžba dřeva, vyžinování,přibližo vání... 568734,03
- materiál 142 981,-

Silnice, komunikace
- dopravní obslužnost 42 405,- material 26 963,80
- ostatní služby 32 670,Vodovod

102 038,80

617 876,37

- mzdy 24 000,- sociální a zdravotní pojištění 8160,- ponorné čerpadlo 14 322,- material 1 893,60

- el. energie 142513,- pohonné hmoty 7 000,- za odběr podzemní vody 43 040,- ostatní služby - odběr vzorků,správa majetku 75 930,73
- opravy a udržování 88412,- zaplacené sankce 100,- nový vrt na Jalovci 212 505,04

čov
-mzdy 36000,- sociální a zdravotní pojištění 12 240,-el. energie 82004,- pohonné hmoty 7 000,l - ost. služby - správa majetku,za odběr vzorků 128 251,98
l-opravy 49671,l Rybník v Lučící
služby-PD 80000,[Budova bývalé ZS (tělocvična,bývalá jídelna,kotelna)
l - odměna - úklid tělocvična 22 800,l - el.energie -bývalá jídelna 2 089,l - opravy komínu - část 60 500,l Mateřská škola
l- materiál 16915,-

315 166,98

80 000,85 389,-

855 065,73

l- odměny 4000,]- lednice 12028,Stránka 6 z 15

- el.energie
- ost. služby
- pevná paliva
- tel. polatky
- pojištění odpovědnosti
- opravy

- neinv. příspěvek zřízené PO

- neinvestiční příspěvek od PK - průtokový

55 686,216258,127901,5415,73
4 085,23 283,150000,239 494,-

349 180,79

Knihovna

-mzdy
- SP + ZP
- knihy, tisk, časopisy
- materiál

- telefonní poplatky
- ost. služby
- pohoštění
- náhrady mezd v době nemoci

224 961,69 130,19345,13 575,90
5 306,89
4 500,-

125,12237,-

l 169 052,52

Muzeum

-mzdy
- SP + ZP
- odměny průvodci
- poplatky OSA
-knihy
- tyčový vysavač
- odvlhčovače vzduchu

- stůl + 6 ks židlí
- propagační předměty
- materiál

-plyn
- el. energie
-PHM
- nájem za zapůjčení předmětů
- telefonní poplatky
- ost. služby - revize,inzerce...
- opravy

- pohoštění
- náhrada mezd v době nemoci

- umělecké předměty
Ostatní kultura
l - odměny

- dřevěné vyřezávané sochy ( tří králové 3x,
ovečky 2 x)

322 377,99 104,213 768,771,98
2 887,3 538,37014,13 830,30
46 277,66 199,26
22 789,27 160,2358,5 082,5 290,39
196413,50
76 835,9 050,7558,10 750,-

217 719,22
7 059,38 000,Stránka 7 z 15

- materiál

- služby
- pohoštění
- věcné dary - blahopřání
- dotace fyzické osobě na vydání knihy

Bolfánek
- el. energie
- odměny
- ost.služby
- opravy EZS
Sokolovna
- odměny

- opravy oken a dveří
Hodnotné místní památky
oprava křížku

5 766,144216,22
4 526,18 152,5 000,-

245 193,60
109 148,26 589,19 795,60
89661,-

517 874,90
l 275,516 599,90

67 050,67 050,-

9 631,72

Rozhlas

-poplatek OSA

9631,72

l 411,-

Vítání občánků
věcné dary

Sokol Chudenice,
- dotace spolku
- materiál

- el. energie - klubovna

1411,-

45 054,15 000,3 045,27 009,-

2 783,-

Dětské hřiště
revize

2 783,-

12 730,-

Slatina 17(koupaliště)
- materiál

- el. energie

3 562,9 168,-

5 000,-

Myslivecký spolek Círka Chocomyšl
dotace spolku
Zdravotní středisko

l - odměny - úklid
- material

- el. energie
- pevná paliva
- ostatní služby - kominík, revize
l - opravy

- výměna oken

5 000,-

876 912,50
11500,18073,31 980,106460,l 297,50
6 874,700 728,-
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330 854,57

Bytová výstavba
- odměny
- material

- el. energie
- úroky z úvěm
- ost. služby
- opravy

14 500,444,2 448,29
126 036,11 192,50
176233,78

15 503,-

Bytové hospodářství
- opravy

15 503,-

161 318,20

Veřejné osvětlení
- materiál

- el. energie
- ost.služby

2 987,152341,70
5 989,50

323,-

Pohřebnictví
material

323,-

l 364 620,97

Místní hospodářství
-mzdy
- SP + ZP
- odměny
- ochranné pomůcky
- endoskopická kamera
- pivní sety 10 ks ( stoly +lavice)
- materiál

- el.energie - moštárna
- pohonné hmoty
- telefonní poplatky
- pojištění vozidel
- nájemné - pozemky
- školení

- služby - kominík, revize
- opravy a udržování
- daň z nemovitostí

l - náhrady v době nemoci
- příspěvek k životmmu jubileu

835 087,261 477,l 765,4 130,2118,32 549,38 142,8 742,103 945,6 195,97
7 093,l 200,8 260,18 949,7 744,l 332,24 892,l 000,-

864 384,68

l Sběr a svoz komunálního odpadu
- služby - odvozy
- material

- fotopast
l - nájemné kontejnerů

835954,18
13 334,50
2 028,13 068,-

34 427,65

l Sběr a svoz nebezpečného odpadu
- služby - odvozy

34 427,65
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44 183,55

Sběr a svoz velkoobjemového odpadu
- služby - odvozy

44 183,55

236 393,40

Veřejná zeleň
odměna

ost. služby

l 000,235 393,40

10 000,4 598,-

Včelaři - dotace spolku
Krizová opatření
zdravotnický material

4 598,-

493 895,65

Hasiči
- ochranné pomůcky
- refúndace mezd

- odměny
- montážní vozík s nářadím
- křovinořez

- motorová sekačka

- pneumatický měchový zvedák
- sestavený reproduktor
- kohout kulový

- přilby GALLET 8 ks
- zásahová obuv
- materiál

- úroky z úvěru - nová požární zbrojnice
- el. energie
- pohonné hmoty
- pojištění vozidla
- ostatní služby
- opravy

- pohoštění
- dotace spolku
- platby daní a poplatků

20 394,14017,9 900,7 490,5218,8 028,3 737,3 358,96
21 762,33
92041,02
5 999,52258,2 236,92
95 998,44 709,26 948,20 078,41 626,42
2 246,15 000,850,-

l 299 995,94

Obecní zastupitelstvo
- odměny zastupitelstvu
- SP + ZP
- telefonní poplatky
- náhrady mezd v době nemoci
- cestovné

998 461,234 766,27 076,94
13 108,26 584,-

27 351,43

l Volby do PS Parlamentu ČR
odměny OVK + odměny ostatní
refundace mezd
material

cestovné

20 146,2 376,69
3 317,74
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pohoštění

l 092,-

2 441199,68

IMístní správa
-mzdy
- SP + ZP
- odměny
- pojištění odpovědnosti

798514,250 206,58 756,9 148,-

- knihy, tisk, zákony

6 653,11669,21 616,41
55 849,13
220 339,96
5 995,25 670,70
27 440,04
15 972,94 380,30 398,68
386 708,76

- notebook
- materiál

- el. energie
- pevná paliva
- poštovné
- telefonní poplatky
- poplatky banka
- nájem kopírky
- právnické služby
- servis programu
- ostatní služby - revize has.přístrojů,stravné
zaměstnanci, znal.posudky, zpravodaj, inzeráty,

kopírování, prezentace, popl.za správu EZS
- opravy
- cestovné

- pohoštění
- zálohy vlastní pokladně (stav k 31.12.)

- příspěvek SMS
- úhrada sankce

- platby daní a poplatků
- dotace Charita Klatovy
- náhrady mezd v době nemoci
- penzijní připojištění

55951,224,2 136,238 289,5 992,20 000,2 500,40 000,31591,25 200,-

1085'»-

Sociální fond

- poplatek banka

l 085,-

119 682,252 388,-

Pojištění budov

Převody mezi účty u SF a BU
převody mezi účty u SF a BU

Daň z příj.práv.osob za obec
DPH
vratká z voleb z r. 2020

členský příspěvek do sdr. Běleč
l celkem

252 388,-

l 041 960,218 470,5 326,36
l 492,-

15 396 498,24
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22 957 865,24 Kč
15 396 498,24 Kč

celkem příjmy
celkem výdaje

rozdíl příjmů a výdajů

7 561 367»- Kč

Další finanční operace - výdaje - splátky úvěrů

-2 631 940,50 Kč
-5 108 005,50 Kč
Kč
178 579,-

- změna stavu na bank. účtech

- operace nemající charakter příjmů a výdajů

Kč

-7 561 367?-

Stav běžného účtu u ČSOB k 31.12.2021

8358567,17 Kč

Stav běžného účtu u ČS k 31.12.2021

l 748 322,39 Kč

Stav běžného účtu u ČNB k 31.12.2021

5 522 874,60 Kč
238 289',- Kč

Stav pokladní hotovosti k 31.12.2021
Stav podúčtu - sociální fond - k 31.12.2021

164,06 Kč

Stav cenin k 31.12.2021

624)-

Stav úvěru na byt. výstavbu k 31.12.2021
Zásoby - zboží na skladě - propagační předměty

Ke

16 488 014,97 Kč
251 795,-

Ke

Pohledávky k 31.12.2021
- nezaplacené fa 2008
- nezaplacené fa 2009
- nájemné bytová výstavba
- nájemné bytové a nebytprost.
- nájemné pozemky
- dlouhodobé pohledávky - nájmy
v bytových domech 305,306,307

celkem pohledávky

29 335,- Kč
13 459,- Ke
62 349,- Ke
26 567,- Ke
2 762,90
338 537,16 Kč

473 010,06 Kč
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Závazky k 31.12.2021
346 356,- Kč
112815,90 Kč
551983,68 Kč
100 000,- Kč
18 000,- Kč
300 000,- Kč
72 269,- Kč
3 648,57 Kč

- mzdy, SP,ZP, daň za 12/2021
- dodavatel - nezaplacené fa za 2021
- zálohy el.energie, plyn
- záloha na novou knihu

- záloha na žaluzie do Zdrav.střediska

- jistina - nová požární zbrojnice
- DPH za 4.čtvrtl. 2021
- vratká z voleb r. 2021

celkem závazky

l 505 073,15 Kč

Hodnota majetku podle druhu:
drobný dlouhodobý nehmotný majetek
budovy, stavby
samostatné movité věci

drobný hmotný inv.majetek
pozemky
dlouhodobý nehmotný majetek- územní pian
+ LHP + studie ochranný přírody + mapový
Server + passport

186259,- Kč
168 079 744,33 Kč
17185290,- Kč
3463831,90 Kč
7 845 057,03 Kč
l 023 107,21 Kč

l 359 670,- Kč
233 634,- Kč
l 698,54 Kč

nedokončené investice

umělecká díla a předměty
podílové listy

199 378 292,01 Kč

celkem hodnota majetku

v

Hospodaření příspěvkové organizace ( MS Chudenice ) zřízené obcí:
hlavní činnost

- náklady celkem
- výnosy celkem
výsledek hospodaření celkem
Fond odměn k 31.12.2021
Fondy rezervní k 31.12.2021
Fond FKSP k 31.12.2021

3276345,11 Kč
3330263,58 Kč
53 918,47 Kč

Stav běžného úcta k 31.12.202 l
Stav účtu FKSP k 31.12.202 l
Pokladní hotovost k 31 .12.2021
Materiál na skladě k 31.12.2021
Dlouhodobý hmotný a nehm.majetek k 31.12.2021 Pohledávka za zaměstnance k 3 l .12.2021

103 286,- Kč
327553,16 Kč
32586,30 Kč
667518,12 Kč
30217,30 Kč
18 569,- Kč
16572,65 Kč
650223,26 Kč
2 052,- Kč
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210 879,- Kč
- dodavatelé-neuhrazené fa z r. 2021 l 300,88 Kč
4 500,- Kč
- krátkobodé přijaté zálohy 216 679,88 Kč
Celkem závazky

Závazky k 31.12.2021 - mzdy, SP, ZP, daň za l 2/2021 -

Finanční vypořádání dotací za rok 2021
Dotace do rozpočtu obce za rok 2021 činily celkem l 789 142,70 Kč.
Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2021 je zpracován

v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány. Nevyčerpané finanční prostředky
z dotace na volby za rok 2021 ve výši 3 648,57 Kč byly vráceny do státního
rozpočtu dne 26.1.2022. Nevyčerpané dotace na obnovu oken v Sokolovně ve
výši 160 000,- Kč byly vráceny na účet Ministerstva kultury dne 3.2.2022.
Poskytovatel účel

už

KUPK výkon státní správy

položka rozpočet

čerpání

%

4112 361100

361 100

100

KÚPK volby do PS Parl.ČR 98071 4111
KUPK jednorázový nenávratný 98037 4111
neúčelový příspěvek
KUPK hasiči - věcné vybavení
zásahy 14004

4116

UP Klatovy operační program lidské 13013 4116
zdroje-veř.prosp.práce 13101 4116

31000

27351,43 88,2

159863,70 159863,70

100

35695

35695

100

75000
56990

75000
56990

100
100

KUPK dotace na výsadbu stromů

naVýšensku 15091 4116 120000 120000

100

MK ČR Sokolovna - obnova oken

34057 4116 160000

o

o

KÚPK průtoková dotace 33063 4116 239494 239494

100

Na MS

ObceKřenice najednotkuJSDH Chudenice 4121 40000

40000

100

KUPK dotace na opravu kaple sv. Anny 4122 150000 150000 100
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KÚPK dotace na hasiče-věcné vybavení 4122 60000 60000 100
KUPK dotace na výměnu oken 4222 300000 300000 100
ve Zdravotním středisku

Schváleno ZM dne : 27.6.2022

Mgr. Marcel Bezděk

David Žák

Martin Dolej s

místostarosta městy se

místostarosta městyse

starosta městyse

Vyvěšeno :

Sejmuto :
Vyvěšeno na el.úřední desce :
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Ing. David Vicar * K Remízku 33a * 301 00 Plzeň - Lhota
auditor č.oprávnění 2390 * daňový poradce evidenční č.3868
web : http://www.dakan.cz * e-mail : podatelna@dakan.cz
ING. DAVID VICAR

1C 626 28 712 * tel: 725 862 971

Zpráva o výsledku přezkoumám hospodaření
podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o auditorech"), auditorského standardu č. 52, dalších relevantních
přepisů vydaných Komory auditorů České republiky, podle ustanovení § 42 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení §
10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a
dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 420/2004 Sb.").

územního samosprávného celku

Městys Chudenice
za období od 1.1.2021 do 31.12.2021
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I. VŠEOBECNÉ INFORMACE
Orgán USC oprávněný jednat: starosta
Sídlo: Městys Chudenice, 339 Ol Chudenice, Kvapilova 215
1C: 00255599
Auditor: Ing. David Vicar, c. osvědčení 2390
Jména osob provádějících přezkoumání hospodaření: Ing. David Vicar, Be. Katka Rimavská
Další osoby podílející se na přezkoumání hospodaření: nejsou

Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření územního celku:
Auditor provedl přezkoumání hospodaření územního celku v souladu s ustanovením § 4 odst.
7 zákona č. 420/2004 Sb., ustanovením § 2 písm. c) zákona o auditorech.
Místo přezkoumání: v sídle USC, v sídle auditora
Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno:

• Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo ve dnech od 1.10.2021 - 15.12.2021
Závěrečné přezkoumání proběhlo v období od 15.2.2022 do 26.5.2022
Určení zahájení a ukončení přezkoumání hospodaření územního celku
auditorem/auditorskou společností:
Přezkoumání bylo zahájeno odesláním výzvy k předání účetních dat a ukončeno kompletací
pokladů, potřebných k formulaci závěrů ve zprávě auditora.

II. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení §2 odst. l zákona č. 420/2004 Sb., údaje
o ročním hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle §17 odst. 2 a 3 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
a to:

a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových
prostředků,

b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti obce/města,
d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy
mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými
nebo fyzickými osobami,

e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími
prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k
rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.
Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. jsou dále
oblasti:

a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví ÚSC
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b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří úzenmí celek,
c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů
přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
e) mčení za závazky fyzických a právnických osob,
f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
g) zřizování věcných břemen k majetku USC,
h) účetnictví vedené USC.
i) ověření poměru dluhu územního celku k průměm jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové
roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.
III. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Předmět přezkoumání podle ustanovení §3 zákona č. 420/2004 Sb. (viz bod II. této zprávy) se
ověmje z hlediska:
a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,
b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich
použití,
d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

IV. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTÍ
Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních
a finančních výkazech, je odpovědný územní celek.

Naší úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým

K.omorou auditorů České republiky jsme na územním celku nezávislí a splnili jsme i další etické
povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Rovněž jsme splnili požadavky týkající se řízení
kvality stanovené mezinárodním standardem pro řízení kvality ISQC l.

Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, auditorským

standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky
a s ustanoveními § 2, 3a 10 zákona č. 420/2004 Sb. Podle těchto předpisů jsme povinni
naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda
hospodaření územního celku je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod III. této
zprávy).

V. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ, DOKLADY A MATERIÁLY VYUŽITÉ PŘI
PŘEZKOUMÁNÍ
Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření územního celku a vyjádření závěm zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření byly použity postupy ke shromáždění dostatečných
a vhodných důkazních informací. Tyto postupy se svým charakterem a načasováním liší od
postupů prováděných u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a mají menší rozsah a jsou
auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení oblastí, v nichž
je u předmětu přezkoumání hospodaření pravděpodobný výskyt významných (materiálních)
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chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto oblastí auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní
systém územního celku. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost
(materialitu) jednotlivých skutečností. Míra jistoty získaná u přezkoumání hospodaření je tudíž
významně nižší než jistota, která by byla získána provedením zakázky poskytující přiměřenou
jistotu.

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření územního
celku je uvedeno v samostatné příloze B, která je nedílnou součástí této zprávy. V rámci
přezkoumání hospodaření územního celku činil auditor i další kroky a využíval i další
informace, které nejsou součástí tohoto označení.

VI. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

A. VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNI
HOSPODAŘENI

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření Městysu Chudenice za rok 2021
jsme, s výhradou níže uvedených skutečností, nezjistili žádnou jinou skutečnost, která by nás
vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních)
ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy.

B. VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ
Zákon č. 420/2004 Sb. stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení § 10 odst. 2
písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě
o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny
chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost
(materialitu) a jejich vztah k hospodaření územního celku jako celku.
Při přezkoumání hospodaření Městysu Chudenice za rok 2021 jsme zjistili chyby a
nedostatky, uvedené pod písmenem c) § 10 zákona 420/2004 Sb - porušení povinností
stanovených jinými právními předpisy a nesprávnosti v účetnictví.
Došlo k překročení rozpočtovaných výdaiů - paragraf 6171 byl překročen o l % (25 tis. Kč).
Obec prii ala dotace určené k vyáčtoyamíl^npady) a účtovala je ve prospěch u. 672 respektive
ú.403. K 31.12. pak iiž neúčtovala dohadnou položku. Zůstatky na u. 672 a 403 i sou tak
vykázány správně, ale na ú.3 88 (a souvztažně na u. 3 74 není) vykázána celková částka 460 tis.

Ke,

C. UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA
Na základě zjištění podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. upozorňujeme
na následující případná rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku
v budoucnosti: Není případné.
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D. PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU A PODÍL
ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU A VYJÁDŘENÍ K
POMĚRU DLUHU ÚZEMNÍHO CELKU K POMĚRU JEHO PŘÍJMŮ ZA
POSLEDNÍ ČTYŘI ROZPOČTOVÉ ROKY PODLE PRÁVNÍHO PŘEDPISU
UPRAVUJÍCÍHO ROZPOČTOVOU ODPOVĚDNOST
řádek

Ukazatel

tis.Kč

%

Dlouhodobé pohledávky

a

339

z toho pohledávky vztahující se k naši.roku

b

339

X

Krátkodobé pohledávky

C

67

X

Dlouhodobé závazky
z toho závazky vztahující se k naši.roku

d

16.859

X

e

1.940

X

Krátkodobé závazky

f

831

X

Rozpočet (příjmy celkem po konsolidaci)
Zisk (jen) po zdanění z hosp.činnosti

_g_

22.831

X

h

o

X

X

X

1,78

X

12,14

9.496

X

Podíl pohledávek na rozpočtu (b+c) /(g+h)x100
Podíl závazků na rozpočtu (e+f) /(g+h)x100
k
l

199.717

X

m

X

4,75

n

27.945

X

Celková výše dluhu

o

16.488

X

Poměr dluhu na průměru příjmů za posl.4 rozp.roky (o/n x 100)

^

X

59,00

Zastavený majetek (brutto)
Majetek celkem (A.stálá aktiva brutto)
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku (k/1 x 100)
průměr příjmů za poslední čtyři roky

Ověřili jsme, že dluh územního celku nepřekročil 60 % průměm jeho příjmů za poslední čtyři
rozpočtové roky (viz. výpočet).
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Zpráva vydána dne: 26.5.2022
podpis auditora
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Přílohy zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření:
Příloha A Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil
Příloha B Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání
hospodaření

Příloha A

Přehled právních předpisů, s nimiž auditor u přezkoumávaného hospodaření ověřil soulad

Při provádění přezkoumání hospodaření auditor posuzuje soulad nejméně hospodaření s následujícími právními
předpisy popř. jejich vybranými ustanoveními:
zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných
svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů,
vyhláškou č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů přeďkládaných pro hodnocení plnění státního
rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků,
ve znění pozdějších předpisů,
zákonem č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a
souvisejícími prováděcími právními předpisy:
vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními
předpisy:
vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich
předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené fonny
účetních záznamů (techiická vyhláška o účetních záznamech),
českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetaiictví podle vyhlášky
č. 410/2009 Sb.,
zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, nebo
zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územních samosprávným celkům a
některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů,
nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění
pozdějších předpisů, provádějící některá ustanovení zákona č. 262/ 2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů.
Příloha B
Při přezkoumání byly využity tyto doklady a materiály:

Rozpočtový výhled, rozpočet, rozpočtová opatření
Návrh závěrečného účtu

Účetní a finanční výkazy
Inventarizační dokumentace

Zápisy z jednání zastupitelstva
Zápisy z jednám konfa-olního a finančního výboru
Vzorek účetních dokladů vybraný dle auditorských postupů
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