ZávěrečnÝúčet
obce Domorazza rok 2019
Stdv peněžníchprostředků k 37.72.2079 v Kč
Běžnýúčet
Podí|ové
listy

ÚeetČtvg

4.059.458,32
774.282,24
585.108.58

Hospodaření obce v roce 2079
Příjmy v Kč
DaňovépřÚmy
Z toho: Daň z příjmůfyz.osob p|acenó plótci
Daň z příjmufyz.osob placenó poplatník
Daň z příjmufyz.osob vybíranésróžkou
Daň z příjmůpróvnických osob
Daň z příjmu próvnických osob za obce
Daň z přidanéhodnoty
Daň z nemovitostí
Daň z hazardníchher

odvody za odnětípůdyzeZPF
Neinvestiční
dotace ze st. rozpočtuna v'ýkonst.
správy

odvod z v'itěžkuprovozování
loterií
Příjmyz pronájmu pozemků- rybníkKačovky

Příimyz pronájmupolí

Poplatkyze psů
Poplatkyza likvidacikomuná!níhoodpadu

Příjmyz úroků

SprávnípopIatky
Dotace na volby

Příimyz prodejedřeva
PříjmyEKo.KoM
Příjmyze zapůjčení
vleku
platby přijatéod jinýchsubjektů
Sankční
Nl příspěvekna lesy

Celkem

L.O74.3L5,97
220.293,72
6.282,27
21_.1_97,64
204.429,59
36.670,442.759,39
137.385,73
5.299,63

0,10
65.400,2'6,66
5.000,23.464,950,37.550,381,56

100,29.000,L.O69.582,62
6.L24
L.4OO,-

0,33
19.800,2.333.O95,24

Výdaje v Kč
Les
Výdajena dopravníobslužnost
Sběr a odvoz komunálníchodpadů
Věcnédary
Veřejnéosvětlení. el.energie
Platbydaní.daňz příimuprávnickýchosob za obec
Zastupitelé
- odměny
Platy. dohody o provedenípráce
Zdravotnípojištění
Vratka voleb
Výdaje na občerstvení
Službytelekomunikací
Pohonnéhmoty
Poštovné

ostatnís!užby
El.energie
oÚ
Nákup materiálu
Drobnýhmotnýdlouhodobýmajetek
ostatnívýdaje na činnostmístnísprávy

Pojištění
oÚ

Bankovnípoplatky
Výdaje na opravu, údržbu,provozu pitnévody

oprava,údržba
siln!c

členskýpříspěveksvazkům
Výdaje na nákup Software
Platbydanía pop|atkůst.rozpočtu
Výdajena vo!bydo EvropskéhoparIamentu:
odměny členůmvolebníkomise+DPP
Nókup materiólu
Nókup ostatníchslužeb
Cestovné

občerstvení

Celkem
Vyvěšenodne:
/J 6 /0/0
S ej m u t odne:

L.L25.600,37
L.749,103.578,50
4.6L8,24.435,36.67O,L92.960,109.254,-

Lr.979,L5.728,-

4.028,18.351,33

L2.t53,2.05L,8.066,69,8.447,16.090,02
52.900,23
L6.69L,2.444,6.224,40
24.976,O2
22.L70,810,7.8O2,O8
8.46L,2L.Og6,9.700,3807,5.893,866,-

820,-

1.859.323,64

KRAJsKý ÚŘno pueŇsrÉno KRAJE

oDBoR EKoNoMtcrcý
pŘezxounllÁvÁlt
oooĚl.et.tí
íHosP'oDAŘe
ruíoecíA KoNTRoLY
Škroupovaí8,306 13 P|zeň

Výtisk č.1

er -EKt2783t,,9
Č1:

Zpráva o výsledkupřezkoumáníhospodaření
USC Domoraz,ICO: 43313922
za rok 2019

Přezkoumání se uskutečni!ove dnech:
06. . 11. 05,2020s přerušením
na základě zákona č. 42012004Sb., o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávnýchcelkůa dobrovo|ných
svazkůobcí.
Přezkoumanéobdobí:1. 1. 2o1g- 31. 12. 2o1g
Přezkoumání vykonaly:
-

kontrolorkapověřenářízenímpřezkoumání:
!ng.MarcelaŠroubková

-

kontrolorka:BlankaVi|ímcová

Písemnosti v roce 2020 elektronicky poskytla:
-

lng. Ja naPriha ro v -á ú četníobce

Přezkoumání.by|o V roce 2020 provedeno dá|kově, písemnostia podklady byly
Územnímsamosprávným ce|kem dodány elektronickýmzpůsobemnebo získány
z veřejně dostupných informací (úřednídeska Úsc, internetovéstránky Úsc,
profi! zadavate|e veřejných zakázek, registr smIuv, informační portá| MF
MONTTOR).

A' Přezkoumanépísemnosti
Předmětem přezkoumáníhospodařeníjsou údajeuvedenéV s 2 odst. 1 a 2 zákona
o přezkoumáváníhospodaření.Přezkoumáníhospodařeníbylo provedenovýběrovým
způsobem s oh|edem na významnost jednot|ivýchskutečnostípod|e předmětu
a obsahu přezkoumání.Při posuzováníjednotlivýchprávních Úkonů se vychází
ze znéniprávníchpředpisůplatnýchke dni uskutečněnítohoto
úkonu:
Druh písemnosti
Návrh rozpočtu
Rozpočtováopatření
Schválenýrozpočet
Střednědobývýhled
rozpočtu
ZávěrečnýÚčet

BankovnívÝpisv
Hlavníkniha
!nventurní
soupisy
majetkuazávazkťl

Knihadoš|Ých
faktur
Kniha odes|anýchfaktur
Pok|adní
kniha(deník)
Příloharozvahv
Rozvaha
Yýkaz pro hodnocení
olněnírozoočtu
VÝkaz zisku a ztrátv
Zápisy z jednání
zastupitelstvavčetně
usnesení
Finanční
a kontrolní
výbor

Popis písemnosti
na rok 2019 zveřqněn v době od 5'12'2018- 22'12.2018
iako schodkovÝ
k datu 31J2.2019 by|o schvá|eno starostou 11
rozpočtových
opatření,která by|azveřejněnav zákonné
Ihůtě
návrh rozpočtuna rok 2019 schválen na zasedání Zo
dne 22'12'2018,po schvá|enízveřeiněn
dne 23.12.2018
předloŽenna období2020 - 2024, schválen v Zo dne
14..12'2019, návrh zveřejněnv době od 29'11.2019po schválenívZo zveřeiněnod 14. 12.2019
14.12.2019,
návrh závěrečnéhoúčtuza rok 2018 byl zveřejněn v
době od 11.6. - 28.6.2019,projednána schvá|enna
zasedání Zo dne 28.6.2019s vyjádřenímbez výhrad,
nás|ednězveřeiněndne 1.7.2019
ověřenvk datu 31.12'2019
před|oŽenak datu 31j2'2019
lnventarizační
zpráva ze dne 25. 1' 2020, Plán inventur
na rok 2019 ze dne 22' 12' 2o1g,-Prezenční|istina
proškolení
členůinventarizační
komise ze dne 22. 12'
2019, Protoko|o proško|ení
č|enů
inventarizační
komise
ze dne 22. 12. 2019, inventurní
soupisyúčtů
k 31' 12'
2019
za měsíceleden- prosinec2019
za měsíceleden- prosinec2019
pok|adní
knihaa pokladní
deníkza obdobíměsíce|eden
- prosinec2019
k datu31j22019
k datu31j22019
před|oŽen
za měsícÚnor- prosinec2019
k datu 31.12.2019
ze dn e 22. 12.2018, 10. 2.2019, 10. 5.2019, 28. 6.
2 0 1 9 ,27.9.2019,14.12.2019
Kontrolní
výborzápis ze dne : 5. 1. 2019,4' 4. 2019,5.7 '
2 0 1 9 ,4.10.2019
Fina n ční
výborz ápis ze dne :7. 1' 2019,3.4.2019,3. 7.
2 0 1 9 .5.10.20'19
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B. zjištěnizjed norázovéhopřezkoumání
Při přezkoumáníhospodařeniÚsc Domoraz:
Vzh|edem k mimořádným okolnostem' omezeným pracovnímkapacitám a nizké
vnímanérizikovosti někteých předmětů neby|y všechny předměty přezkoumání
podrobeny detai!nímu prověřování. DetaiIní prověření těchto předmětů
přezkoumání bude provedeno v závislosti na posouzení jejich rizikovosti
'l
v příštíchobdobích.
V rámci prověření zúženého rozsahu předmětů přezkoumání viz bod
A. Přezkoumané písemnostinebvlv shledánv chvbv a nedostatkv.

C. Závěr
l. P|něníopatřeník odstraněnínedostatkůzjištěných
a) při přezkoumání hospodařeníúzemníhocelku za předchozíroky
nebylyzjištěnychybya nedostatky.
b) při dílčímpřezkoumáníza rok 2019
přezkoumánínebyloprovedeno.
dílčí
lt. Při přezkoumání hospodařeníÚsc oom orazza rok 2019
Nebv|v ziištěnv chvbv a nedostatkv ($ í0 odst. 3 písm. a) zákona
č.42012004
sb.)

l|l. Při přezkoumání hospodařeníUSC Domorazza rok 2019
Neuvádíse ziištěná rizika dle $ 10 odst. 4 písm.a) zákona č,.42012004
sb.

|V. Při přezkoumání hospodařeníUSc Domorazza rok 2019
Byly zjištěnydle $ 10 odst.4 písm.b) zákona č.42012004Sb. následujíci
ukazatele:

celku
územního
a) podílpohledávekna rozpočtu
Územníhocelku
b) podílzávazkŮ na rozpočtu
majetkuna celkovémmajetkuúzemního
c) podílzastaveného
celku

1,50 olo
0o/o

d|uhúzemního
sb. následující
Byl zjištěnd|e$ 10 odst.4 písm.c) zákonač.42ot2o04
celku:
roky podle právního
Dtuh územníhocelku za poslední4 rozpočtové
A. 1
předpisu upravujícíhorozpočtovouodpovědnostje nulovÝ
jeho příjmůza poslední4
,,ověřilyjsme poměr d|uhuo % Úsc Domoraz k průměru
rozpočtovouodpovědnosl.
iozpoeíove roky podle právníhopředpisu upravujícího
ov!řeni poměru d|uhujsme proved|yvýběrovýmzpůsobemtak, abychom získaly
závěru. D|uhÚsc oomoraz nepřekročil
přiměřenoujistotuk vyslbvení'nás|edújíciho
roky. Při ověřeníbyIozjištěno,Že
poslední
rozpočtové
jeho
4
př-íjmů
za
bo x průměru
rokyje nulový...
4 rozpočtové
za pos|ední
poměi dluhuk průměrupříjmů
krajedne 11.5.2020
KrajskýÚřad P|zeňského
o předmětu
Územní celek prohIašuje,Že poskytl pravdivéa úplnéinformace^
pod|e
s 2 zákona
přezkoumání a o okólnostech vztahujícíchse k němu
8. 42ot2oo4 sb., o přezkoumáváníhospodařeníúzemníchsamosprávnýchcelků
a dobrovolnýchsvazků.
Tato zpráva o výsledku přezkoumáníje návrhem zprávy o výs|edkupřezkoumání
hospodaření,přičemŽkonečnýmzněním zprávy se stává okamŽikem marného
uplynutilhůtystanovenéV s 6 odst. 1 písm.o) 2arona č,.42ot2oo4sb.; k podání
písámnéhoštanoviskakontio|orovipověřenémuřízenímpřezkoumánína adresu:
krajský úřad P|zeňskéhoJ<raje, odbor ekonomický, oddě|ení přezkoumávání
18,306 13 Plzeň.
Škroupova
hospoóařeníobcía kontroly,
Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumáníhospodařeníobsahuje i výs|edky
konečnéhoa dílčíhopřezkoumání,byl zas|án datovou schránkou a by| opatřen
e|ektronickým podpisem vedoucí oddě|ení přezkoumávání hospodaření obcí
a kontro|y.S obsahem návrhu zprávy o výs|ed'kupřezkoumáníhospodařeníÚSC
Domoraz o počtu5 stran by|dá|kověseznámen starostaobce Domoraz JiÍíPřibyl.
Rozdě|ovník
výtiskodes|ándo datovéschránky
Úsc oomo1z_ elektronický
KrajskýúřadPlzeňskéhoxráje- |ng.MarcelaŠroubková

Pouěení:
Územní ce|ek je Ve smyslu ustanovení$ 13 odst. 1písm. b) zákona
č, 42o|2oa4Sb', povinen přijmoutopatřeník nápravě chyb a nedostatků
uvedených
v tétozprávě o výsledkupřezkoumáníhospodařenía podato tom písemnouinformaci
přís|ušném
přezkoumávajícímu
orgánu(KrajskýúřadPlzeňskéhokraje,Škroupova
18,
306 13 P|zeň), a to nejpozději do 15 dnů po projednánítéto zprávy spolu
se závěrečnýmúčtem
v orgánechúzemního
celku.
Územní celek je dále Ve smys|u ustanovení $ 13 odst.2
zákona
podleustanovení
č.42012004sb.; povinenvinformacích
písm.
b) téhoŽ
s 13 odst.'1
přezkoumávajícímu
zákana uvést|hůtu,
ve kterépodá přís|ušnému
orgánu písemnou
zprávu o p|něnípřijatýchopatřenía v této lhůtěpříslušnému
přezkoumávajícímu
orgánu uvedenouzprávuzaslat.
Nesplněnímtěchto povinnostíse územníce|ekdopustípřestupkupodle ustanovení$
14 odst. 1 písm.b) a c) zákona č.42012004
Sb., za to |ze uloŽitÚzemnímucelku pod|e
ustanovení s
14
pokutu
odst.
2
zákona
č. 42012004 Sb.
do výše50 000,00Kč.

