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KRAJSKÝ ÚŘnO PLZEŇSKÉHO KRAJE

ODBOR EKONOMICXÝ
o.poĚleruí pŘrzxoutvtÁvÁttí nospooaŘertí ogcí A KoNTRoLy
--,Št<roupova 18, 306 13 Plzeň
Výtisk č. 1
č1: Rx-erugffil21

Zpráva o,výsledku přezkoumání hospodaření
USC Babylon, lCO : 00572551
za rok 2021
přezkoumání se uskutečni!o ve dnech:
23.05.2022 - 24.05.2022
na základě § 42 zákona č. 1 Zě1ZOOO Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Místo provedení přezkoumání: OÚ aabylon
Babylon 27,344

01 Domažlice

Přezkoumané období: 1. 1. 2021

-

31. 12. 2021

Přezkoumání vykona!y:

-

kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: lng, Šárka Tomanová
kontrolorka:

-

vendula kotvanová

Při přezkoumání byli přítomni:

-

Pavel Bambásek - starosta obce
Mgr. Kamila aenuSirová Angelová - úřednice obce
lng. Lenka Kupilíková - externí účetníobce

Přezkoumání hospodaření za rok 2021. bylo zahájeno písemným oznámením
doručeným územnímu celku dne 31 .3,2022 podle § 5 odst. zákona č,42012004 SB.,
o přezkoumání hospodaření územníchsamosprávných celků a dobrovolných svazků
obcí (dále jen zákon o přezkoumání hospodaření).
Poslední kontrolní úkon a datum jeho provedení:
kontrola byla ukončena na místě dne 24, 5. 2022 vrácením vyžádaných podkladů

a podáním informace o kontrolních zjištěních,

A. Přezkoumané písemnosti

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona
o přezkoumávání hospodaření, Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým
způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečnostípodle předmětu
a obsahu přezkoumání, Při posuzování jednotlivých právních úkonůse vychází
ze znéníprávních předpisů platných ke dni uskutečněnítohoto úkonu:

Druh písemnosti
Návrh rozpočtu

Rozpočtová opatření

Popis písemnosti
Návrh rozpočtu obce pro rok 2021 by| zveřejněn

na

úřední desce od 18. 11.2020 do 8. 12,2020,
V roce 2021 bylo schváleno 7 rozpočtových opatření:
- RO č. 1 schváleno starostou obce dne 1 . 2. 2021,
navýšení výdajů o 34 000,00 Kč, zveřejněno 1.2,
-RO č, 2 schváleno starostou obce dne 1" 3.
' 2021,
2021, navýšenívýdajů o 51 000,0O Kč, zveřejněno
1.3,2021,
- RO č. 3 schváleno ZO dne 22, 6.2021, navýšení
příjmů o 425 574,00 Kč, navýšenívýdajů o 1 140
86,00 Kč, zveřejněno 25. 6.2021,
- RO č.4 schváleno starostou obce dne 2. B, 2021,
navýšení příjmůo 950 000,00 Kč, navýšenívýdajů
o 762 000,00 Kč, zveřejněno 3, B" 2021,
- RO č. 5 schváleno starostou obce dne 1 . 9. 2021,

navýšenípříjmůa výdajů o 50B 000,00 Kč,
zveřejněno 1, 9. 2021,
RO č. 6 schváleno starostou obce dne 1 . 10.2021,
navýšenípříjmůa výdajů 106 000,00 Kč,
zveřejněno 11 . 10. 2021,
RO č. 7 schváleno starostou obce dne 1 , 12,2021,
navýšenípříjmůa výdajů o 762 900,00 Kč,
zveřejněno 1. 12.2021,
ZO schválilo na svém zasedání dne 20. 5. 2019
pravomoc starosty provádět rozpočtová opatření ve

-

o

-

,§chváleném rozpočtu, která změní celkový objem
Schválený rozpočet

Střednědobý výhled
rozpočtu

rozpočtu za jedno rozpočtovéopatření v celkové výši 300
000,00 Kč.
Rozpočet na rok 2021 byl schválen ZO dne B. 12. 2020
jako schodkový s příjmy ve výši 13 557 406,00 Kč a
výdaji ve výši Kó.20 126 800,00 Kč. Schodek ve výši 6
569 394,00 Kč bude hrazen z přebytku hospodaření
předchozích let. Ve schválené výši by| zanesen do
výkazu FlN 2 - 12M. Závaznými ukazateli jsou paragrafy.
Schválený rozpočet na rok 2021 byl zveřejněn dne 9. 'l2.
2020 dosud,
Návrh střednědobého výhledu na rok 2022- 2024 byl

zveřejněn na úřednídesce od 20. 11. 2020 do 8.
2020.
Střednědobý výhled na období let 2022 2024
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12.
by|

schválen zastupitelstvem obce dne

Závěrečný účet

B. 12, 2020

a

zveřeiněn na úřední desce dne 9. 12, 2020 dosud.
Návrh závěrečného účtubyl zveřejněn včetnéZprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření obce od 4. 6. 2021
do 22,6.2021,
Závěrečný účetza rok 2020 byl schválen ZO včetně
Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce dne
22,6,2021 bez výhrad. Zveřejněn na úřední desce byl
dne 23. 6.2021 dosud.
Účetní závěrka obce za rok 2020 byla schválena
zastupitelstvem obce dne 22. 6. 2021
Obec má nížeuvedené bankovní účty(zůstatky k 31. 12.
.

Bankovní výpisy

2021):

-

Faktury

Hlavní kniha

č. účtu94-91832110710 částka 3 905 440,53 Kč
č. účtu762082399/0800 částka 3 037 182,73 Kč

Zůstatky běžných účtůsouhlasily se stavem účtu231
uvedeným v hlavní účetníknize k 31. 12.2021 a zůstatku
vykázaným ve výkazu FlN 2-12 M k 31,12.2021
Dále obec eviduje na účtu451 - Dlouhodobé úvěry úvěr
na Traktor Kubota dle smlouvy o úvěru č. 7123567,
zůstatek iistiny -276 22B,0'l Kč,
Byly kontrolovány přijaté faktury č. 1 - 394, Faktury byly
založenév šanonu a byly opatřeny průvodním listem s
podpisy příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní
účetnídále obsahovaly číslofaktury, účtovánípředpisu
závazku a datum zaúčtování,Předběžná kontrola po
vzniku závazku v kompetenci příkazce operace a hlavní
účetníbyla doložena.
Byly kontrolovány vydané faktury č. 1 - 20, Faktury byly
vyhotoveny v souladu s § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o
účetnictví.Byly schváleny příkazcem operace, správcem
rozpočtu a hlavní účetnív rámci předběžné kontroly po
vzniku pohledávky.
Nebylo zjištěno porušenízákona 563/1991 Sb., o
účetnictvía32012001 Sb., Zákon o finančníkontrole.
Hlavní kniha byla sestavena v programu KEO za období
1 - 1212021 a obsahovala obraty a zůstatky jednotlivých
analytických účtůza období leden - prosinec 2021,
obsahovala předepsané náležitosti dle ustanovení § 13
odst, 2 zák. o účetnictvíč, 563/1991 Sb,, v platném
znéní.Konečnézůstatky syntetických účtůodpovídaly
zůstatkůmv rozyaze sestavené za období 1212021
Sestavené k 31. 12.2021
,

lnventurní soupisy
maietku a závazkú
Kniha došlých faktur
Kniha odeslaných faktur

Obec předložila "Knihu došlých faktur 2021". Za období

leden - prosinec 2021 bylo přijato 394 faktur, Faktury jsou
zde řádně zapisovánv včetně data úhradv,
Obec předložila soupis vydaných faktur, kde je celkem 20
faktur včetně uvedeného data úhrady. V době kontroly
bv|v všechnv fakturv uhrazené,
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Pokladní doklady

Pokladní kniha (deník)

Příloha rozvahy
Rozvaha

Yýkaz pro hodnocení
plnění rozpočtu

Yýkaz zisku a ztráty

Pokladní doklady by|y vedeny v jedné číselnéřadě
(příjmy i výdaje). Nákupy proplacené přes pokladnu byly
doloženy prvotními doklady. Kontrolovány byly doklady č.
1 - 427. Pokladní doklady jsou vystavovány v souladu s
§ 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
Kontrolní skupině byla předložena pokladní kniha.
Př'tjmové a výdajové pokladní doklady byly číslovány
jednou číselnouřadou. Do 3,1 . 12. 2021 bylo vystaveno
427 pokladních dokladů. Evidovaný stav pokladní
hotovosti k 31. 12, 2021 ve výši 6 258,00 Kč a souhlasil
se stavem účtu261 - pokladna v hlavní účetníknize k
31. 12,2021
Ke kontrole byla předložena Příloha" sestavená k 31, 12,
2021 ze dne 2, 2. 2022. Příloha obsahovala doplňující
informace k rozvaze.
Ke kontrole byla předložena rozvaha sestavená k 31. 12.
2021 v programu KEO ze dne 2. 2. 2022. Aktiva ve výši
66 876 173,73 Kč (netto) odpovídala pasivům. Stálá
aktiva byla ve výši 78 207 042,22 Kč (brutto). Doposud
došlo ke korekci stálých aktiv o 18 478 174,05 Kč na
účtech018, 01 g, 021 , 022, 02B.
Ke kontrole byl předložen "Výkaz pro hodnocení plnění
rozpočtu FlN 2-,12 M" sestavený k 1212021 v programu

KEOzedne 12.1,2022.
Celkové přtjmy po konsolidaci ve výši 15 466 745,02Kč
byly plněny na 96,72 o/o. Celkové výdaje po konsolidaci
ve výši 17 360 754,54 Kč, byly plněny na74,4 %, Saldo
příjmůa výdajů po konsolidaci činilo -1 B94 009,52 Kč.
Stav ke konci vykazovaného období základního běžného
účtuUSC činil částku 6 942 623,26 Kč a odpovídal
částce vykázané v rozvaze a hlavní účetníknize na účtu
231 - Základní běžný účetúzemníchsamosprávných
celků. Stav ke konci vykazovaného období pokladny činil
dle pokladní knihy 6 258,00 Kč, odpovídal částce
vykázané v rozvaze a v hlavní účetníknize na účtu261 Pokladna, Kontrolou bylo ověřeno, že bylo postupováno
v souladu s § 16 odst, 4 zákona č.25012000 Sb., v
platném znění.

Ke

kontrole by| předložen "Výkaz zisku

a

ztráty"

sestavený k 31. 12. 2021 v programu KEO ze dne 2. 2,
2022. Obec Babylon nevykazuje hospodářskou činnost.
Náklady činily 10 705 090,16 Kč a výnosy 13 730 609,31
Kč. Výsledek hospodaření běžnéhoúčetníhoobdobí ve
výši 3 025 519,15 Kč odpovídal výsledku hospodaření v
rozvaze na straně pasiv (část C lll. 1.) za období
1212021.

Rozvaha zřízených
Ke kontrole předložena rozvaha příspěvkových
příspěvkových orga nizací organizací obce Babylon k 31. 12. 2021. Mateřská škola
Babylon - aktiva ve výši 413 867,78 Kč netto k 31. 12.
2021 odpovídala pasivům.
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Yýkaz zisku a ztráty
zř ízený ch p řís pěvkových
organizací
Darovací smlouvy

Smlouvy nájemní

Ke kontrole předložen výkaz zisku a ztráí příspěvkové

organizace Mateřská škola Babylon sestavený k 31, 12,
2021. Výsledek hospodaření příspěvkové organizace
hlavní činnosti ve výši 31 496,72 Kč a z hospodářské
činnosti ve vÝši 9 277,43 Kč.
příjem daru 30 000,00 Kč na akci výroba a
usazení milníku s pamětní deskou lng, Aloise
Šouláka, schváleno ZO dne 27. 5, 2021, smlouva
uzavřena dne 4. 6.2021,
příjem daru 15 000,00 Kč na kulturní akci Léto
Babylon, schváleno ZO dne 27, 5. 2021, smlouva
uzavřena dne 1 .6,2021,
příjem daru 5 000,00 Kč na kulturní akci Léto
Babylon, schváleno ZO dne 27. 5,2021, smlouva
uzavYena dne 1.6,2021,
pronájem pozemků st, parc. č, 361 , 362, 36311,
36312, cena 676,50 Kč za rok 2021, záměr
zveřejněn od 23. 6. do 9. 7. 2021, schváleno ZO
dne 28. 7, 2021, smlouva uzavřena dne 19. B.

2021,
pronájem pozemků parc. č. 24114 1 216 m2 a
24120 - 32 m2, k.ú. Babylon, cena B 736,00 Kó za
kalendářní rok, záměr zveřejněn od 29. 10. do 16,
11. 2020, schváleno ZO dne 22. 10, 2020,
smlouva uzavřena dne 9. 6,2021,
pronájem pozemku parc, č, 45159, k,ú. Babylon,
100,00 Kč za kalendářní rok, záměr zveřejněn od
11. 12. do 26. 12, 2020, schváleno ZO dne 25, 1,
2021,
pronájem pozemku parc. 45161, k.ú. Babylon,
100,00 Kč za kalendářní rok, záměr zveřejněn od
11, 12. do 26. 12, 2020, schváleno ZO dne 25. 1,
2021,
pronájem pozemků parc. ó. 45125 a 45l5B, k.ú.
Babylon, cena 100,00 Kč za kalendářní rok, zámér
zveřejněn od 11 . 12, do 26, 12. 2020, schváleno
ZO dne 25, 1.2021,
Obnova místníkomunikace č. 1 v obci Babylon,
cena díla 1 590 000,00 Kč bez DPH, schváleno
ZO dne 25, 8, 2021, smlouva uzavřena dne 1. 9.
2021, zveřejněna na profilu zadavatele dne 9. 9.
2021,
Rybník Babylon protipovodňová opatření, cena
díla 4139 388,65 Kč bez DPH, schváleno ZO dne
28. 7. 2021, smlouva uzavřena dne 18, 8. 2021,
zveřejněna na profilu zadavatele dne 2.9.2021,
Modernizace dětského hřiště, cena díla 752

-

Smlouvy o dílo

-

930,00 Kč bez DPH, schváleno ZO dne 29. 4.

2021, smlouva uzavřena dne 't0.

5,

2021,
profilu
zadavatele dne 19, 5. 2021,
zveřeiněna na
5

Úprava dvoru u obecního úřadu Babylon, cena
díla 502 421,55 Kč bez DPH, schváleno ZO dne
29, 4. 2021, smlouva uzavřena dne 3. 5, 2021,
zveřejněna na profilu zadavatele dne 6. 5.2021,
Smlouvy o převodu
majetku (koupě, prodej,
směna, převod)

Kupní smlouva:
č. PZ-211194-0124, dodávka ,,sypač", cena 42
350,00 Kč vč. DPH, smlouva uzavřena dne 18. 11.
2021,
koupě stavby bez č.p. stojícína pozemku parc. č.
429,k,ú. Babylon, cena 195 350,00 Kč, schváleno
ZO dne 30. 9, 2021, smlouva uzavřena dne 1, 11.
2021,

-

-

-

koupě pozemku parc,

č. 135/6 71 m2,

k.ú.
Babylon, cena 4 550,00 Kč, schváleno ZO dne 30,

9.2021, smlouva uzavřena dne 6. 10,2021,
- koupě pozemkové parcely č. 17314, k.ú. Babylon,
cena 28 520,00 Kč, schváleno ZO dne 30, 9.
2021 , smlouva uzavřena dne 1 , 10. 2021
- koupě pozemkových parcel parc. č. B3/10 a B3l2B,
k.ú. Babylon, cena 100 000,00 Kč, schváleno ZO
dne 28. 7. 2021, smlouva uzavřena dne 11. B.
2021,
- koupě žacíhotraktoru, cena 531 189,97 Kč,
schváleno ZO dne 29. 3" 2021, smlouva uzavřena
dne 30, 3,2021,
- prodej pozemku parc. č. 45164 - 3BB m2, k.ú.
Babylon, cena 77 1B0,00 Kó, zámér zveřejněn od
11, 12, do 26, 12.2020, schváleno ZO dne 25, 1.
2021 . smlouva uzavřena dne 1 7 . 5. 2021
Smlouva o úvěru č,7123567 uzavlená s CSOB Leasing,
a.s. dne 7.4.2021 na částku 31B 714,,Kč na koupi
Traktoru Kubota, schválena zastupitelstvem obce dne
29.3,2021,
smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
a dohodu o umístěnístavby:
- č. lV-12-0018837l1lVB, jednorázová náhrada 2
000,00 Kč, schváleno ZO dne 10. 12. 2021,
smlouva uzavřena dne 13. 12, 2021,č, lV-120017145/SoBS VB/1, jednorázová náhrada 6
200,00 Kč, schváleno ZO dne 1 ,3.2021, smlouva
uzavřena dne 2. 3.2021.
\

,

.

Smlouvy o přijetí úvěru

Smlouvy o věcných
břemenech

-

1

.

-

o

zřízenívěcného břemene
služebnosti:
č. lP-12-0004532l,l, Babylon, DO, B4l9, Jurková
000,00 Kč,
kNN, jednorázová náhrada
uzavřena
smlouva
schváleno ZO dne 25,8,2021,
dne 27 B. 2021 ,ó. lP-12-000 492511, Babylon,
parc.
č, 10B/3, DO, kNN, jednorázová náhrada 1 000,00

smlouva
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-

Kč, schváleno ZO dne 25, 8. 2021, smlouva
uzavřena dne 27 " 8. 2021, č. lV-120012099/VB/001 , Babyon, DO, 45117 kNN,

jednorázová náhrada 1 400,00 Kč, schváleno ZO
dne 1 , 3, 2021, smlouva uzavřena dne 2. 3, 2021.
půjčkaTJ Sokol - tělocvična, kutly, hřiště, záměr
zveřejněn od 13, 9. do 28.9,2021, schváleno ZO
dne 30. 9. 2021, smlouva uzavřena dne 1, 10.

Smlouvy o výpůjčce

2021

Smlouvy ostatní

Zápisy z jednání
zastupitelstva včetně
usnesení

"

příkazní smlouva:
- inženýrská činnost na stavbě ,,Obnova místní
komunikace č, 1 v obci Babylon" , cena 9 900,00
kč, schváleno zo dne 30. 9. 2021, smlouva
uzavřena dne 1. 10. 2021.
V roce 2021 se uskutečnilo 11 veřejných zasedání
zastupitelstva obce (dne 25. 1.2021, 1. 3. 2021,29.3,
2021, 29, 4. 2021, 27. 5. 2021, 22. 6, 2021, 28, 7, 2021,
25. B,2021,30. 9. 2021, 11. 11.2021 a 10. 12,2021),
obecní úřad informoval o místě, době a navrženém
programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce v
souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č, 12812000
Sb. o obcích, v platném znění, O průběhu zasedání byl

pořízen zápis, ktený by| podepsán

a určenými ověřovateli zápisu. K
zasedání zastupitelstva by|y doloženy

místostarostkou

zápisům
Zápisy z kontrolního a
finančníhovýboru

ze

starostou,

pozvánkv a prezenčnílistiny.
Zpráva z kontroly finančního výboru ze dne 26, 2, 2021,

Zpráva
2021

ze zasedání finančníhovýboru ze dne 17,

6.

Kontrolní výbor: Protokol o výsledku kontroly ze dne 13.
1, 2021, 15,7, 2021, 17. 12, 2021,

B. Zjišténizjednorázového přezkoumání
Při přezkoumání hospodařbni ÚSC Babylon:

nebvlv ziištěnv chvbv a nedostatkv.

C. Závěr
l. PInění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
a) při přezkoumání hospodaření územníhocelku za předch ozí roky
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
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b) při dílčímpřezkoumání za rok2021

dílčípřezkoumání nebylo provedeno.
ll. Při přezkoumání hospodaření ÚSC eanylon za rok 2021

Nebvlv ziištěnv chvbv

č.42012004 sb.)

a

nedostatkv (§ 10 odst.

3

písm. a) zákona

!ll. Při přezkoumání hospodaření ÚSC SaUylon za rok202'|

Neuvádí se zjištěná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona é.42012004 Sb.

lV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC SaUylon za rok 2021

Byly zjištěny dle § 10 odst.4 písm, b) zákona č,42012004 Sb. následující
ukazatele:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územníhocelku

0,81oÁ

b) podíl závazků na rozpočtu územníhocelku

2,23

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního
celku

o/o

0%

Byl zjištěn dle § 10 odst, 4 písm. c) zákona ó. 42012004 Sb. následující dluh územního
celku:
Dluh územníhocelku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední
4 rozpočtovéroky podle právního předpisu upravujícíhorozpočtovou odpovědnost
,,Ověřily jsme poměr dluhu 2,01o/o.

ÚSC Sabylon k průměru jeho příjmůza poslední 4
rozpočtovéroky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.
Ověření poměru dluhu jsme provedly výběrovým způsobem tak, abychom získaly
přiměřenou jistotu k vyslovení následujícího závéru, Na základé předložených
podkladŮ a námi provedených postupů jsme dospěly k zjištění,že dluh Úsc aabylon
nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtovéroky."

Krajský úřad Plzeňského kraje dne 24,05.2022

Podpisy kontrolorek:

vendula kotvanová

-ÉTA*
tng, Šárka Tomanová
kontrolorka pověřen á řízením
přezkoumání

Územní celek prohlašuje, že poskytl pravdivé a úplnéinformace o předmětu
přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu podle § 2 zákona
č.42012004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územníchsamosprávných celkŮ
a dobrovolných svazků.

Tato zpráva o výsledku přezkoumání je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření, přičemžkonečným zněním zprávy se stává okamžikem marného
uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. ,1 písm. d) zákona č. 42012004 Sb., k podání
písemnéhostanoviska kontrolorovi pověřenému řízenímpřezkoumání na adresu:
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ekonomický, oddělení přezkoumávání
hospodaření obcí a kontroly, Škroupova ,18, 306 13 Plzeň.
S obsahem návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
o počtu 9 stran byl seznámen a jeho výtisk číslo1 obdržel
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pavel Bambásek
starosta obce

Počet
výtisků

p^V_§

1

1

2

1

Převzal(a)

Předáno

úSc Babylon

pavel Bambásek

Krajský úřad
plzeňského kraie

Jitka volfíková

9

Babylon

Dne: 24.5,2022

Rozdělovník
Výtisk č.

ÚSC

