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Zpráva o výsledku p�ezkoumání hospoda�ení 

Obec Radošovice, I� 00251739 

za rok 2005 

 

 

 

P�ezkoumání se uskute�nilo dne 28.4.2006 na základ� zákona �. 420/2004 Sb., 
o p�ezkoumávání hospoda�ení územních samosprávných celk� a dobrovolných svazk� obcí (dále jen 
„zákon �. 420/2004 Sb."). 

 
 
P�ezkoumání prob�hlo v sídle obce Radošovice 91, 386 01  Strakonice 

 
 
P�ezkoumání vykonal: 
 

-    Kontrolor pov��ený �ízením p�ezkoumání  Nocarová Ilona 

 

-    Zástupci obce    Kouba Ludvík - starosta obce 

        Trojanová Marie- ú�etní 
 

 

 

 

 

 

 



A. Výsledek p�ezkoumání 
P�i p�ezkoumání hospoda�ení za rok 2005 nebyly zjišt�ny chyby a nedostatky uvedené 
v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona �. 420/2004 Sb., spo�ívající v porušení rozpo�tové kázn�, 
v neúplnosti, nesprávnosti nebo nepr�kaznosti vedení ú�etnictví, pozm��ování záznam� nebo 
doklad� v rozporu se zvláštními právními p�edpisy, v porušení povinností nebo p�ekro�ení p�sobnosti 
územního celku stanovených zvláštními právními p�edpisy, v neodstran�ní nedostatk� zjišt�ných p�i 
díl�ím p�ezkoumání nebo p�i p�ezkoumání za p�edcházející roky nebo v nevytvo�ení podmínek pro 
p�ezkoumání podle § 7 odst. 2, znemož�ující splnit požadavky stanovené v § 2 a 3. 

P�i p�ezkoumání hospoda�ení  za rok 2005  nebyly zjišt�ny chyby a nedostatky mén� 
závažného charakteru (§ 10 odst. 3 písm. b) zákona �. 420/2004 Sb.). 

 

B. P�ezkoumané písemnosti 
P�i p�ezkoumání hospoda�ení územního celku byly p�ezkoumány následující písemnosti: 

 

Druh písemnosti �íslo Název písemnosti 

Záv�re�ný ú�et   

Zápisy zastupitelstva  27.5.05, 17.12.04, 16.12.05,  16.9.2005 

Rozpo�tový výhled  Sestaven na rok 2004-2008 

Rozpo�et  Na rok 2005 

Výkaz FIN 2-12 k 31.12.05   

Rozvaha k 31.12.2005   

Smlouva o poskytnutí 
fin.prost�edk� 

 Z 23.6.2006 

Výpis �. 107  Z 15.11.2005 

Fa�. 14/2005   

Výpis  121, 120, 117, 122 

Pokladní doklady  99129-99125,99133 

Vnit�ní sm�rnice, podpisový 
vzor, ú�tový rozvrh, dohoda 
o hmotné odpov�dnosti 

  

P�íkaz k provedení inventarizace, 
inventurní soupisy, zápis 
o provedení inventarizace 

  

Zápisy kontrolního výboru   

Zápisy finan�ního výboru   

Ú�etní doklady  166-165, 160, 155-157, 153 

 

 

 

 



C Pln�ní opat�ení k odstran�ní nedostatk� zjišt�ných 

P�i p�ezkoumání hospoda�ení územního celku za p�edchozí roky 

nebyly zjišt�ny nedostatky 

D. Záv�r 

I.   P�i p�ezkoumání hospoda�ení obce za rok 2005 nebyly zjišt�ny chyby a nedostatky (§ 10 odst 
3 písni, a) zákona �. 420/2004 Sb.). 

III.      Podíl pohledávek a závazk� na rozpo�tu ÚC a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku 
územního celku 

a) podíl pohledávek na rozpo�tu územního celku 0,032 % 

b) podíl závazk� na rozpo�tu územního celku 0,108 % 

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku 0,4 % 

V �.Bud�jovicích dne 12.5.2006 

KRAJSKÝ Ú�AD 
JIHO�ESKÝ KRAJ 

Odbor ekonomický 
odd�lení p�ezkumu a metodiky 

hospoda�eni obcí 
U Zimního stadionu 1952/2 

370 76 �eské Bud�jovice     (31) 

Ilona Nocarová 

jméno kontrolora pov��eného 
�ízením p�ezkoumáni 

Tato zpráva o výsledku p�ezkoumání je návrhem zprávy o výsledku p�ezkoumání hospoda�ení, 
p�i�emž kone�ným zn�ním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lh�ty stanovené v § 6 odst. 3 
písm. 1) zákona �. 420/2004 Sb., k možnosti podání písemného stanoviska kontrolorovi pov��enému �ízením 
p�ezkoumání na adresu uvedenou v záhlaví. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 podpis kontrolora 



S obsahem zprávy o výsledku p�ezkoumání obce 
o po�tu 4 stran byl seznámen dne 28.4.2006 a jeho stejnopis �íslo 2 p�evzal 

17.5.2006 Kouba Ludvík, starosta obce 

datum p�evzetí zprávy jméno a funkce p�edstavitele obce podpis a razítko obce 

 
Rozd�lovník: 
Stejnopis ___________Po�et výtisk�________P�edáno__________________P�evzal 

�. 1 1x KÚ-JK odd�lení PH OEKO Nocarová Ilona 
�. 2 1x obec Radošovice Kouba Ludvík 

Poznámka: 

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona �. 420/2004 Sb., povinen p�ijmout 
opat�ení k náprav� chyb a nedostatk� uvedených v této zpráv� o výsledku p�ezkoumání hospoda�ení 
a podat o tom písemnou informaci p�íslušnému p�ezkoumávajícímu orgánu, tj. Krajský ú�ad -
Jiho�eského kraje, Ekonomický odbor - odd�lení p�ezkumu a metodiky hospoda�ení obcí, 
a to nejpozd�ji do 15 dnu po projednání této zprávy spolu se záv�re�ným ú�tem v orgánech územního 
celku. 

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona �. 420/2004 Sb., povinen, v informacích podle 
ustanovení § 13 odst. I písm, b) téhož zákona uvést lh�tu, ve které podá p�íslušnému p�ezkoumávajícímu 
orgánu písemnou zprávu o pln�ní p�ijatých opat�ení a v této lh�t� p�íslušnému p�ezkoumávajícímu orgánu 
uvedenou zprávu zaslat 

Za nespln�ní t�chto povinností lze uložit územnímu celku dle ustanovení § 14 písm. f), g), h) zákona �. 
420/2004 Sb. po�ádkové pokuty až do výše 50 000 K� v jednom p�ípad�. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obec Radošovice - pln�ní rozpo�tu za rok 2005 - v  tis. K� rozpo�et skute�nost 
p�ímy: 
da� z p�íjmu   fyz. osob ze závislé �inností 590,00 908,00 
da� z p�íjmu   fyz. osob ze sam. vyd�l. �innosti 500,00 488,03 
da� z p�íjmu   fyz. osob z kapit. výnos� 45,00 43,90 
da� z p�íjmu  právnických osob 918,00 907,56 
DPH 1500,00 1423,58 
správní poplatky 1,00 0,75 
 

ostatní dan� a poplatky   
poplatek za likvidaci PDO  276,00 276,11 
poplatek ze ps� 8,00 7,96 
 

výlu�né da�ové p�íjmy  
da� z nemovitostí 912,00 871,35 
 

p�ijaté dotace  
neinvesti�ní dotace  97,60 97,60 
investi�ní dotace 482,34 482,34 
 

ostatní p�íjmy dle paragraf� 
1031 - p�stební �innost 4,80 4,80 
2339 - záležitostí vodních tok� 0,50 0,50 
3319 - kultura  7,50 7,50 
3636 - územní rozvoj 669,70 669,70 
3745 - pé�e o vzhled obcí 0,20 0,20 
6171 - �innost místní správy 87,50 87,18 
6310 - obecné p�íjmy z úrok� 64,00 63,89 
6402 - finan�ní   vypo�ádání z  min. let 6,16 6,16 
 

p�íjmy celkem 6530,79 6347,31 
 
výdaje: 
1031 - p�stební �innost 3,00 2,61 
2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací 772,41 757,28 
2221 - silni�ní doprava 14,83 14,83 
2310 - pitná voda 2,00 1,42 
2321 - odvád�ní   a  �išt�ní   odpadních   vod 10,00 9,11 
2339 - záležitosti   vodních   tok� 102,60 102,60 
3113 - základní  školy 300,00 281,91 
3222 - obnova  kulturních památek 59,00 59,00 
3314 - knihovnické  �innosti 4,50 3,96 
3319 – kultura 172,00 153,96 
3322 - zachování a obnova kult. památek 164,82 164,82 
3421 - využití volného �asu d�tí a mládeže 193,40 152,80 
3429 - osotatní zájmová �innost a rekreace 53,50 53,50 
3631 - ve�. osv�tlení 210,00 206,56 
3635 - územní plánování 26,00 26,00 
3636 - územní rozvoj 160,00 159,15 
3722 - nakládání s odpady 470,00 384,99 
3744 - protierozní a protipov. ochrana 30,00 29,70 
3745 - pé�e o vzhled obcí a ve�. zele� 155,20 115,18 
3749 - neinv. dotace práv. osobám 3,00 3,00 
4314 - pe�ovatelská služba 56,20 56,12 
4319 - ostatní soc. pé�e a pomoc zdrav.postiž. 5,00 5,00 
6112 - zastupitelské orgány 130,00 128,76 
6171 - regionální a místní správa 1021,30 898,82 
6402 - fin. vypo�ádání min. let 14,58 14,58 
výdaje celkem 4119,10  3771,45 



komentá�: 
obdržené neinvesti�ní dotace v tis. K�:  
obnova oltá�e ve Svaryšov�      90,00  
výkon státní správy     7,60 
obdržené investi�ní dotace v tis. K�: 
grant krajského ú�adu -   protipovod�ová opat�ení  482,36 
 
Stavy ú�t� v K� 
  k 1. lednu 2005 k 31.prosinci 2005 
ZBÚ vedený u �S a.s. Strakonice 2,512.835,50 5,068.963,15 
termínovaný vklad u KB Strakonice 2,053.550,04 2,073.281,30 
ú�et divident u �S a.s. Strakonice    40.732,80    40.732,80 

majetkové ú�ty v K�:   

018 - SW  22.260,00 
019 - nehnotný majetek  187.200,00 
021 - budovy, haly, stavby  25,048.331,51 
022 - soubor movitých v�cí  1,147.072,30 
028 - drobný hmotný majetek  414.679,23 
031 - pozemky  4,751.484,01 
041 - nedokon�ené nehmotné investice 26.000,00 
042 - nedokon�ené investice  136.175,00 
069 - finan�ní investice  198.000,00 
závazky  54.562,00 
pohledávky  2.010,00 
 
 

 


