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Se sídlem: Kaľlovy Yary,Zálvodní 353/881 360 0ó Kaľlovy Vary - Dvory, Česká ľepublĺka

Zprâva o výsledku pŕezkoumání hospodaření
obce Pernink

lČo: oozs4878

za rok 2021

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 22.ll.202l (dílčí přezkoumání)
- 16.05.2022 ftonečné přezkoumání)

na zti<|adé písemné Žádosti územního celku doručené kľajskému uřadu dne 06.0l.202l
vsouladu s Ş42 odst. 1 zźů<ona ě. 128/2000Sb.' o obcích (obecní zšízení), veznění
pozdějších předpisů (dále i ,,zákorl č). 12812000 Sb.*), a v souladu se zákonem č,.42012004
Sb., o přezkoumávání hospodatení űzemních samospľávných cęlků a dobrovolných svazků
obcí, ve zněĺí pozdějších předpisů, (dále i ,,ztů<on č,. 42012004 Sb.").

Zahájeno bylo dne 28.06.202l doručením oznźtmeni o zahźljení přezkoumání hospodaření
vsouladu s $ 5 odst. 3 zźkona č,. 420l2004Sb. a s Ş 5 odst. 2 písmene b) zźkoĺa
č,25512012 Sb., okontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, (dále i ,,ztlkon
č.255l20l2 Sb.").

Místo uskutečnění přezkoumání: Obecní úřad Pernink

T.G. Masaryka 1

362 36 Peľnink

Přezkoumání bylo provedeno na zźtkladé oprávnění vyplývajícího z pověření k přezkoumání
ve smyslu Ş 5 zákona č,.42012004 Sb' a $ 4 zéů<oĺa ě. 25512012 Sb. vydaného pod číslem
20Ż|l203lP dne25.06.2021 vędoucí finančního odboru Kľajského úřadu Kaľlovaľského kľaje.

Přezkoumané období od 01 .01 .202I do 3I.I2.202I.

Zástupci územního celku:

- Jitka Tůmová - staľostka obce

- Jaroslava Nováková - účetní obecního uřadu
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Č.i.: rzut7llKNl22-2

Přezkoumání vykonali:

a) při dílčím přezkoumání

- kontroloľ pověřený Ťizenímpřezkoumĺĺní

Bc. LenkaNajvaľová

- kontrolor:

Bc. Dagmaľ Klemáková

b) přĺ konečném přezkoumání

- kontroloľ pověřený Íízęnim přezkoumání

Bc. Lenka Najvarová

- kontrolor:

Bc. Dagmar Klemáková

Předmět a hlediska přezkoumání hospodaření:
Předmětem přezkoumání byly údaje uvedené v Ş 2 odst. l a2 zâkonač:.42012004 Sb.

Přezkoumání hospodďení bylo vykonáno ýběľovým způsobem.
Předmět přezkoumĺání byl ověřován dle Ş 3 zákona č,. 4Ż012004 Sb. z hlediska:

a) dodržování povinností stanovených zvláštními pľávními předpisy, zejména předpisy
o ťrnančním hospodďení územních celků, o hospodaření s jejich majetkem,

o účetnictví a o odměňování,
b) souladu hospodďení s finančními pľostředky ve sľovnání s rozpočtem,
c) dodržení ličelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich

použiti,
d) věcné a foľmální správnosti dokladů o přezkoumâvarlých operacích.

Podle $ 2 odst. 3 zźtkona č. 42012004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje,

na kteľé se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

Posledním kontľolním rĺkonem předcházejícím vyhotovení této zprâvy o qýsledku
přezkoumání hospodaření bylo vrácení vyŽađaných podkladů vztahujících se k předmětu
přezkoumání dne 1 6.05 .2022.

A. Přezkou mané písemnosti

I. Při přezkoumání hospodaření obce Peľnĺnk byly přezkoumány následující písemnostĺ:

Popĺs písemnostiDľuh písemnosti

obecního úřadu v teľmínu od 19jl.2020 do
a na internetových stránkách obce v teľmínu od
do 09.12.2020.

Návrh rozpočtu obce na ľok 202I byl zveřejněn na úřední desce
10.12.2020
19.rr.2020

Návľh ľozpoětu
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Uzemní samospľávný celek oznźlmil na své úřední desce,
kde je návľh rozpočtu obce zveřejněn v elektronické podobě
a kde ie možno nahlédnout do ieho listinné podoby.

Pravidla rozpočtového
provlzona

S ohledem na termín schválení rozpočtu obce na ľok 202l
před 1. lednem rozpočtového roku nebyla pravidla rozpočtového
pľovizoria stanovena.

Rozpočtová opatření V kontrolovaném období bylo obcí provedeno celkem
1 5 rozpočtových opatření.

Kontrolou bylo prověřeno rozpočtové opatření :

- č. Żl202l schválené zastupitelstvem obce dne 22.02.2021
usnesením č.9l24l2l, na inteľnetoqých stľánkách obce zveřejněné
ďĺe23.02.202l,
- č. 4l202I schválené zastupitelstvem obce dne 10.05.2021
usnesením č). 1312612l, na internetoqých strĺínkách obce zveřejněné
dne 11.05.2021,
- č. 61202I schválené zastupitelstvem obce dne 2I.06.202l
usnesením č,. 5l28l21, na intemetových stľánkách obce zveřejněné
dne23.06.2021.

Rozpočtová opatření byla zveřejněna do 30 dnů ode dne jejich
schválení a v době konečného přezkoumání hospodaření obce byla
stále zveřejněna.

Územni samosprávný celek oznźmil na své úřední desce, kde jsou
schválená rozpočtová opatření zveřejněna v elektronické podobě
a kde je možno nahlédnout do ięiich listinné podoby.

Schválený rozpočet Pro rok 202l byl zastupitelstvem obce dne 07.12.2020 usnesením
č. 1Il22l2O schválen ľozpočet obce s příjmy ve ,.ýši
10.256.000'- Kč a vydaji ve vyši 10.256.000'- Kč s tím,
že ve výđajích je poěítráno se splátkami nźtvratné finanční výpomoci
od Karlovaľského kľaje ve vyši 500.000,- Kč. Rozpočet
je zpracován v třídění podle rozpočtové skladby, závaznými
ukazateli rozpočtu byly schváleny rozpočtové paragraţ (u příjmů
částečně i ľozpočtové položky).
Schválený rozpočet obce na rok2DZlje zveřejněn na inteľnetoých
strlánkách obce ode dne l0.12.2020 doposud.

Uzemní samospľávný celek oznźmil îa své úřední desce,
kde je schválený ľozpočet obce na rok 202l zveřejněn
v elektľonické podobě a kde je moŽno nahlédnout do jeho listinné
podoby.

Příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Peľnink
byl schválen zastupitelstvem obce dne 07.12.2020 v rámci
schválení rozpočtu obce na rok202I neinvestiční příspěvek ve vyši
I.704.000,- Kč, z toho 550.000,- Kč na mzdy.

Střednědobý výhled
rozpočtu

Střednědobý výhled rozpočtu obce na období let 2019 aŽ 2023
byl schválen zastupitelstvem obce dne 24.09.2018 usnesením
č. I4l4ll18, obsahuie souhrnné základní údaie o příimech
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a vydajích a o finaněních zdrojích.
Návľh střędnědobého ýhledu rozpočtu na období let20l9 ďŽ2023
byl zveřejněn na úřední desce obecního úřadu v teľmínu
od 07.09.2018 do 25.09.2018 a na internetových stľankách obce
v teľmínu od07.09.2018 do 24.09.2018.
Schválený střednědobý ýhled ľozpočtu obce rla období let
2019 až 2023 je na inteľnetovych stľankách obce zveřejněn ode
đne 25.09.20 1 8 doposud.

Uzemní samosprávný celek ozĺźtmil na své úřední desce,
kde je střednědobý ýhled rozpočtu obce zveřejněn v elektronické
podobě a kde ie možno nahlédnout do ieho listinné podoby.

Zźxěrečný llč,et Návľh závěrečného účtu obce za rok Ż020 včetně zprźny
o výsledku přezkoumání hospodďení obce za rok 20Ż0
byl zveřejněn na uřední desce obecního úřadu a v úplném znéní
na internetových stľánkách obce v termínu od 24.02.2021
do 11 .05.2021.
Zéxěrečný účet obce za rok 2020 věetné zprény o výsledku
přezkoumríní hospodďení obce za rok 2020 byl pĄednán
a schválen zastupitelstvem obce dne I0.05.202l usnesením
č). 5lŻ612l. Zastupitelstvo obce vyjádřilo souhlas s celoročním
hospodařením obce bez výhrad.
Schválený závěrečný účet obce za ľok 2020 je zveřejněn
na inteľnetoqých strĺĺnkách obce odę dne 11 .05.202I doposud.

IJzemní samosprávný celek oznźmil na své úřední desce,
kde je zéxěrečný účet obce za rok 2020 zveřejněn v elektľonické
pođobě a kde je moŽno nahlédnout do jeho listinné podoby.

Účetní závěľka obce, sestavená k 3l.I2.202O byla schválena
zastupitelstvem obce dne 10.05.2021 usnesením č. 412612I.

Účetní zétvěrka zÍízené příspěvkové organizace Záklađní škola
a mateřská škola Pemink, sestavená k 3l.12.2020 byla schválena
zastupitelstvem obce dne 10.05.2021 usnesením č. 712612|.

Bankovní vypis Ztstatek finančních pľostředků na rozvahovém účtu 23I - Základní
běžĺý účet územních samospľávných celků v účetnictví obce:
-k30.09.202I ve výši 5.405.6]4,04 Kč odpovídal stavu finančních
pľostředků dle výpisů z bankovních účtů vedených u Komeľční
banky, a.s. (3 účty), a u České náľodní banky ke stejnému đatu.

Zůstatek ťrnančních pľostředků na rozvahovém účtu 23I - Zâk|adĺí
běžný účet územních samosprávných celků v účetnictví obce:
- k 31 .12.202I ve ýši 5.478.467 ,77 Kč odpovídal stavu finančních
prostřeđků dle vypisů z bankovních účtri vedených u Komerční
banky' a.s. (3 účtv)' a u České niíľodní bankv ke steinému datu.

Evidence pohledávek Evidence pohledávek je vedena elektronicky v účetním pľogramu
KEo. K 3I.I2.202I nebyly evidovĺíny nedoplatĘ místních
poplatků, rozvahový ričet 315 - Jiné pohledávky zhlavní činnosti
wkazoval nulový zůstatek ke stęinému datu.
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Inventurní soupis
majetku azźlvazktl

Inventarizace majetku a zéxazki obce k 3lJ2.202I provedena
na zźlk|adě plĺĺnu inventur vydaného dne 0l .I2.202I. obec má
vnitřní směrnici č. ll2018 Invęntarizace, schválenou staľostkou
obce dne 02.02.2018 a účinnou od 02.02.2018. Jmenována byla
pětičlenná inventanzační komise, proškolení členů inventarizační
komise pľoběhlo dne 15.I2.202l. Předpokládané datum provedení
ţzických inventuľ stanoveno v plánu inventur v teľmínu
od 15.12.2021 do 31.12.202I a dokladových inventur v teľmínu
od 03.0I.2022 do 13.0l.2022. Inventarizačni zprźxa Ze dne
l3.O1.Ż0Ż2. Účetní jednotkou nebyly zjištěny žadné inventarizačni
rozdily.

Kontrola inventuľních soupisů k ľozvahovým účtům 23I,32I,3lI,
Ż61,452 a403.

Kniha došlých faktur V kontrolovaném období roku 202I bylo obcí v knize došlých
faktur zapsźno celkem 460 faktur, kteľé byly k 31'.12.202I
uhľazeny.
Rozvahový ilěet 32l - Dodavatelé vykazoval nuloqý zůstatęk
ke steinému datu.

Kniha odeslaných
faktur

V kontrolovaném období toku202l bylo obcí v knize odeslaných
faktuľ zapsámo celkem 72 faktur, kteľé byly k3l.I2.202l vţ'razeny.
Analytický účet 311 0010 - odběľatelé - faktury vydané vykazoval
nulový zůstatek ke stejnému datu.
Ztĺstatek rozvahového účtu 311 odběľatelé k 3I.l2.202I
wkazoval nulor.y zůstatek ke steinému datu.

odměňování členů
zastupitelstva

Nové vyše odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce
dle ziĺkona č,. 12812000 Sb., o obcích (obecní zÍízení), ve znění
pozdějších předpisů, byly schváleny zastupitelstvem obce
dne 16.12.2019 usnesením č. IIll4lI9 s platností od 01.01 .2020.

Kontľola výplatních listů uvolněné starostky a neuvolněného
místostaľosty obce za měsíc zâÍí2021.

Dle sđělení obce nebyla pľo kontľolované období, tj. pro rck202l,
upravována qýše odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce
a v rcce 2021r nebyla schválena mimořádná ođměna žâdnému
z ělenů zastupitelstva obce.

Dne 13.12.Ż02l by|a usnesením č). lll34lz1 zastupitelstva obce
schválena nová výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva
obce s účinností wplácení od 0l.01 .2022.

Pokladní kniha (deník) Ke kontrole vybrĺána elektronicky vedęná pokladní kniha za měsíc
zaří202I a prosinec 202I.

Zůstatek finančních prostředků pokladní knihy k 30.09.202Ţ
ve qýši 13.000,- Kč souhlasil se zůstatkem ľozvahového účtu
26l - Pokladna a se zůstatkem na řádku č. 6040 ve ýkazu
Fin 2 - 12 M ke stejnému datu.

Nulový zůstatek ťrnančních prostředků pokladní knihv
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k 3I.I2.202I souhlasil se zůstatkem rozvahového účtu
26I - Pokladna a se zůstatkem na řádku ě. 6040 ve ýkanl
Fin 2 - 12 M ke stejnému datu.

Pokladní limit ve Výši 13.000,- Kč, schválený zastupitelstvem obce
dnę 23.02.2009 usnesením č. l5l29l09 s platností od 01 .03.2009,
nebyl v kontľolovaných měsících překľočen.

Rozvaha PředloŽen finanční výkaz Rozvaha sestavený účetní jednotkou
k 30.09.2021 a 3 1.12.2021.

Učtow rozvrh Učetní iednotka mâzpracovan úětouý roznhplatný pro ľok 202l.
Yýkazpro hodnocení
plnění ľozpočtu

Kontľolou ýkazu Fin 2 - Í2 M, kteý se týká ěeľpaní ľozpočtu
ke dni 30.09.202I, bylo zjištěno, že v příjmové části byly
vytvořeny příjmy po konsolidaci ve Vyši 11.817.305'59 Kč
(ţ. plnění k rozpočtu schválenému po změnách na 89'06 o/o)

a ve výdajové části bylo čeľpání ýdajů po konsolidaci ve výši
10.011.346'93 Kč (tj. plnění k rozpočtu schválenému po změnách
na 70,33 %). Výsledkem rozpočtového hospodaření obce
ke dni 30.09.202l byl přebytek ve finanční vyši 1.805.958'66 Kč.

Kontľolou ýkazu Fiĺ 2 - 12 M, kteqý se tyká čerpání ľozpočtu
ke dni 3l.l2.202I, bylo zjištěno, že v příjmové části byly
vytvořeny příjmy po konsolidaci ve vyši ţ6.80I.124,38 Kč
(tj. plnění k rozpočtu schválenému po změnách na 100'10 %)
a ve ýdajové části bylo čeľpaní výdajů po konsolidaci ve qfši
14.949.244,59 Kč (ţ. plnění k rozpočtu schválenému po změnách
na 98,16 %). Výsledkem rozpočtového hospodaření obce ke đni
3l.12.2021byl přebytek ve ťrnanční rrŕši 1.851.879'79 Kč.

Yýkaz zisku a ztrâty Kontrolou Výkazu zisku a ztrâty účetní jednotĘ sestaveného
k 30.09.2021 bylo zjištěno, Že výsledkem hospodaření běžného
úěetního období v hlavní činnosti byl zisk ve qýši 2.452.187,11 Kč,
kteý souhlasil se stavem rozvahového účtu Výsledek hospodaření
běŽného účetního období ke stejnému datu.

Kontrolou Yýkazu zisku a ńrâţ účetní jednotky sestaveného
k 3I.I2.2a2I bylo zjištěno, že ýsledkem hospodďení běžného
účetního období v hlavní činnosti byl zisk ve ţši 2.744.225,84 Kč,
ktery souhlasil se stavem rozvahového účtu Výsledek hospodďení
běžného účetního období ke steinému datu.

Daľovací smlouvy Dle sdělení obce nebyla v kontľolovaném období obcí uzavřena
smlouva o poskytnutí daru.

Dohody o pracovní
činnosti

Dle sdělení obce nebyla v kontrolovaném období uzavtena dohoda
o pľacovní činnosti.
Dle sdělení obce bylo v kontrolovaném období uzavřeno 18 dohod
o pľovedeniprźrce.
Kontrolou prověřena dohoda o provedení pľáce:
- ze ďne 0I.04.2021 na druh práce - dobrovolná knihovnice
s rozsahem práce nejvyše 170 hodin za rok, uzavřenźĺ na dobu
určitou od 05.04.202l do 3l.12.2021'
- ze dne 0I.09.202I na druh práce - pokladní v knihovně
s rozsahem pľácę neivýše 36 hodin za ľok, uzavŤená na dobu

Dohody o provedení
práce
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určitou od 01.09.202I do 3I.12.2021.

Dle sdělení obce nebyla v kontrolovaném období uzavŤeĺa dohoda
o pľovedeníprâce se členem zastupitelstva obce.

Smlouvy a další
materiály k
poskytnutym účeloqým
dotacím

obec Peľnink nemá vyhlášen ,,Program pľo poskytování dotací
" ve smyslu ustanovení Ş 10a odst. 1 písm. f) zttkona č,.250l2O0O
Sb., o rozpočtových pravidlech územních ľozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů (dále i "zttkonč).25012000 Sb.'').

obec v kontľolovaném období poskytla mimo jiné:
- na základě přijaté žâđosti ze dne 09.ll.2020 Žađatelri LK Peľnink
z.s.' se sídlem Školnĺ Louka 364,362 36 Peľnink' IČ 6355310,
dotaci ve vyši 150.000,- Kč uľčęnou na: provoz LK Peľnink, účast
na zźxođech a spoľtovních akcích, údrŽbu a provoz lyžařského
aľeálu anapotâdánizźxođű a spoľtovních akcí v roce 202I. Dotace
byla poskytnuta prostřednictvím Veřejnopľávní smlouvy č,. Il202t
ze dne O7.Ol.2O2l. Žâđost i smlouva obsahovaly náleŽitosti
dle ustanovení Ş 10a odst. 3 a 5 zźlkona č. 25012000 Sb.
o poskytnutí dotace ľozhodlo zastupitelstvo obce dne 07.12.2020
usnesením č. IIl22l20. Dotace byla dle smlouvy poskytnuta
ve dvou platbách (ďĺe 20.0I.202I a 20.07.2021) s povinností
následného vyúčtovĺĺní nejpozděj i do 0 4.l2.20ŻI .

Veřejnoprávní smlouva je zveÍejněna na uřední desce obecního
uřadu způsobem umoŽňujícím dálkový přístup ode dne 07.0I.202l.
PředloŽeno vyúčtování dotace ze dne 22.ll.202I, skutečné náklady
dle předloženého Semamu účetních dokladů činily l53.174,73 Kč,
dotace byla čerpána v plné vyši. Zastupitelstvu obce dĺíno
na vědomí dne 13.12.Ż021 usnesením č. 4l34l2l.

Smlouvy nájemní Ke kontľole vybrlána nájemní smlouva, uzavÍená dne 01 .11.2021
mezi obcí (pľonajímatel) a ţzickou osobou (nájemce). Předmětem
nájmu je pronájem části pozemku paľcelní č. 1725l o qýměře
225 m2 v k.ú. Pernink. Smlouva uzavÍeĺa na dobu určitou
od 0I.ll.202l do 3I.10.2023, nájemné stanoveno ve Vyši
5,- Kělm}lrok, tj. ve vyši I.I25,- Kč, za ľok. Úhľada nájemného
provedena dne 04.1I.202I na bankovní účet obce vedený
u Komerční banky, a.s., výpis č. 201 . Zźlměr pronájmu zveřejněn
na úřední desce obecního uřadu od 15.09.202l do I3.I2.Ż02I.
Pronájem a cena pozemku schválena zastupitelstvem obce
dne 25. I0.202I usnesením č,. 8i32l2l.

Smlouvy o převodu
maj etku (koupě, prodej,
směnao převod)

Kupní smlouva:
- ze dne 16.07.202I, uzavřenâ mezi obcí (pľodávající) a ţzickou
osobou (kupující), o pľodeji pozemku parcelní č,. Î91136 o výměře
163 m2 v k.ú. Pernink. Kupní cena stanovená ve \.ýši 8.150,- Kč
(včetně vedlejších nákladů celkem ve ţši 15.958,- Kč) byla
uhrazena dne 08.06.202I na bankovní účet obce vedený
u Komeľční banky, a.s., elektľonický bankovní vypis č. 106.
Zźlměr prodeje zveřejněn na úřední desce obecního úřadu v době
od 10.09.2019 do 22.10.2019, na elektronické úřední desce
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zveřejněn v době od 10.09.2019 do 31.10.2019. Prodej pozemku
schválen zastupitelstvem obce dne 2l.l0.20l9 usnesením
č,.5ll2l19.

Smlouvy o přţetí úvěru Dle sdělení obce nebyla v kontľolovaném období obcí uzavřena
smlouva o přijetí úvěru.

Dokumentace
k veřejným zakazkám

obec Pernink nemá vnitřní předpis k zađâvání veřejných zakâzęk
malého ľozsahu.

Ke kontrole předloŽena dokumentace na veřejnou zakázku malého
ľozsahu na zhotovení díla ''opľava povľchu místní komunikace
ul. Andělská, obec Pernink''. Yýzva k podrĺní nabídek ze đnę
10.08.202|. Poptávka k podání nabídek byla zaslźna dne
10.08.2021 e-mailem 3 potenciálním zhotovitelům. Lhůta
pro podání nabídek stanovena do 10.09.202I. Rozhodujícím
kľitériem pro qýběr zhotovitele byla stanovena nejniŽší nabídková
cena bez DPH. Nabídka byla podrína dvěma oslovenými
zhotoviteli. Pľotokol o otevíľíní obálek ze dne 13.09.2021.
Na zakladě uvedeného protokolu ľozhodlo zastupitelstvo obce dne
13.09.202l usnesením č,. 7l3ll2l o vyběru nejvhodnější nabídky
a pověřilo staľostku obce podpisem smlouvy. Smlouva o dílo
uzavřena dne 0l.10.2021 se společností ĺJdržba silnic
Karlovaľského kĺaje, â.S., se sídlem Na Vlečce 177,
360 01 otovice, rc zaąozo68, s cenou ve qýši nabídkové ceny
I.l22.242,- Kč bez DPH (1 .357.9l3,- Kč s DPH).
Smlouva o dílo ze dne 0l.l0.202l byla uveřejněna na pľoťllu
zadavate|e dne 04.10.202t, tj. do 15 dnů od jejího uzavřęní.
Realizace díla dle smlouvy sjednána v teľmínu od 01 .10.202I
do 19.11.2021.
Ke Smlouvě o dílo uzavřen dne 18.lI.202I Dodatek č.1,
kteým byl změněn teľmín předání a převzetí díla,
a to do 30.06.2022. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo
schváleno zastupitelstvem obce dne 13.12.2021 usnesením
č. l9l34l2l. Dodatek č. I ze dne l8.1I.202I byl uveřejněn
na profilu zađavatele dne 22.12.202l,tj. nebyl uveřejněn do 15 dnů
odjeho uzavření.
Dle staľostĘ obce nebyla realizace díla do dne pľovedení kontľoly
zahâjena.

Uvedené porušení ustanovení Ş 219 odst. 1 zźlkonač.13412016 sb.
naplňuje znaĘ přestupku dlë ustanovení Ş 269 odst. 2 zźtkona
č). 13412016 Sb., a proto bude Krajským úřadem Kaľlovaľského
kľaje v souladu s ustanovením Ş 25 odst. 4 zźlkona č,. 25512012 sb.
předáno Úřadu pro ochĺanu hospodářské soutěže, ktery je opľávněn
dle ustanovení Ş 270 odst. 9 zźů<ona č. 1341201.6 Sb. přestupky

ednávat.
Zźtpisy z jedĺâní
zastupitelstva včetně
usnesení

V kontľolovaném období se zastupitelstvo obce sešlo ve dnech
20.0I.202l, 22.02.20ŻI, 29.03.202l, l0.05.202I, 17.05.202l,
21.06.202t, 19.07.2021, 31.09.2021, 13.09.2021, 25.10.2021,
2Ż.I I.202I a 13.l2.202l.

obce devítičlenné
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PeněŽní fondy
územního celku _
pľavidla tvoľby a
použití

V kontľolovaném období neměla obec zÍízenpeněžní fond.

II. Zástupce obce Peľnink prohlašuje, že v kontľolovaném období rĺzemní celek:
. netvořil peněžní fondy,

. nepľovozovalpodnikatelskou ěinnost,

. neuzavřęl smlouvu o sdružených prostředcích,

' nehospodďil a nenakládal s prostředky poskytnuţymi z Náľodního fondu a s dalšími
prostředky zę zahĺaničí poskytnutými na zâkladě: mezinárodních smluv,

. nenakládal. anehospodďil s majetkem státu,

' zadal a uskutečnil veřejné zakázky malého rozsahu (Ş27 zâkona č.13412016Sb.,
o zadźw źni veřej ný ch zakźnek, v e znění p o zděj š ích pře đpi sů),

. neručil za záxazky fuzických a pľávnických osob,

' neuzavřel zástavní smlouvu týkajicí se moviých a nemovitých věcí ve prospěch
třetích osob,

. nezřídil věcné břemeno k majetku územního celku,

' neuzavřel smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo záptĄč:ky, smlouvu
o poskytnutí nźşratné finanční qýpomoci, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského
ztxazku, smlouvu o přistoupeníkzâvarkua smlouvu o společnosti,

' nekoupil a ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady

B. PInění opatření k odstranění nedostatkďl zjištěných

a) přĺ přezkoumání hospodaření územnÍho celku za předcházející ľok

nebvlv ziištěnv chybv a nedostatkv.

b) při dítčím přezkoum áni za rok 202l

nebvlv ziištěny chvbv a nedostatkv.

c. zjištění z konečného přezkoumání hospodaření

Při konečném přezkoumání hospodaření obce Pernink zarok2)Zl:

bvla ziištěna následuiící méně závažná chvba a nedostatek:
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Předmět: Zâkon č,. 42012004 Sb. Ş 2 odst. 2 písm. c) zadźvání a uskutečňování veřejných
zakâzek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných oľgánem dohledu podle zvláštního
pľávního předpisu

Porušený právní předpis: Zźlkon č. 13412016 Sb., o zadźtvźní veřejných zakâzek,
ve znění pozdějších předpisů

{ 219 odsŕ. 1 - Zadavatel neuveřejnil na pľofilu zadavatele smlouvu uzavřenou
na veřeinou zakánkuvčetně všech ieiích změĺ a dodatků v souladu se zákonęm.

obec neuveřejnila na proťrlu zadavatele Dodatek č. 1 uzavřený dne l8.ll.202l
ke Smlouvě o dílo na zhotovení díla ''opľava povrchu místní komunikace
ul. Andělská, obec Peľnink'' uzavřené dne 01 .I0.2021do l5 dnů od jeho uzavření.
Uvedený Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo byl uveřejněn na prof,rlu zadavate|e

až dĺe 22.12202l.
Nenapraveno.

nebvly ziištěnv závažné nedostatkv.

D. Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je zpracována
na základě:

I. Zâpisu z díIč:ího přezkoumání hospodaření obce Pemink za rok 202I (dâle i ,,zâpis"),
sjehož obsahem byl územní celek seznámen a jehož stejnopis obdľžel dne 22.II.202l.
Toto dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne ŻŻ.lI.202l za období od 01.01.2021
do 30.09.202I, kđy kontroloři kontľolní skupiny, ve složení kontľoloľ pověřený Ťizenim
přezkoumání Bc. Lenka Najvaľová a kontrolor Bc. Dagmar Klemáková, deklaľovali
své kontľolní zétvěry v tomto dílčím zápisu vlastnoručními podpisy.

II. Konečného přezkoumání hospodaření obce Pemink zarok20Żl, které se uskutečnilo dne

16.05.2022. Kontroloři kontrolní skupiny, ve složení kontrolor pověřený Íízenim
přezkoumání Bc. Lenka Najvarová aBc. Dagmaľ Klemáková, deklarují své kontľolní zźwěry
v této zptźlvě o výsledku přezkoumání hospodaření vlastnoručními podpisy.

E. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření obce Peľnĺnkza ľok 2021:

a

a

,Y'Y'mene zavazna 1 odst.3 m.b za
č.420/2004 Sb.):

Předmět: Zâkon č,. 42012004 Sb. Ş 2 odst. 2 písm. c) zadźxâní a uskutečňovĺíní veřejných
zakázek, s ýjimkou úkonů a postupů přezkoumaných oľgánem dohledu podle zvláštního
právního předpisu
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Porušený právní předpis: Zźkon č,. 13412016 Sb.' o zadźxźtní veřejných zakâzek, ve znění
pozdějších předpisů

6' 219 odsl. 1 - Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou
na veřejnou zakázku věehlě.všech jęjích změn a dodatků v souladu sę zákonem.

. obec neuveřejnila,na pľofilu zad,ałatele Dodatek č. l uzavtený dne I8.|l.2O2|
ke Smlouvě o dílo na zhotovení díla ''opľava povľchu místní komunikace
ul. Andělská, obec Peľnink'' uzavřené dne 01.10.2021 do 15 dnů od jeho uzavřeni.
Uvedený Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo byl uveřejněn na pľofilu zadavatele
aŽ dne 22.12.202l.

II. Upozoľnění na případná rĺzĺka dovozená na základě zjištěných chyb a nedostatků
(Ş 10 odst. 4 písm. a) zálkona č. 42012004 sb.)

Při přezkoumĺĺní hospodaření obce Peľnink za darý rok se neuvádí žádnârizika.

III. Podíl pohledávek a závazků na ľozpočtu űzemního celku a podíI zastaveného
majetku na celkovém majetku územního celku k31.12.2021 (Ş 10 odst.4 písm. b)
zálkona č. 42012004 sb.)

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku

b) podíl zâvazktl na rozpočtu úzęmního celku

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

0106 o/"

4173 "/o

0 t/"

IV. ověření poměru dluhu územnÍho celku k pľůměľu jeho příjmů za poslední
4 rozpočtové roky (Ş 10 odst. 4 písm. c) zákona č. 42012004 sb.)

Na zfüladě účetních a finančních vykazů obce Pernink k 3I.l2.2021, které byly přeđloženy
přezkoumávaj ícímu oľgánu dne 1 6.05.2 022, bylo zj ištěno, Že :

ľoky.
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Peľnink dne 16.05.2022

Za Kr ajský úřad Karlovaľského kraj e KRAJSKÝ ÚŘno
KARLovARsxÉxo KRAJE
(7) odbot lnt mlho .udttu . kontrcty

/lAÁ/Vrrl
Najvaľová

kontľolor pověřený řizenim přezkoumání

Bc. Dagmar
kontrolor

Tato zptźxa o ýsledku přezkoumání hospodaření je současně i návrhem zprâvy o výsledku
přezkoumání hospodaření, ke kterému lze podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode
dne předání návľhu zprźlvy o výsledku přezkoumĺĺní hospodaření kontľolorovi pověřenému
řízenim přezkoumání. Konečným měním zprźxy o ýsledku přezkoumĺĺní hospodďení se

tento návľh stává:

o okamžikęm maľného uplynutí lhůty stanovené v $ 6 odst. l písm. d) zâkona
č. 42012004 Sb. k podaní písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením
přezkoumání

o nebo okamŽikem vzdâní se práva doručit kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání
písemné stanovisko k návrhu zprźlvy o výsledku přezkoumání hospodaření dle Ş 7 písm. c)
zźlkona č,. 420 12004 Sb.

Zpĺâva o výsledku přezkoumání hospodaření se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž
jeden stejnopis je předan územnímu celku a druhý stejnopis obđrŽi Kľajský úřad
Kaľlovaľského kľaje. Zpľźxa o výsledku přezkoumání hospodďení obsahuje vysledky dílčího
přezkoumání.

Zástupce územního celku prohlašuje, že poskytl pľavdivé a úplné informace o předmětu
přezkoumání a o okolnostech vztahujícich se k němu. Současně zástupce územního celku beľe
na vědomí, že pľovedené přezkoumání hospodaření ho nezbavuje odpovědnosti za správnost
vykázarlých výsledků.
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S obsahem zprávy o qýsledku přezkoumání hospodaření obce Pemink o počtu 13 stran bylaseznámena a jeho stejnopis obdrŽela

Dne: /a l- lo !,t--
Jitka Tůmo vá,i;sJff o skr.ob c e

'" .ji ľ'ŕ} l}Eĺą}'llhłK
;ĺt' 3'iaľ|c'v'y Vaĺry^

ţť}ţr' r]:'}j1Ěi ţt;Żij ţ,

Uzemní celek můžę do 15 dnů od předĺĺní návrhu zprźwy o qýsledku přezkoumání
hospodaření podat písemné stanovisko t n1vrtru zprávy o ţsledku přezkoumání hospodařenív souladu s $ 6 odst. 1 písm. d) zttkonač.42Ol2O0Ą sb:

Stanovisko zašle uzęmní celek na adresu Kľajského úřadu Karlovarského kľaje, odborintemího auditu a kontľoly, s uvedením jména końtrolora pověřeného řÍzenímpřezkoumání.
IJzemní celek je ve smyslu ustanovęní'$ 13 odst. 1 písm. b) zákonač,.42012004 Sb. povinenpřijmout opatření k nápravě chyb a nedóstatků uvedäných ve zprávěo ţsledku přezkoumání
hospodaření a podat o tom písemnou informaci pľĺslusnomu přezkoumávajícímu oľgłĺnu,ato nejpozději do 15 dnů po projednání zpravy o vysleaku přezkđumánĺ hospodarení spolu sezźněrečnýmúčtem v orgánech územního celku.
Územní celek je dále ve smyslu ustanovení $ 13 odst. 2 zźkonač,.42012004 Sb. povinen
v informacích podle ustanovení Ş 13 odst. 1 písm. b) téhoŽ zákonauvést lhůtu, ve které podápříslušnému přezkoumávajícímu oľgánu písemnou iprâvuo plnění přţatých opatření a v tétolhůtě příslušnému přezkoumávajícíńu o.gánu zprâvio plněni přijatých opatření zaslat.
Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí přestupku podle ustanovení Ş 14 odst.1 písm' b) a c) zâkona č). 42012004 Sb. a za to !źe ulozit rizemnĺmu celku |odle ustanovení
Ş 14 odst. 2 zákonač,.420l2OO4 Sb. pokutu do qýše 50'000,- Kč.

Rozdělovník:

Ste.inopis Počet výtisků Předáno Převzal
I 1 Pernink Jitka Tůmová

2 1 Kaľlovarský kraj Bc. Lenka Najvarová

Poučení:
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