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Č. j.:  LK-0162/21/Vav 

 

Z P R Á V A  

o výsledku přezkoumání hospodaření  

obce Radimovice, IČ 00671932, za rok 2021 

 

 

 

Přezkoumání hospodaření  obce Radimovice za rok 2021  ve smyslu ustanovení  § 42  zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem 

č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků 

a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, bylo zahájeno doručením 

oznámení o zahájení přezkoumání  hospodaření dne 21.1.2022. 

 

Přezkoumané období od 1.1.2021 do 31.12.2021. 

1. Dílčí přezkoumání hospodaření nebylo prováděno. 

2. Jednorázové přezkoumání hospodaření bylo vykonáno na obecním úřadu dne 

7.2.2022. 

 

Přezkoumání vykonala: 

Ing. Soňa Vavrušková, kontrolor pověřený řízením přezkoumání, ev. č. 1015. 

 

Pověření k výkonu přezkoumání podle § 5 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů a § 4 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů, vydal 

Mgr. René Havlík, ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje, pod č. j.:  LK-0162/21/Vav dne 

19.1.2022.   

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem. 

Poslední kontrolní úkon před vyhotovením zprávy byl proveden dne 7.2.2022. 

Popis úkonu: seznámení starosty obce s výsledky kontroly.  

 

Při přezkoumání byli přítomni:  Ondřej Zoubek - starosta obce, 

                                                           Eva Holubcová – účetní. 
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Předmět přezkoumání: 

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst. 1 a 2 

zákona č. 420/2004 Sb., posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona. 

Oblasti, které byly předmětem přezkoumání hospodaření v členění podle § 2 odst. 1 a 2 

uvedeného zákona: 

- ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních 

operací, týkajících se rozpočtových prostředků,  

- ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních 

fondů,  

- ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního 

celku,  

- ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků 

vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky, anebo na 

základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami,  

- ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu 

právních předpisů o účetnictví,  

- ustanovení § 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými 

z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě 

mezinárodních smluv,  

- ustanovení § 2 odst. 1 písm. 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,  

- ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví 

územního celku,  

- ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž 

hospodaří územní celek,  

- ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, 

s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního 

právního předpisu,  

- ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,  

- ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob,  

- ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch 

třetích osob,  

- ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizovaní věcných břemen k majetku územního celku,  

- ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem.  

Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných 

ke dni uskutečnění tohoto úkonu. 

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje, 

na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.  

 

 

A.  Výsledek dílčích přezkoumání 

A.I.  Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2021 

Dílčí přezkoumání nebylo prováděno. 

A.II.  Zjištěné chyby a nedostatky z přezkoumání hospodaření za rok 2021 
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Přehled nenapravených chyb a nedostatků závažného charakteru podle ustanovení § 10 

odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. (v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 zákona 

č. 420/2004 Sb.): 

 

     1. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních 

operací, týkajících se rozpočtových prostředků 

Porušení právního předpisu:  

Vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro 

hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních 

samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad 

regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů 

 

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:  

Finanční výkaz FIN 2 -12 M nebyl sestaven v rozsahu daném přílohou č. 6 vyhlášky.  

Popis zjištěné chyby a nedostatku:  

rozpočtové opatření č. 1 bylo promítnuto do výkazu FIN 2-12M v jiné výši než bylo  

schváleno v ZO. ZO schválilo RO ve výši 57 730 Kč, rozpočtové opatření bylo zveřejněno 

v nesprávné výši. 

Chyba nebyla do ukončení přezkoumání hospodaření odstraněna. 

 

2. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních 

operací, týkajících se rozpočtových prostředků 

Porušení právního předpisu:  

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů 

Ustanovení: § 16 odst. 4 

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:  

Rozpočtové opatření,  s výjimkou zákonem vymezených opatření, nebylo provedeno před 

provedením rozpočtově nezajištěného výdaje.   

Popis zjištěné chyby a nedostatku:   

Rozpočtové opatření nebylo provedeno před provedením rozpočtově nezajištěného výdaje. 

Chyba nebyla do ukončení přezkoumání hospodaření odstraněna. 

3. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi 

Porušení právního předpisu:  

Vyhláška 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, ve znění 

pozdějších předpisů 

Ustanovení: § 65 odst. 6 

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:  

Územní celek nedodržel postup tvorby opravných položek k pohledávkám.  

Popis zjištěné chyby a nedostatku:  
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Územní celek netvořil opravné položky (u odeslaných faktur- účet 311 - nebyly uhrazeny 

faktury z minulých let a to faktura 9/2019, 10/2020). 

§ 65 odst. 6 - v případě pohledávek se tvoří opravné položky ve výši 10 % za každých 

ukončených devadesát dnů po splatnosti dané pohledávky. 

Chyba nebyla do ukončení přezkoumání hospodaření odstraněna 

B.  Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných 

v předchozích letech 
B.I.  Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech 

 

Byly zjištěny následující chyby a nedostatky, které byly napraveny: 

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:  

Finanční hospodaření nebylo uskutečňováno v souladu se schváleným rozpočtem.  

Popis zjištěné chyby a nedostatku:  

Účetní jednotka nepromítla do účetnictví rozpočet schválený zastupitelstvem obce dne 

9. 12. 2019, usn. č. 45/19. Rozdíl činil na příjmové straně 70 100 Kč (schválený rozpočet 

3 582 500 Kč, rozpočet vykázaný 3 512 400 Kč) a u financování 70 100 Kč (schválený 

rozpočet 1 534 711 Kč, rozpočet vykázaný 1 604 811 Kč). 

Zjištěný nedostatek nelze zpětně napravit  

 

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:  

Schválené rozpočtové opatření nebylo zveřejněno v souladu se zákonem.) 

Popis zjištěné chyby a nedostatku:  

Starosta obce schválil rozpočtová opatření č. 5, 6 a 7 dne 31. 12. 2020. Zveřejněna byla dne 

15. 2. 2021. Schválená rozpočtová opatření nebyla zveřejněna v souladu se zákonem. 

Zjištěný nedostatek nelze zpětně napravit  

 

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:  

Inventarizační rozdíly nebyly vyúčtovány do účetního období, za které se inventarizací 

ověřuje stav majetku a závazků.  

Popis zjištěné chyby a nedostatku:  

Účet 231 vykazoval inventurní rozdíl ve výši 750 Kč. K 31. 12. 2020 ZBÚ ve výši 

3 792 153,98 Kč nekorespondoval se skutečností na účtu 231 ve výši 3 792 903,98 Kč. 

Inventarizační rozdíl nebyl vyúčtován do účetního období. 

Zjištěný nedostatek nelze zpětně napravit  

 

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:  

Nebyla splněna povinnost uskutečnit rozpočtové opatření.  

Popis zjištěné chyby a nedostatku:  

Zastupitelstvem obce nebyla schválena změna rozpočtu při změně finančního vztahu k jinému 

rozpočtu - přijaté neinvestiční transfery ze státního rozpočtu na volby a jednorázový 

nenávratný příspěvek v souvislosti s výskytem koronaviru v celkové výši 413 500 Kč 
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(pol. 4111). Dále neinvestiční přijaté transfery od obcí ve výši 5 000 Kč (pol. 4121). Přesto, 

že byly účetní jednotkou zavedeny do účetnictví. 

Zjištěný nedostatek nelze zpětně napravit:  

 

Popis přijatého opatření:  

Obec oznámila přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě dopisem  

ze dne 28.6.2021 (schváleno ZO dne 28.6.2021). 

 

C.  Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2021 

 
C.I.  Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 podle § 2 a § 3 zákona č. 

420/2004 Sb.  

Byly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona 

č. 420/2004 Sb., a to: Nedostatky, spočívající v porušení povinností nebo překročení 

působnosti územního celku stanovených zvláštními právními předpisy: 

Rozpočtové opatření,  s výjimkou zákonem vymezených opatření, nebylo provedeno před 

provedením rozpočtově nezajištěného výdaje.  (překročení působnosti) 

Finanční výkaz FIN 2 -12 M nebyl sestaven v rozsahu daném přílohou č. 6 vyhlášky. 

(překročení působnosti). 

 

Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v § 10 

odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., a to: 

Územní celek nedodržel postup tvorby opravných položek k pohledávkám. 

 

C.II.  Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb 

a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku 

v budoucnu: 

 

Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít 

negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti. 

 

C.III.  Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření: 

 

 a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku  .....................................  0,10 % 

 b) podíl závazků na rozpočtu územního celku  ..........................................  2,24 % 

 c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku  ...........  0 % 

 

C.IV.    Ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední   

              4 rozpočtové roky (§ 10 odst. 4 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.) 

 

Dluh obce nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky ve smyslu 

zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. 

 

 

Liberec, dne 22.2.2022 
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Jméno a podpis kontrolora provádějícího přezkoumání hospodaření: 

 

 

Ing. Soňa Vavrušková 

…………………………………………. 
kontrolor pověřený řízením přezkoumání 

 

 

…………………………………………. 
 podpis   

 

 

 

 

Tato zpráva o výsledku přezkoumání: 

- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, ke kterému lze podat písemné 

stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení návrhu této zprávy, kontrolorovi 

pověřenému řízením přezkoumání. Konečným zněním zprávy se stává tento návrh 

okamžikem marného uplynutí výše uvedené lhůty, dle § 6 odst. 1 písm. d) zákona 

č. 420/2004 Sb., 

- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává zástupci 

kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu odboru 

kontroly krajského úřadu, 

- nedílnou součástí zprávy je seznam přezkoumávaných písemností uvedených v příloze. 

 

V kontrolovaném období dle prohlášení obce: 

- obec nehospodařila s majetkem státu,  

- neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob,  

- nezastavila movitý a nemovitý majetek,  

- neuzavřela směnnou, darovací, nájemní smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se 

nemovitého majetku, smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o 

přijetí nebo poskytnutí dotace, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, 

smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, 

- nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace,  

- neuskutečnila majetkové vklady,  

- a uskutečnila pouze veřejné zakázky malého rozsahu (§ 27 zák. č. 134/2016 Sb.). 

 

 

Poučení: 

 

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., povinen 

přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku 

přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu, 

a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech 

územního celku. 

 

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen 

v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá 

příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této 

lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat. 

 

Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí přestupku podle ustanovení § 14 odst. 

1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a za to lze uložit územnímu celku podle ustanovení 

§ 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokutu do výše 50 000 Kč. 
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Starosta obce byl seznámen/a s návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce 

Radimovice a tento návrh zprávy s ním byl projednán. Zprávu o výsledku přezkoumání 

hospodaření o počtu 13 stran po jejím projednání a seznámení převzal starosta obce  

Ondřej Zoubek.  

 

 

 

 

Ondřej Zoubek 
starosta obce  

 

…………………………………………. 
razítko, podpis, dne   
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Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021.  

 

Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány písemnosti: 

 

Návrh rozpočtu 

Návrh rozpočtu na rok 2021 byl zveřejněn v období od 1.12.2020 do 16.12.2020. 

 

Rozpočtová opatření 

V kontrolovaném období bylo schváleno 6 rozpočtových opatření (RO) a to: 

1. RO schváleno ZO dne 20.9.2021, usn.č. 45/2021, zveřejněno 21.9.2021, 

2. a 3. RO schváleno ZO dne 25.10.2021, usn.č. 51/2021, zveřejněno 27.10.2021,  

4. a 5. RO schváleno ZO dne 13.12.2021, usn.č. 72/2021, zveřejněno 15.12.2021,  

6. RO schváleno starostou obce 15.12.2021 (oprávnění ke schválení projednáno v ZO, 

zveřejněno 31.12.2021. 

(v Kč) 

Rekapitulace       Schválený R.         R. po změnách                 Změna 

Příjmy                   3 578 500         4 052 778,62        474 278,62 

Výdaje                    5 010 440               5 515 718,62             505 278,62 

Financování                 1 431 940         1 462 940,00               31 000,00 

 

Kontrolou ověřeno promítnutí RO č. 1-6/2021 do výkazu FIN 2-12M k 31.12.2021. ZO dne     

15.12.2021, pověřilo starostu obce k provádění RO k 31.12.2021 v plném rozsahu rozpočtové 

sklady do výše 100 000 Kč s výjimkou kapitálových operací.  

Kontrolou bylo zjištěno, že rozpočtové opatření č. 1 bylo promítnuto do výkazu FIN 2-

12M v jiné výši než bylo rozpočtové opatření schváleno v ZO. ZO schválilo RO ve výši 

57 730 Kč, rozpočtové opatření bylo zveřejněno v nesprávné výši. 

 

- Schválená rozpočtová opatření nebyla zveřejněna v souladu se zákonem. 

 

Schválený rozpočet 

Rozpočet obce na rok 2021 projednalo a schválilo ZO dne 16.12., usn.č. 49/2020 jako 

schodkový v následujících hodnotách: 

 

Příjmy celkem  3 578 500 Kč 

Výdaje celkem 5 010 440 Kč 

Financování  1 431 940 Kč 

 

Schválený rozpočet byl zveřejněn dne 6.1.2021. 

 

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím 

Obec nebyla zřizovatelem příspěvkové organizace. 

 

Střednědobý výhled rozpočtu 

Byl předložen střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2024, který byl schválen ZO dne 

16.12.2020, usn.č. 50/2020. Návrh byl zveřejněn od 1.12.2020 do 16.12.2020, schválený 

střednědobý výhled rozpočtu zveřejněn od 2.1.2021, v následujících objemech (v tis. Kč):  
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                                 2021    2022           2023     2024   
Příjmy                 3 578            3 500         3 600    4 000  

Výdaje                 5 010            3 400           3 580    3 800  

Financování                 1 432             -100           - 20            -200 

 

Závěrečný účet 

Závěrečný účet obce za rok 2020 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce 

(Zprávy) za rok 2020 byl projednán v ZO dne 28.6.2021 usn.č. 37/2021 s výrokem 

„s výhradou“. Návrh závěrečného účtu včetně Zprávy byl zveřejněn od 11.6.2021 

do 26.6.2021. Závěrečný účet obsahoval náležitosti uvedené v § 17 odst. 2 zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění. Schválený závěrečný účet je 

zveřejněn od 19.7.2021.  

 

Bankovní výpis 

Zůstatky na bankovních účtech k 31.12.2021: 

BÚ č. 20322461/0100           3 288 440,27 Kč, (BV 157)  

BÚ č. 107-3649330227/0100           1 002 269,54 Kč, (BV 6)                  

BÚ č. 94-4912461/0710                         344 228,80 Kč, (BV 34)                    

Celkem             4 634 938,61 Kč  

 

Stav na bankovních účtech k 31.12.2021 ve výši 4 634 938,61 Kč souhlasil se stavem ve 

výkazu FIN 2 - 12M (ř. 6010 a 6030) a údajem uvedeným v Rozvaze na účtu 231 - Základní 

běžný účet. 

 

Hlavní kniha 

Kontrole byla předložena hlavní kniha za 1-12/2021. 

 

Inventurní soupis majetku a závazků 

K zajištění inventarizace majetku obce k 31.12.2021 bylo kontrole předloženo:  

Plán inventur a příkaz k jejímu provedení ze dne 23.11.2021. 

Proškolení členů IK ze dne 4.12.2021. 

Inventarizační zpráva ze dne 20.1.2022, konstatovala, že nebyly zjištěny inventarizační 

rozdíly a nebyla přijata opatření.  

Kontrole byly předloženy soupisy o provedené fyzické a dokladové inventarizaci účtů. Stavy 

majetku k datu 31.12.2021 uvedené na inventurních soupisech souhlasí se stavy v účetnictví, 

ve výkazu Rozvaha.  

 

Kniha došlých faktur 

Kniha došlých faktur je vedena v počítači. K 31.12.2021 bylo přijato a evidováno 227 faktur 

v číselné řadě 1-227 v celkovém objemu 2 879 979,02 Kč, koncem roku byly všechny faktury 

uhrazeny, souhlasí s doložením zůstatku účtu 321 - Dodavatelé. Kontrolou byla ověřena 

úhrada faktur v měsíci prosinci (ev. č. 200 - 228, BV 150 - 156). 

 

Kniha odeslaných faktur 

Obec k 31.12.2021 vystavila 17 faktur vedených v číselné řadě 1-17 V kontrolovaném období 

nebyly uhrazeny 3 faktury (ev.č. 9/2019, 10/2020, 7/2021) ve výši 6 000 Kč, souhlasí s 

doložením zůstatku účtu 311 - Odběratelé. Kontrolou byla ověřena úhrada faktur (ev. č. 10 - 

17). 

 Kontrolou bylo zjištěno, že obec netvořila opravné položky (porušení Vyhlášky 

410/2009 Sb. § 65 – fa 9/2019, 10/2020).  
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Odměňování členů zastupitelstva 

Ustavující zasedání ZO dne 31.10.2018 schválilo starostu obce jako uvolněného. Dále byla 

stanovena výše odměn neuvolněných členů ZO (v členění místostarosta, předseda výboru, 

člen komise, člen zastupitelstva). Kontrolou mzdového listu starosty za rok 2021, nebyly 

zjištěny nedostatky. 

Počet obyvatel obce k 1.1.2018 činil 298.  

 

Pokladní doklad 

Kontrole byla předložena pokladní kniha vedená v počítači, příjmové a výdajové pokladní 

doklady jsou vedeny v jedné číselné řadě (1-315) které na sebe navazují. V kontrolovaném 

období roku 2021 bylo evidováno celkem 315 pokladních dokladů. Za každý měsíc je vytištěn 

pokladní deník. Konečný stav pokladní hotovosti k 31.12.2021 byl nulový a souhlasil na 

zůstatek účtu 261 – Pokladna a ověřen inventarizací. Kontrola ověřila pokladní doklady v 

měsíci prosinci (ev.č. 281-315).  

 

Příloha rozvahy 

Kontrole byla předložena příloha za období 12/2021. 

 

Rozvaha 

Kontrole byla předložena Rozvaha sestavená k 31.12.2021. Stálá aktiva po proúčtované 

korekci činila 33 046 820,37 Kč. Obec v kontrolovaném období neeviduje dlouhodobé 

pohledávky a krátkodobé pohledávky nabývají hodnoty 867 322,61 Kč. Z krátkodobých 

závazků představují nejvyšší objem závazky vůči zaměstnancům a dohadné účty pasivní. 

V kontrolovaném období nedošlo k významným pohybům na majetkových účtech. 

Kontrolou bylo zjištěno, že obec netvořila opravné položky (porušení Vyhlášky 410/2009 

Sb. § 65), viz odeslané faktury.  

 

Účetnictví ostatní 

Kontrolou bylo ověřeno, že správní činnost vykonává úředník, který nesložil zkoušku 

odborné způsobilosti.  

 

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 

Při naplnění příjmů rozpočtu po změnách k 31.12.2021 na 142,69 % (5 783 tis. Kč) a čerpání 

výdajů rozpočtu po změnách na 89,56 % (4 940 tis. Kč) bylo docíleno kladného salda příjmů 

a výdajů v objemu 843 tis. Kč. Plnění rozpočtu v příjmech a výdajích po konsolidaci  

je následující (v Kč): 

   Schv. rozpočet          R. po změnách            Skutečnost            % Sk/RU  

Příjmy               3 578 500,00  4 052 778,62           5 782 711,64      142,69 

Výdaje              5 010 440,00  5 515 718,62           4 939 927,01        89,56 

Financování     1 431 940,00  1 462 940,00              842 784,63              xxx  

 

Hospodaření obce končilo kladným saldem příjmů a výdajů v objemu 843 tis. Kč 

Kontrolou výkazu FIN 2-12 M k 31.12.2021 bylo zjištěno, že obec neprovedla rozpočtové 

opatření před provedením rozpočtově nezajištěného výdaje, zejména u §§ 5512, 5269, 

6399, 6402, 3419. Obec neprovedla rozpočtové opatření, i když hrozilo nebezpečí vzniku 

rozpočtového schodku.  

Porušení § 16 odst. 4 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

ve znění pozdějších předpisů. 
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Výkaz zisku a ztráty 

Kontrolou Výkazu zisku a ztráty (VZZ) za období 12/2021 bylo zjištěno, že výsledek 

hospodaření běžného účetního období (VH BÚO) byl zisk ve výši 725 109,71 Kč. Obec 

nevykonává hospodářskou činnost. Kontrole předložen VZZ s následujícími hodnotami:  

 

Náklady celkem 5 565 377,88 Kč 

Výnosy celkem 6 290 487,69 Kč 

VH BÚO                       725 109,71 Kč  

souhlasí se zůstatkem účtu VH BÚO vykázaným v Rozvaze ke stejnému datu.  

 

Darovací smlouvy 

Obec v kontrolovaném období roku 2021 uzavřela tři darovací smlouvy v nevýznamných 

částkách. Všechny smlouvy byly schváleny v ZO. 

 

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím 

Kontrolou byly prověřeny tyto smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce 

Radimovice: 

Smlouva mezi obcí a fyzickou osobou 1/2021 ze dne 29.9.2021 na akci "Nohejbalový turnaj 

Cyrila a Metoděje 2021" ve výši 7 866 Kč. O poskytnutí dotace rozhodlo ZO dne 20.9.2021 

usn. č. 50/2021. Finanční prostředky z rozpočtu obce byla použity na výdaje s účelovým 

stanovením programu Volnočasové aktivity 2021. Finanční prostředky byly vyplaceny 

pokladním dokladem ze dne 8.11.2021 na základě doložených dokladů. 

 

Smlouva mezi obcí a fyzickou osobou 2/2021 ze dne 29.9.2021 na akci "Sychrovský pohár 

2021 - 32. ročník ve výši 12 500 Kč. O poskytnutí dotace rozhodlo ZO dne 20.9.2021 usn. 

č. 50/2021. Finanční prostředky z rozpočtu obce byla použity na výdaje s účelovým 

stanovením programu Volnočasové aktivity 2021. Finanční prostředky poukázány na účet dne 

9.11.2021 (BV č. 138). Vyúčtování do 30.10.2021 bylo předložené (vyplaceno až po 

předložení dokladů). 

 

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím 

Kontrole bylo předloženo: 

 

pol. 4111 celkový objem  84 899,24 Kč 

Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2021 pod 

účelovým znakem 98037, výše příspěvku 53 899,24 Kč, obec přijala na účet dne 21.4.2021 

(10 467,43 Kč) a 16.7.2021 (40 911,19 Kč) 18.10.2021 (2 520,62 Kč). Příspěvek nepodléhá 

vypořádání. 

 

UZ 98071- 31 000 Kč - dotace poskytnutá na volby do Parlamentu ČR, finanční prostředky 

připsány na účet 1.9.2021. Kč. Finanční vypořádání bude odesláno poskytovateli 

do 15.2.2022. Čerpáno 21 093,43 Kč (§6114), poskytovateli bude vráceno 9 906,57 Kč. 

 

pol. 4112 celkový objem 72 200 Kč 

- Dotace na souhrnný finanční vztah SR k rozpočtům obcí pro rok 2021. 

 

pol. 4113 celkový objem 220 500 Kč 

- Dotace od SFŽP na akci „Výsadba stromů Radimovice“, připsáno na účet 30.7.2021. 
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pol. 4116 celkový objem 131 040 Kč 

- Dotace od Ministerstva zemědělství na akci Restaurování tří kamenných soch světců, příjem 

dotace dne příjem dotace dne 4.11.2021 na základě předloženého vyúčtování.  

 

pol. 4121 celkový objem 5 000 Kč 

- Dotace od obce Vlastibořice, obdrženo 24.6.2021 na akci dětský den ve výši 3 000 Kč. 

- Dotace od obce Čtveřín, obdrženo 29. 6. 2021 na akci dětský den ve výši 2 000 Kč. 

 

pol. 4122  celkový objem 333 000 Kč 

- Dotace z LK na základě smlouvy č. OLP/2747/2021 na „Opravu veřejného osvětlení 

Radimovice“ ve výši 270 000 Kč obec obdržela dne 22.9.2021. 

-  Dotace z LK ve výši 63 000 Kč na základě smlouvy č. OLP/2406/2021 na „Nákup 

ochranných prostředků PO“, obec obdržela 15.8.2021. Dotace byla plně vyčerpána 

a vyúčtován (Fa ze dne 24.11.2021).  

 

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

Dle sdělení obce v kontrolovaném období roku 2021 nebyly uzavřeny žádné smlouvy 

o převodu majetku. 

 

Smlouvy o přijetí úvěru 

Obec v kontrolovaném období nepřijala žádný úvěr. 

 

Smlouvy o věcných břemenech 

Dle sdělení obce v kontrolovaném období roku 2021 nebyly uzavřeny žádné smlouvy 

o zřízení věcného břemene. 

 

Dokumentace k veřejným zakázkám 

Kontrola prověřila výběrové řízení na akci „Oprava veřejného osvětlení v obci 

Radimovice“: 

Obec na základě poptávkového řízení schváleného ZO oslovila 4 dodavatele. Do sídla 

zadavatele v požadovaném termínu do 8.9.2021 do 12:00 hodin byly doručeny 4 nabídky. 

Hodnotící komise byla jmenovaná dne 13.9.2021. Otvírání obálek ze dne 13.9.2021. 

Hodnotící komise vybrala ekonomicky nejvýhodnější nabídku. František Hoffman, 

IČ 10230416 nabídková cena 518 768,14 Kč včetně DPH. Smlouva o dílo s vítězným 

uchazečem byla uzavřena dne 12.9.2021. Dílo bylo předáno 26.11.2021. Akce byla 

financována z dotace, závěrečné vyúčtování ze dne 17.1.2022. Finanční plnění ze dne 

26.12.2021 fa č.204 částka 518 768,14 Kč.  

 

Informace o přijatých opatřeních (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.) 

Obec oznámila přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě dopisem  

ze dne 28.6.2021 (schváleno ZO dne 28.6.2021). 

 

Vnitřní předpis a směrnice 

Obec má ucelený soubor vnitřních směrnic z předchozích let. V kontrolovaném období byla 

aktualizována směrnice o cestovních náhradách. 
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Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení 

Kontrole byly předloženy zápisy a usnesení z jednání ZO. V kontrolovaném období roku 

2021 se konala zasedání ve dnech 14.2., 12.4., 24.5., 28.6., 20. 9., 25.10., 13.12.2021. Dále 

byl kontrole předložen zápis ze dne 16.12.2020 (rozpočet na rok 2021).  

 

Peněžní fondy územního celku – pravidla tvorby a použití 

Aktualizovaný Statut účelového fondu s názvem programu „Volnočasové aktivity 2020“ byl 

schválen ZO dne 12.4.2021, usn.č. 14/2021. Lhůta pro podání žádostí je od 1.6. do 30.6.2021, 

14:00 hodin. Celkový finanční objem je 43 750 Kč, zveřejněn dne 14.4.2021. V rámci 

přezkoumání byly kontrole předloženy veřejnoprávní smlouvy: 

 

- Smlouva č. 2/2021 s SH ČMS Radimovice ve výši 12 500 Kč, ze dne 11.10.2021, závěrečné 

vyúčtování předloženo dne 11.10.2021, o poskytnutí dotace rozhodlo ZO dne 20.9.2021, 

usn.č. 50/2021. Vyplaceno dne 22.1.2022.  

- Smlouva č. 1/2021 s FO ve výši 7 866 Kč, závěrečné vyúčtování do 15.12.2020, 

o poskytnutí dotace rozhodlo ZO dne 20.9.2021, usn.č. 50/2021. Vyúčtování ze dne 

20.10.2021. Vyplaceno dne 1.11.2021,  d.č. 367. 

 

Finanční prostředky účelového fondu jsou evidovány na běžném účtu č. 20322461/100 

s analytickým členěním 231 0040. K datu 31.12.2021 představoval objem těchto prostředků 

31 115,14 Kč a navazoval na stav účtu 419 - Ostatní fondy a Přílohu v části F. 

 

Počáteční stav k 1.1.2021         55 300,14 Kč 

Tvorba fondu                            20 000,00 Kč 

Čerpání fondu                           44 185,00 Kč 

Konečný stav fondu                  31 115,14 Kč 

 

Činnost kontrolního a finančního výboru 

K zajištění ustanovení § 119 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, byly předloženy 

zápisy z jednání finančního výboru (1 zápis) a kontrolního výboru (1 zápis). 

 

Schvalování účetní závěrky 

Předložen Protokol o schválení účetní závěrky obce - schváleno ZO dne 28.6.2021, usn.č. 

38/2021. 
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