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Zápis z dílčíhopřezkoumání hospodaření obce
HORNÍ SMRŽOV, okres Blansko za rok 2020
DílČípřezkoumání se uskutečnilo dne 30. září 2020 na základé žádosti a v souladu

se

zákonem ě. 42012004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územnich samosprávných celků a
dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon o přezkoumávaní hospodaření).

Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Horní Smržov
Horní Smržov I39,679 61 Letovice
Přezkoumané

období:

1.

ledna 2020 - 31. srpna 2020

Dílčípřezkoumání lykonal:
-

kontrolor pověřený řizením přezkoumání

- kontrolor:

:

Ing. Jitka Lošt'áková
Jana Burgerová

Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § 5 zákona o přezkoumávání hospodaření

vydala JUDr. Dagmar Dorovská

-

pověřena vedením odboru kontrolního a právního

Kraj ského úřadu Jihomoravského kraj e.

Při přezkoumání byly přítomny:

Dana prudilová

-

starostka

Ing. Pavel Sabol - účetní

I
předmět přezkoumání:
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. I a 2 zákona
o přezkoumávání hospodaření. Přezkoumání hospodaření je prováděno ýběrovým způsobem
s ohledem na ýznamnost jednotliqfch skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.
Při posuzování jednotliých právních jednaní se lrycháaí ze znění právních předpisů platn;fch

,:

ke dni uskutečnění tohoto jednání.

A. VÝsledek dílčíhopřezkoumání

L Při

.:

dílčímpřezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky uvedené

v ustanovení § 10 odst.3 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření.

2 odst.
ULIĎL'
dle ustanovení
u§talluv§rrr §Y Z
V Ul§lt.Ill
členěníulti
Přehled zjištěných chyb anedostatkův
o přezkoum áváníhospodaření:
§ 2 odst.

-

2

! a2zákona

písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územníhocelku

Obec Horní Smržov uzavře|a dne 29. 5. 2020 Kupní smlouvu na prodej parcely
ě. 543115 o ýměře 28 m2. Dle doložky ke Kupní smlouvě lzavŤené dne 29. 5.2020 byl
prodej pozemku parc. č. 543lI5 k. ú. Horní Smržov schválen nazasedání Zastupitelstva
obce Horní Smržov dne 28. 5.2020. Na tomto zasedáni zastupitelstva obce v bodě 8 byl
projednán a schválen prodej pozemku v ceně 35 Kělm2 bez uvedení číslaparcely a
úměry. Obdobně tomu bylo u schválení prodeje pozemku za cenu 100 Kč/m2 na
zasedáni Zastupitelstva obce Horní Smržov dne 27 . I. 2020 v bodě 5, kde není uvedeno
čísloparcely a ýměra. Z výše uvedených skutečnostílze vyvodit, že usnesení

'''

,:

zastupitelstva obce o prodeji pozemků schválených na zasedáni zastupítelstva obce dne
21.1. a28.5.2020 nebyla konkrétní.Pro neurčitost usnesení nebyl zcela naplněn
§ 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

písm. h) účetnictvívedené územním celkem
'
Dne 29. 5,2020 bylauzavŤena Kupní smlouva na prodej parcely č. 543lI5 o výměře
28 m2, návrh na vklad do katastru nemovitostí byl podán ďne 2I. ].2020. Uhrada
za proďe1 pozemku parc. č. 543lI5 byla zatňtována ve qýši 980,- Kč chybně jako
úhrada za spotřebu vody účetnímdokladem č. 20-800-00178 dne 5. 6.2020. Učetní
jednotka k 31. 8.2020 nezaznarnenala v účetnictvíobce účetnizápisy r,yplývající
z prodeje pozemku parc. č. 543lI5. Úěet.rí jednotka neúčtovalapodvojnými zápísy
o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazki včetně dluhů a jiných pasiv, dále
o nákladech a ýnosech a ýsledku hospodaření. Nebylo dodrženo ustanovení § 2
zákona č.56311991, Sb., o účetnictví.

§ 2 odst. 2

-

.|.

U. Při dílčímpřezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky, které
nemají závažnost nedostatků uvedených v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona
o přezkoum áv ání hospodaření.
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B. přezkoumané písemnosti
Při dílčímpřezkoumání
následuj

,
,
-

ícípísemnosti :

hospodaření obce Horní Smržov byly přezkoumány zejména

Návrh rozpočtu na rok 2020
Schválený rozpočet na rok 2020
Rozpočtovézměny roku 2020
Rozpočtovéopatření č.1
Rozpočtový výhled na léta 2018 - 2021
Návrh závěrečného účtuza rok 20]9
Závěrečný účetza rok 20]9
KB, a. s., bankovnívýpis č.9] ze dne 28.7.2020
Mzdové listy neuvolněných zastupitelů za ] - 8/2020
Dohoda o provedení práce ze dne 15. 7. 2020 (obsluha ubytování - úklidovéa recepční
práce) docházkový lístek za měsíc srpen 2020
Mzdový list za ] - 8/2020 (os.č. 66)
Rekapitulace mezd za pracovnílql za měsíc srpen 2020
Pokladní doklady za měsíc srpen 2020
Pokladnídeníkzaobdobí1.8. - 31.8.2020
Ú.cetní doklady kpřezkoumaným písemnostem
Učtový romrh na rok 2020
Kupní smlouva ze dne 29. 5. 2020 (parc. č. 543/15)
Informace o přijatych nápravných opatření schválených na zastupitelstvu obce dne
28. 5. 2020
Zápis ze Zastupitelstva obce Horní Smržov, konaného dne 27. ledna 2020
Zápis ze Zastupitelstva obce Horní Smržov, konaného dne ]3. července 2020
Zápis ze Zastupitelstva obce Horní Smržov, konaného dne 28. května 2020
Zápis ze zastupitelstva obce Horní Smržov, konaný dne 27. 12. 20]9

c. plnění opatření k odstranění nedostatků ziištěnÝch
a) při přezkoumání hospodaření územníhocelku

-

za předcházející roky

Zastupitelstvo obce Horní Smržov na svém zasedóní konaném dne 26.6.2018
projednalo a schválilo Závěrečný účetobce Horní Smržov za rok 20]7, vč. zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření obce Horní Smržov za rok 2017, a přijalo opatření
Potřebná k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření za rok
2017 (viz. bod 7 Zápisu o průběhu zasedání zastupitelstva obce Horní Smržov č. 3/20]8
konaného dne 26. 6. 201S). Písemná informace o takto přijatých nápravných opatřeních
byla přezkoumávajícímu orgánu doručena dne ]9. 7. 20]7, tj ve lhůtě 23 dnů
Po projednání zprávy spolu se závěrečným účtem.Obec nepostupovala v souladu
s ustanovením § ]3 odst. l písm. b) zákona č.420/2004 Sb., o přezknumávání
hospodaření územníchsamosprávných celků a dobrovolných svazlců obcí, kdy je územní
celek povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zpróvě
o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci příslušnému
přezkoumávajícímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu

a
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se závěrečným účtemv orgánech územníchcelku. Zastupitelstvo obce na svém zasedúní

dne 5. 6, 2019 vzalo na,vědomí toto pochybení zastupitelstva předchozího volebního
období a "rozltodlo se nadále včas provádět nápravná opatření a podúvat o tom

písemnou informaci příslušných orgánům". Kontrolou bylo zjištěno, že přijaté
nápravné opatření nebylo plněno v roce 2019. V roce 2020 již byla zaslána
nu přezkoumávající orgán núpravnúopatření v zákonné lhůtě. Napraveno,

Obec Horní Smržov rozšířila stávajícídětské hřiště, rozčleněnév evidenci majetku na
účtu02] - Stavby dle jednotlivých sestav, o nové herní prvky v celkové částce
]63.260,- Kč (fa. přijatá č. 19001120 ze dne 3. 6. 2019). Herní prvky sestávají např.
ze dvojhoupačlql za 32.258,60 Kč, houpačlE kládové Koník ]6.0a830 Kč, kolotoče
Káča za 55.190,- Kč atd., Opravným účetnímdokladem č. 19007000l4 byly tyto herních
prvky do 40. tis. Kč zaúčtovány na účet028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek, nad
40 tis. na účet022 - Samostatné movité věci a soubor hmotných movitých věcí.
Vzhledem k tomu, že dle informace jsou tyto herní prvlql pevně zakotveny do země a jsou
umístěny na stávajícím dětském hřišti bez přemisťování, měly by být správně zaúčtovány
na účtu021 - Stavby. Územní celek nedodržel obsahové vymezení položlql ronally
"A,II.3.Stavby" v souladu s § 14 odst. 3 vyhlášlry č.410/2009 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení zákona č. 563/]99] Sb., o účetnictví,ve znění pozdějšíchpředpisů.
Herní prvky byly zaúčtovdnyna účet021 - Stavby dne 31.3.2020 účetnímdokladem
č. 2003 - 000103. Napraveno.
Schválený Závěrečný účetobce Horní Smržov za rok 2018 byl vyvěšen na internetových
stránkách obce v zákonné lhůtě od 20. 6, 2019, Obsahem závěrečného účtu
neřejněného na internetových stránkách obce byly údaje o hospodaření s majetkem a
finančnívztahy ke státnímu rozpočtu a rozpočtu kraje. Zveřejněný Závěrečný účetza
rok 20]8 však neobsahoval údaje o plnění rozpočtu příjmůa výdajů v plném členění
podle rozpočtovéskladby, aby bylo možnézhodnotit finančníhospodaření územního
samosprávného celku. Nebylo dodrženo ustanovení § 17 odst. 2, 3 a 5 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územníchrozpočtů.K nedostatku bylo přijato
v dodržování výše uvedeného zákonného nařízení,
nápravné opatření spočívající
týkajícíse náležitostí závěrečnéhoúčtu.Závěrečný účetza rok 2019 obsahovul údaje
o plnění rozpočtu v plném členěnípodle rozpočtovéskludby. Napraveno.

Rozpočet obce Horní Smržov na rok 20l9, který byl zastupitelstvem obce schválen dne
27. 12. 20]8, a to dle zveřejněného návrhu rozpočtu obce na rok 2019 se závazným
ukazatelem rozpočtu obce v jeho oddílech, byl mj. ve výdajové části v oddílu 363
(Komunólní služby a územní ronoj) schválen v částce ]00.000,- Kč. Na základě
pravomoci k provádění rozpočtových opatření udělené zastupitelstvem obce starostce a
místostarostce obce bez omezení (schváleno v zastupitelstvu obce dne ]9. 4. 2015) byl
ke dni 31. 12.2019 rozpočet obce uprayen celkem 6 rozpočtovými opatřeními.
Kontroloubylo zjištěno, že obec Horní Smržovv tomto oddílu (na § 363l položce 5l37
- Drobný hmotný dlouhodobý majetek ) uskutečnila dne 7. 10. 2019 výdaj z rozpočtu
obce spojený s pořízením svítidel a příslušenstvímod splečnosti JD ROZHLASY s.r.o., a
to v celkové výši ]50.0]0,- Kč (viz. doklad č. ]910-000032 ze dne 7. 10. 2019 a d.č.
19-800-0029l), avšak úprava výše uvedeného oddílu (navýšenío 155.000,- Kč) byla
provedena až rozpočtovým opatřením č. 5 ze dne 23. 10. 2019, čili až po provedení
uvedeného výdaje z rozpočtu. Tímto došlo celkově k přečerpání oddílu jako závazného
ukazatele. Obec tímto nepostupovala v souladu s § ]6 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územníchrozpočtů, podle kterého se rozpočtovéopatření
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Provádí Před Provedením rozpočtově nezajištěnéhovýdaje, Po provedení rozpočtově
nezajiŠtěnéhovýdaje lze rozpočtovéopatření provést pouze při živelnípohromě nebo
havárii ohrožujícíživoty a majetek, při plnění peněžnípovinnósti uloženipravomocným
rozhodnutím, při obdrženídotace před koncem kalendářního roku nebo pokud se jeáná
o finanČníchprostředlry podle § 28 odst. l2. Byla provedena kontrola rozpočiových
opatření k 31. 8, 2020 a bylo zjištěno, že rozpočtová opatření byla prováděna před
p r ov e d e n ím r o zp o čtov ě n e zaj išt ě n éh o uý d aj e, N aD r av e n o.

V PrŮběhu roku 20]9 bylo účtovánoo pohledávkách za odběrateli, vyplyvajícíz
uzavřených smluv, např, Pachtovní smlouvy ze dne 15, 4. 20]9 (propachtování pozemků
v k-Ú. Horní Smržov v celkové výměře ],7792 ha), Pachtovní smlouiy ze dne 15. 4, 201g
(ProPachtování pozemku v k.ú. Horní Smržov v celkové výměře 0,9256 ha), chybně na

ÚČet 315.0003 - Jiné pohledávlry z hlavní činnosti. Předpis pohledávtql pachtovného byl
zaúČtovánnapř. souhrnným účetnímdokladem č. 19004000l2 ze dne ].- ] ]. 20t9 ve vjši
3.854,75 KČ, dokladem č. 1900400005 v celkové výši 20.543,g0 Kč na účet3]5.0003,
sPrávně Patří na Účet (311 - Odběratelé). Nebyla dodržena obsahová náplň položky
"B.IL]. Odběratelé", herá obsahuje částlql pohledávek v oblasti soukrimoprávníc|h
vztahŮ mezi odběrateli a dodavateli. Tento postup není v souladu s 22 odst. Í písm. a)
§
VYhláŠlry Č, 4]0/2009 Sb., herou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1g91
Sb., o ÚČetnictvÍ, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetníjednottry.
Přijaté nápravné opatření spočíváv účtovdnípuchtovného do budoucna na Ůt"t stt Odběratelé. Plnění nápravného opatření bylo ověřeno na účetníchdokladech
č. 2000700005,2000700004 a 2000700003 ze dne 3. 2. 2020. Napraveno.

ZastuPitelstvo obce Horní Smržov na svém zasedání dne 5. 6, 2019 schválilo Závěrečný
ÚČet obce za rok 20]8 a přijalo opatření k nápravě nedostatků zjištěných při
Přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 (bod 7). Písemná informace o přijetí
oPatření k náPravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání
hosPodaření zpracované přezkoumávajícím orgánem nebyla podána v zákonné lhůtě, a
to nejPozději do 15 dnů po projednóní této zprávy spolu se závěrečným účtem
v orgónech Územního celku. Výše uvedená písemná informace byta doručena
Přezkoumávajícímu orgánu - Krajskému úřadu Jihomoravského lcraje dne 26. 6. 201g.
Nebylo respektováno ustanovení § ]3 odst. t písm. b) zákona č.420/2004 Sb.,
o Přezkoumávání hospodaření územních samosprávných cetku a dobrovolných svazků
obcÍ. Zastupitelstvo obce přijalo núpravnéopatření zasílat písemnou informaci o
Přijetí opatření k ndpravě chyb a nedostatků vždy v zúkonnélhůtě. při dítčím
Přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 bylo zjištěno plnění nápravného opatření,
kdY ZávěreČný Účet za rok 2019 byl schválen na zasedání zastipitelstya obce dne
28. 5. 2020 a ndpravná opatření byla na přezkoumúvajícíor§ú, doručena dne
2. 6. 2020. Napraveno.
PředloŽený plán inventur na rok 20]9, sestavený účetníjednotkou Obec Horní Smržov,
neobsahoval seznamy inventurních soupisů, dodatečných inventurních soupisů a
zjednoduŠenýchinventurních soupisů, které budou sestavovány v rozsahu úitových
skuPin, v rozsahu inventarizačníchpoložek nebo v rozsahu seskupení inventarizačních
položek. Nebylo postupováno v souladu s § 5 odst. 3 Vyhlóšky č. 270/20]0,
o inveníarizaci majetku a závazkŮ. Bylo přijato opatření, aby plán inventur byl
v souladu s § .' odst. 3 Vyhldšky č. 270/2010, o inventaňzaci majetku a závazk;ů.
bude
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Na základě rozhodnutí zastupitelstva, prodala obec Horní SmrŽov mimojiné Pozemek
p.č. 369/14 o výměře 75 m2 (Kupní smlouva ze dne 29. 8. ,?018) Prodej pozemku byl
schválen dne ]4. 2. 201g usnesením č. 1 bod č. 4 ve znění "Žádosti o pronájem a prodej
pozemků - schválen pronájem a odkup pozemků dle záměru obce 2/20]9". V záPise o
'průběhu
zasedání, ánt priiatém usnesení není uvedeno, za jakou cenu se předmětné
'pozemlql
prodávají, poprPada pronajímají. Pro neurčitost usnesení nebyl zcela dodrŽen
's
ss pti-. a1 Latono č. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. K výše uvedenému
jiŽ nedocházelo
nectosiatku bylo zastupitelstvem obce přijato nápravné opatřenÍ, aby
při
schvatoiAnt proieje u pronájmu nemovitého majetku k přijetí neurČitého
^usnesení.
Zapisoiatet iyt poičen o důtežitosti zapsat tyto údaje do zúPisu o PrŮběhu
zasedání zaitupitelstvi once. Při kontrole opatření k nápruvě v rámci dílČÍho
přezkoumúní iospodaření obce za rok 2020 byto zjištěno, že reulizuce náPravného
opatření nebylu uskutečněna viz, oddíl A tohoto zápisu, Nenaqraveno.
Inventurní soupis účtu3t1 - Odběratelé, sestavený ke dni 3]. ]2.20]9, vykazuje
jiné
zůstatek ,u ,7st 53.606,- Kč. Na tomto účtujsou evidovány pohledóvlql mimo
j.200,Kontrolou
Kč, splatné ke dni 9. 5. 20l8.
za ubytováníL roku 2aI8 v celkové výši
nevytváří opravné PoloŽlql
pohledávkam
jednotka
k těmto
byto zjištěno, že tjčetní
i souladu s platnými právními předpisy. Podle § 65, odst. 6) VyhlášlrY č. 410/2009 Sb.,
herou se piovádějí některá ustanovení zákona č. 563/t99I Sb,,o ÚčetnictvÍ, ve znění
předpísů,pro některé vybrané účetníjednotley, se v případě pohledávek
pozdějšíci
'oprainá
poiožka porážuiu za významnou a tvoří se ve výši ]0% za každých ukončených
ánradnrit dnů pá splatnosti dané pohledávlry. Bylo přijato nápravné oPatřenÍ, abY
účetníjednot*á doittovalu opravné položky k pohledávce za ubytovdnÍ. Firma bYla
opětovně kontuktována a pohledávka byla dne 20. května 2020 znovu vymáhdna. Dne
§l. t. 2020 účeínímtloiladem č. 2008 - 000083 byla zaúčtovánuopravná poloŽka
pohledávek
ve uýši 2.880,- Kč na účet194 - Opravné položky k odběratelŮm, Kontrolu
zu rok 2020.

Dle plánu inventur na rok 2019 (Příkaz k provedení inventarizace obce Horní SmrŽov)
sestaveného dne 8. 8. 20tg byty obcí Horní Smržov stanoyeny podmínlql provedení
inventarizace majetku a zóvazků obce prováděné k rozvahovému dni
periodické
'31,
12. 2019 (dále jen "plán"). Předpoktádaný okamžik zahájení inventury byl tímto
plánem stanoven i datóm t0.8. 2019 (s ukončenímdo 3]. 1.2020). Kontrolou
inventurních soupisů majetku a závazků obce Horní Smržov, sestavených ke dni
31. 12. 20I9, byló zjištěno, že obec v souladu s tímto plánem zahájilafuzickou inventuru
majetku obce'dne 10. 8. 2019, a to konlcrétně majetku evidovaném na majetkových
tičtech St] 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek, 019 - Ostatní dlouhodobý
nehmotný majetek, SU 021 - Stavby, 022 - Samostatné movité věci a soubory movitých
věcí, oia -'Drobný dlouhodobý hmotný majetek,031 - Pozemlry,032 - Kulturní
- Ne-dokončený dtouhodobý hmotný majetek, 132 - ZboŽÍ na skladě atd.
předměty,042
'Výše
je v
uv:edený postup obce související se stanovením okamžiku zahájení inventury
,árporu s § 3b odit.6 písm. a) zákona č. 563/t99] Sb., o účetnicMí,podle kterého
ltitni jednotky při periodicldé inventarizaci mohou zahájit inventuru nejdříve Čtyři
měsíce"před ránahoii,m dnem, Příkaz k inventarizaci obce za rok 2020 bude proveden
v zákonné lhůtě. Inventarizace bude zahájena nejdříve čtyři měsíce před rozvahovým
dnem.
za rok 2020.
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D. Závér
Územni samosprávný celek je dle § 13 odst. 1 písm. a) zélkonao přezkoumávání hospodaření
povinen bezodkladně po seznámení se zápisem z dilěiho přezkoumiání hospodaření pŤijmout
opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v tomto zápise.
Informaci o přijetí a splnění přijaých opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených
v zápisu z dilčiho přezkoumání je územni samosprávný celek povinen předložit při konečném
přezkoumání.
Zástupci územníhocelku prohlašují,že poskytli pravdivé a úplnéinformace o předmětu
přezkoumáni a o okolnostech vňďlljicích se k němu.

I.

Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků,
která mohou mít negativní dopad na hospodaření územníhocelku v budoucnu:

- Při

dílčímpřezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažnó rizika, která by

mohla mít negativní dopad na hospodaření územníhocelku v budoucnosti.

II. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územnícelek

-

Kontrolní skupina upozorňuje na ust. § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpoČtových pravidlech územních rozpočtů,kde je stanoveno, že projednání
závěrečnéhoúčtuse uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročnímhospodařením, a to
bez výhrad, nebo souhlasu s výhradami, na základě nichž přijme územnísamosprávný
celek a svazek obcí opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků; přitom

vyvodí závěry vŮči osobám, heré svým jednáním způsobily územnímusamosprávnému
celku nebo svazku obcí škodu. Projednání závěrečného účtunebylo uzavřeno
vyjádřením v souladu se zákonem, protože na zasedóní zastupitelstva obce dne
28. 5. 2020 bylo přijato následující usnesení: "Schvaluje závěrečný účetza rok 20]9".
Na toto chybné usnesení při schvalování závěrečného účtubyl již územnícelek
upozorněn i ve Zprávě z přezkoumání obce Horní Smržov za rok 2019.

Horní Smržov, dne 30. záři2020
Za

I{r ajský úřad

Jihomoravského kraj e
,'

//
i t{/,l.

Ing. Jitka Lošťáková

..I"/.É{,u.....,

kontrolol por,čřený řizenínl přezkournání

podpis konLrolora foÝ/ereného řizením pře zkoumání

Jana Burgerová
konlro lor
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