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zerotínovo náměstí 3
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ZPRÁvA
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020

obce HORNÍ SnnnŽOV, okres Blansko

Zpáva o qýsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na zátJaďě Zápisu z dílčího

přezkoumání hospodaření, které proběhlo dne 30. záíí 2020 a na zákJadé výsledku

konďného přezkoumání hospodaření, které se uskutečnilo dne 7. kvěfoia 202l.

Přezkoumrání hospodaření proběhlo na.záHadé ustanovení § 42 zakona č. 12812000 Sb.,

o obcích a v souladu se zákonem č.42012004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních

samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon o přezkoumáviání

hospodaření).

Místo provedení přezkoumání: Obecní uřad Horní Smržov
Homí Smržov 139,679 61 Letovice

Přezkoumání vykonal:
Kontrolor pověřený řízením přezkoumárú: Ing. Jitka Loštáková

Kontrolor: Jana Burgerová

Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § 5 zrikona o přezkoumáviání hospodaření

vydala JUDr. Dagmar Dorovská - pověřena vedením odboru kontrolního a právního

Kraj ského uřadu Jihomoravského kraje.

Dana prudilová - starostka

Ing. Pavel Sabol - účetní

Při přezkoumání byli přítomni:
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předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumrání hospodařeni jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst. 1 a 2
zikona o přezkoumávání hospodaření, posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto
zikana. Přezkoumání hospodaření bylo vykonáno qýběro,qým 4působem.

Při posuzování jednotliťch právních úkonů se vychiáá ze méní právních předpisů platných
ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona o přezkoumáváni hospodaření nebyly předmětem
přezkoumání údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

Přezkoumrání hospodaření bylo zahájeno dne 22. éervence 2020, a to doručením písemného
orÉtmem územnímu celku nejpozději 5 dnů přede dnem realizace qýkonu přezkoumrání.

A= YÝsledek př,ezkouq ání

I. Při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky uvedené
v ustanovení § 10 odst.3 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření.

Přehled zjištěných chyb a nedostatků v členění dle ustanovení § 2 odst. l a2 zákona
o přezkoum áv ani ho spodaření :

§ 2 odst. 2 písm. a| nakládání a hospodaření s maietkem ve vlastnictví územního celku
- Obec Horní Smržov uzavŤela dne 29. 5. 2020 Kupní smlouvu na prodej parcely č.

543115 o výměře 28 m2. Dle doložcy ke Kupní smlouvě uzaťené dne 29. 5. 2a20 byl
prodej pozemku parc. č. 543115 k. ú. Horní Smržov schválen na zasedání Zastupitelstva
obce Honí Smržov dne 28. 5.2020. Na tomto zasedání zasfupitelstva obce v bodě 8 byl
projednan a schválen prodej pozemku v ceně 35 Kčlín2 bez uvedení ěísla parcely a
výměry. Obdobně tomu bylo u schválení prodeje pozemku 7a cefiI 100 Kč/m2
na zasedání Zasfupitelstva obce Horní Smržov dne 27. 1.2a20 v bodě 5, kde není
uvedeno číslo parcely a qiměra. Z výše uvedených skutečností lze vyvodit, že usnesení
zastupitelstva obce o prodeji pozemků schviálených na zasedání zastupitelstva obce dne
27. l. a 28. 5. 2020 nebyla konkrétrd. Pro neurčitost usnesení nebyl zcela naplněn
§ 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

il. Při přezkoumání hospodaření byly zjištěny následující chyby a nedostatkyo které
nemají závažnast nedostatků uvedených v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona
o přezkoum áv ání hospodaření.

Přehled zjištěných chyb a nedostatlcu v členění dle ustanovení § 2 odst. l a2 zákona
o přezkoum áv ání hospodaření :

§ 2 odst. 2 písm. h\ účetnictví vedené územním celkem
- Při konečném přezkoumání hospodaření obce zarok2a20 byl předložen plán inventur

vyhotovený dne 26. I0. 2020. Přílohou k tomuto plánu byl seznam invenfumích
soupisů, ktery neobsahoval stejně takjako Inventarizační zpráva zarok 2020 všechny
inventurní soupisy nutné k provedení inventarizace za rok 2020. Plán inventur musí
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obsahovat také semamy zjednodušených inventurních soupisů (inventarizace účtu 401,
406,408, 432),které musí blt předmětem inventarizace k 31. 12.2020. Zjednodušené
inventurní soupisy obsahují přírustky a úbytky stalu jiných pasiv, které byly zjištěny
zjednodušenou inventurou, včetně počátečních a konečných stavů. Seznam všech
inventurních soupisů u plánu inventur nebyl také za rok 2019. Nebylo postupováno
v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 vyhlášky č.270l20t0 Sb., o inventarizaci
majetku azávazk&.

SoučástíInventarizačntzprávyzarok2020zpracovanédne 18. I.2a2l bylapřílohač. 1
(rekapitrrlace inventarizovaných účtu v tabulkové podobě) a příloha č. 2. (rekapitulace
inventarizovaných účtů číslovaných dle jednotliqých inventarizačních soupisů).
Předložené přílohy č. 1 a 2 neobsahovaly seznam všech inventurních soupisů např. účtů
38I,342,388, 403, 374,902 aj. a zjednodušených inventurních soupisů např. účtu 401,
406, 408. Inventarizačrlt zprávazarokza2} akneobsahovala shrnutí všech podstatných
skuteěností o všech provedených inventurách. Nebylo naplněno ustanovení § 2 písm.
e) a § 3 odst. 5) vyhlášky č.27anVffi Sb., o inventarizaci majetku a závazků.

B. plnění onatření k odstranění nedostatků ziištěnÝch

I. při přezkoumání hospodaření územního celku zapřeďcháaející rolry

Při přezlrnumání hospodaření za předcházející rolcy byly zjištěny následující chyby
a nedostatlE:

- Předložerrý plán inventur na rok 20]9, sestavený účetní jednotkou Obec Horní Smržov,
neobsahoval seznamy inventurních soupisů, dodatečných inventurních soupisů a
zjednodušených inventurních soupisů, které budou sestavovány v rozsahu účtových
skupin, v rozsahu inventarizačních položek nebo v rozsahu seskupení inventarizačních
položek Nebylo postupováno v souladu § § 5 odst. 3 Vyhlášfu č. 270/2010,
o iwentarizaci majetku a závazků. Bylo přijato opatření, aby plún inventur byl
v souladu s § 5 odst. 3 Vyhlúšky č. 270/2al0, o inventarizaci majetku a zúvazků-
Kontrola ndležitostí plónu inventur byla provedena v rómci inventarizace
k 31. 12. 2020 při konečném přezkoumání hospodaření obce za rok 2020. Bylo
4jštěno, že plón inventur na rok 2a20 sestuvený dne 26. I0. 2020 neobsahuje seznam
všech inventurních soupisŮ, které musí být předmětem inventarizuce k 31. 12. 2020
viz oddíI A této rpróuy. Nenapraveno.

- Na základě rozhodnutí zastupitelstva, prodala obec Horní Smržov mimo jiné pozemek p.
č. 369/14 o vyměře 75 m2 (Kupní smlowa ze dne 29. 8. 20}8). Prodej pozemku byl
sclnólen dne ]4. 2. 2019 usnesením č. I bod č. 4 ve znění "Žádosti o pronajem a prodej
pozemlců - schváIen prondjem a odlap pozemlai dle záměru obce 2/2019". í/ zápise
o průběhu zasedání, ani přijatém usnesení není uvedeno, za jakou cenu se předmětné
pozemlql prodávají, popňpadě pronajímají. Pro neurčitost usnesení nebyl zcela dodržen
§ 85 písm, a) zálrnna č. zálana č. 128/2000 Sb., o obcích. K uýše uvedenému
nedostatku bylo zastupitelstvem obce přijato nópravné opatření, aby již nedochdzelo
při schvalovóní prodeje a pronójmu nemovitého majetku k přijetí neurěitého
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usnesení. Zapisovatel byl poučen o důležitosti zapsat tyto údaje do aípisu o prŮběhu

zasedúní zastupitelstva obce. Při kontrole opatření k nópravě v rúmci přezkoumání
hospodaření obce za rok 2020 bylo zjštěno, že realizace nápravného oputření nebYla

uskutečněna vi+ oddíl A této zprúuy. Nenapraveno-

Zastupitelstvo obce Horní Smržov na svém zasedání konaném dne 26. 6- 2018

projednalo a schválilo Závěrečný účet obce Horní Smržov za rak 20]7, vČ. zPrálY
'o 

výsledku přezkoumání hospodaření obce Horní Smržov za rok 2017, a přijalo oPatření

poirrbrá i nápravě chyb a nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření za rok
^20t7 

(viz. bod 7 Zápisu o průběhu zasedání zastupitelstva obce Horní SmrŽov Č. 3/2018

konaného dne 26, 6. 20tS). Písemná infarmace o takto přijatych nápravných opatřeních

byla přezkoumóvajícímu orgánu doručena dne ]9, 7. 2017, tj. ve lhŮtě 23 dnŮ Po
projednání zprávy spolu se závěrečným účtem. Obec nepostupovala v souladu
-s 

ustanovením § 13 odst. l písm, b) zákona č.42a/20a4 Sb., o přezkoumávání

hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, kdy je Územní

celek povinen přijmout opaření k nápravě chyb a nedostatkŮ uvedených ve zpróvě

o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci přísluŠnému

přezkoumávajícímu orgónu, a to nejpozději do l5 dnů po projednání této zprávy spolu

se závěrečným účtem v orgánech územních celku, Zastupitelstvo obce na svém

zasedóní dne 5. 6. 20t9 vzalo na vědomí toto pochybení zastupitelstva předchozího
volebního obďobí a "rozhodlo se nadále včas provádět núpravnú opatření a poďúvat

o tom písemnou informaci příslušných orgdnům". Kontrolou bylo zjštěno, že přijaté
ndpravné opatření nebylo plněno viz popsaný nedostatek v oddÍIe A ZŮpisu V roce

zďzo jit byla zaslána na přezkoumóvající orgún núpravnú opatření v zákonné lhŮtě.

Napraveno.

- obec Horní Smržov rozšířila stavající dětské hřiště, rozčleněné v evidenci majetku na

účtu 02] - Stavby dle jednotlivých sestav, o nové herní prvlE v celkové Částce

163.260,- Kč (fa. přijató č. 190a1120 ze dne 3. 6. 2019), Herní prvlE sestávají např.

ze dvojhoupačlql za 32.258,60 Kč, houpačfu kládové Koník ]6.008,30 Kč, kolotoČe

Káča Ža 55.490,- Kč atd.. Opravným účetním dokladem č, l900700a14 byly 4lto herních
prvky do 40. tis. Kč zaúčtovány na účet 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek, nad

40 tis. na účet 022 - Samostatné movité věci a soubor hmotných movitych věcÍ.

Vzhledem k tomu, že dle informace jsou tyto herní prvlql pevně zaktlMeny do země a jsou

umístěny na stávajícím dětslglm hřišti bez přemisťovóní, měly by být správně zaúČtovány

na účtu 021 - Stavby. Územní celek nedodržel obsahové tymezení položlry romahy

''A.IL3.Stavby" v souladu s § 14 odst. 3 vyhlášfu č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí
něherá ustanovení zákona č. 563/199] Sb,, o účetnictví, ve znění pozdějších předPisŮ.

Herní prvky byly zaúčtovány na účet 021 - Stavby dne 31. 3. 2020 ÚČetním dokladem

č. 2003 - 000103. Napraveno.

- Schvólerrý Závěrečný účet obce Horní Smržov za rok 2018 byl vyvěšen na internetotých
stránkách obce v zákonné lhůtě od 20. 6. 2019. Obsahem závěrečného účtu

meřeiněného na internetových stránkách obce byly údaje o hospodaření s majetkem a

finanční vztahy ke stótnímu rozpočtu a rozpočtu lcraje. Zveřejněny Závěrečný ÚČet

za rok 20]8 však neobsahoval údaje o plnění rozpočtu příjmů a ýdajů v plném členění
podle rozpočtové skladby, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření územního

samosprávného celku. Nebyto dodrženo ustanovení § 17 odst. 2, 3 a 5 zákona Č,

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtŮ. K nedostatku bylo přijato
nápravné opatření spočívající v doďržovóní uýše uvedeného zdkonného nařÍaenÍ,
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týkající se náležitostí zúvěrečného účtu. Zóvěrečný ÚČet za rok 2019 obsahoval Údaje

á pinění rozpočtu v plném členění podle rozpočtové skladby. Napraveno,

-

Razpočet obce Horní Smržav na rok 20]g, který byl zastwitelstvem obce schválen dne

27. 12. 2018, a to dle meřejněného náwhu rozpoČtu obce na rok 2019 se závazným

ukazatelem rozpočtu obce i jeho oddítech, byl mj. ve uýdajové části v oddílu 363

(Komunólni sňrty a územni ronoj) schvólen v čóstce ]00.a00,- Kč, Na základě

pravomoci kprovádění rozpočtouých opatření udělené zlstupitelstvem obce starostce a
'místostarastie 

obce bez oňezení'(sclwáteno v zastupitelstvu obce dne ]9. a- 2015) bYl

ke dni j1. 12. 2019 rozpočet obce upraven cellcem 6 rozpoČtouýrni opatřeními-

Kontrolou bylo zjištěno, že'obec Horní Smržav v tamto oddÍIu (na § j631 PoloŽce 5l37

- Drobrrý hmotný dlouhodabý majetek ) uslrutečnila dne 7. 10. 2019 ýýdaj z rozPoČtu

obce spóiený s pořízenírn svítidel a příslušenstvím od splečnosti JD ROZHLASY s.r-o., a

to v ietÉovb ,i,si ]5a.010,- Kč ftiž. dowad č. 1910-000032 ze dne 7. 10. 20]9 a d.č-

19-800-00291), avšak úprava výše ulledeného oddílu (nauýšení o ]55.000,- KČ) bYla

provedena až rozpočtaiým opa,třením č, 5 ze dne 23. 10. 2019, čili aŽ po provedení
'tnedeného 

uýdaji z rozpočtu. Tí*to došlo celkově k přečerpání oddílu jalco závazného

ulrazatele. obec tímto iepostupovala v souladu s § 1ó odst. 4 zókana Č- 25a/2aoa Sb.,

o rozpočtouých pravidtich úiemních razpočtů, podle laerého se rozpoČtové opaření
prorádí práa piovedením rozpočtově nezajištěného uýdaje. Po provedení rozpoČtově
'nezajištěného 

uýdaje lze razpáčtové opatření provést pouze při Živelní Pohromě nebo

havárii ohrožující2ivoty a majetek, při plnění peněžní povinnosti uloŽené pravomocným

rozhodnutím, při obdriení dolace před koncem knlendařního roht nebo pokud se jedná

o finančních prostředtcy podle § 28 odst, 12. Byla provedena kontrola rorpoČtouých

opatření v íoce 2020- ; bylo ajištěno, že rozltočtovó opaňení byla provúděna Před
provedením roryočtově nezajštěného uýtluje. Naaraveno,

_ V průběhu rolal 2019 bylo účtováno o pohledaúrach za odběrateli, vyplyvající

z uzavřených smluv, ,opi. Porhtovní smlouvy ze dne 15. 4. 2019 (ProPaclltování

pozemlai, k.ú. Horrí Smržov v cellrnvé uýměře ],7792 ha), Pachtovní smlotuY ze dne
'15. 

4. 20t9 (propachtování pozemlrů v k.ú. Horní Smržov v celknvé uýměře 0,9256 ha),

clrybně ,o itrí 3]5.0003 
-_ 

Jiné pohtedáilcy z hlavní činnosti. Předpis pahledárulcy

páchtovného byl zaúčtován např. souhrnruym účetním dokladem č. 1900400al2 ze dne
'1. 

t1. 20]9 ve výši 3.854,75 Kč, dokladem č. 1900400005 v celkové výši 20.543,90 KČ

na účet 315.0003, správně paří na účet (3 1 1 - Odběratelé). Nebyla dofuŽena obsahová

náptň položky ,a.a.t. Ódbarateé", která obsahuje čóstlq pohledávek v oblasti

,orloo*opravních vztahů mezi odběrateli a dodavateli. Tento postup není v souladu

s § 22 oait. t písm. a) Vyhlášky č. 410/2009 Sb., lďerou se provádějí něHerá ustanoyení

,á6r, č. 1fi7tgg] Šb.,- o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané

účetní jednatky. přijaté nópravné opatření spoČÍvó v ÚČtovóní pachtovného

do budoucna na účet-311 - Ottběratelě. Plnění núpravného opatření bylo ověřeno

na účetních ďokladech č. 200a7h0a05,20a0700004 a 2000700aB ze dne 3- 2- 2020.

Napraveno.

- Inyenturní soupis účtu 31t - Odběratelé, sestavený ke dni 3l. 12.2019, vylrazuje

zůstatek ve uýši 53.606,- Kč. Na tomto účtu jsou evidovány pohledavlE mimo jiné

za ubytování z rolu 2018 v cellmvé výši 3.200,- Kč, splatné ke dni 9. 5. 2018- Kontrolou

bylo'zjištěno, že účetní jednotlra k těmto pohleůinllram nevytýáří opravné poloŽlE

i soutadu s platnými pravními fiedpisy. Podle § 65, odst. Q lryhlášlE č- 410/2009 Sb-,

lďerou se pioraáait iaherá uitanovení zákona č. 5631199] Sb.,o účetnictvÍ, ve znění
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pozdějších předpisů, pro někeré vybrané účetní jednotlq, se v případě pahledávek
-opravná 

pilozko poražuje za významnou a tvoří se ve výši ]0oÁ za každých ukonČených

áerodesfu dnů po splatnosti dané pohledávfu. Bylo přijato núpravné opatřenÍ, aby

účetní jednotká doúčtovala opravné položky k pohledávce za ubytování Firma bYla

opětovně kontaktována a pohleďóvka byla dne 20. května 2020 znovu vymáhána. Dne

it. t. 2020 účetním dokladem č. 2008 - 000083 byla zaúčtovóna opravná poloŽka

ve výši 2.880,- Kč na účet 194 - Opravné položky k odběratelŮm Kontrola pohledávek

po'splatnosti byla také provedena při konečném přezkoumání hospodaření obce
^za 

rok 2020, kdy byty k 31. 12. 2020 zaúčtovány opravné poloŽky k pohledúvkdm

na účtu 194 ve uýši 3.200,- Kč. Napraveno.

Zastupitelstvo obce Horní Smržov na svém zasedóní dne 5. 6. 2019 schválilo ZávěreČný

tičet^obce za rok 2018 a přijato opatření k nápravě nedostatla) zjiŠtěnýCh Při
přezkoumání haspodaření obce za rok 2018 (bod 7). Písemnó informace o Přijetí
^opatření 

k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zpróvě o výsledku přezkoumání

iospodaření ipracované přezkoumóvajícím orgánem nebyla podánav zákonné lhŮtě, a

to'nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se zóvěreČným ÚČtem

v orgánech územního celku. Yýše uvedená písemnó informace byla doruČena

přezřoumávajícímu orgánu - Krajskému úřadu Jihomoravského lrraje dne 26. 6- 2019.
'Nebylo 

respektovóno ustanovení § 13 odst. 1písm. b) zákOna č.420/2004 Sb.,

o prerkou*óvání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovoltrych svazkŮ

oicí. Zastupitelstvo obce přijalo nápravné opatření zasílat písemnou informaci
o přijetí opatření k núpravě chyb a nedostatkŮ vŽdy v zákonné lhŮtě. Při dílČÍm

pi"áoo*árí hospodaření obce za rok 2020 byto zjštěno plnění nápravného opatřenÍ,
^kdy 

Závěrečný ičet za rok 2019 byl schválen na zasedúní zastupitelstva obce dne

za. s. 2020 a nápravntí opaňení byla na přezkoumóvající orgán doruČena dne

2.6. 2020. Naoraveno.

Dle plánu inventur na rok 20t9 (Příkaz k provedení inventarizace obce Horní SmrŽov)

sestaveného dne 8. 8. 2atg byly obcí Horní Smržov stanoveny podmínlE provedení

periodické inventarizace majetku a závazků obce prováděné k rozvahovému dni
-31. 

12. 2019 (dáte jen "plán"), Předpoktádaný okamžik zahájení inventury byl tímto

plánem stanoven s datem ]0. 8. 2019 (s ukončením do 3]. 1.2020). Kontrolou

inventurních soupisů majetht a závazků obce Horní Smržov, sestavených ke dni 31. 12-

2019, bylo zjišĚno, že obec v souladu s tímto plónem zahájila fyzickou inventuru

maje:tku- obcá dne ]0. B. 20]9, a to konlvétně majetku evidovaném na majetknvých

účtech SU 0]8 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek, 019 - Ostatní dlouhodobý

nehmotný majetek, SU 021 - Stavby, 022 - Samostatné movité věci cl soubory movitYch

věcí, aja - Drobný dtouhodobý hmotný majetek, 03] - Pozemlq, 032 - Kulturní
předměty, 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek, 132 - Zboží na sHadě atd.

Výše uv,edený postup obce sowisející se stanovením okamŽiku zahájení inventurY je v

,:orporu s § 3b odst. 6 písm. a) zákona č. 563/199] Sb., o účetnictví, podle herého

úaení jednottry při periodické inventarizaci mohou zahájit inventuru nejdříve ČtYři

měsíce před romahovým dnem. Bylo přijato opatření tak, aby příkaz k inventarizaci
obce zi rok 2020 byl proveden v zákonné lhůtě. Inventarizace bude zahújena nejdříve

čtyři měsíce před rozvahouým dnem. Núpravné opatření bylo prověřeno při koneČném

piezkoumúií roku 2020 a bylo zjištěno v rúmci kontroly inventarizace k 3l. 12- 2020,

že Účetní jednotka postupovala v soulada se zdkonem_ Napraveno.
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II. při předcházejícím dílčím přezkoumání

Při předchózejícím dílčím přezkoumání hospodaření byly zjištěny nósledující chyby

a nedostatlE:

- Obec Horní Smržov uzavřela dne 29. 5. 2020 Kupní smlouvu na prodej parcely Č,

543/15 o výměře 28 m2. Dle doložlry ke Kupní smlowě uzavřené dne 29. 5. 2020 byl
prodej pozemku parc. č. 543/15 k. ú. Horní Smržov schvólen na zasedání Zastupitelstva
obce Horní Smržov dne 28. 5. 2020. Na tomto zasedání zastupitelstva obce v bodě 8 byl
projednán a schválen prodej pozemku v ceně 35 Kč/m2 bez uvedení čísla parcely a
vyměry, Obdobně tomu bylo u schválení prodeje pozemku za cenu 100 Kč/m2
na zasedání Zastupitelstva obce Horní Smržov dne 27, 1. 202a v bodě 5, kde není
uvedeno číslo parcely a vyměra. Z uýše uvedených skutečností lze vyvodit, že usnesení

zastupitelsva obce o prodeji pozemků schválených na zasedání zastupitelstva obce dne

27, t, a 28. 5. 2020 nebyla konlcrétní. Pro neurčitost usnesení nebyl zcela naplněn § 85
písm. a) zókona č. ]28/2000 Sb., o obcích. Bylo přijato opatření k núpravě tak, aby
v aípisech ze zastupitelstva byla uvedena usnesení s přesným určením smluvních
stran kupní smlouvy, čísla parcely, vyměry a ceny za m2. Realizace ndpravného
opatření byla ověřena u kupní smlouvy na prodej pozemků uzavřené dne 14. 12. 2020,

kterému předcházelo schvólení prodeje pozemků na zasedúní zastupitelstva dne
23. 11. 2020 v souladu s přijatým nápravným opatřením. Kontrola núpravného
opatření bude provedena také při ďílčím přezkoumúní roku 2021.

- Dne 29, 5. 2020 byla uzayřena Kupní smlouva na prodej parcely č. 543/15 o výměře 28

m2, návrh na vklad do katasnu nemovitostí byl podán dne 2]. 7. 2020. Uhrada
za prodej pozemku parc. č. 543/1 5 byla zaúčtována ve vyši 980,- Kč chybně jako úhrada

- za'spořebu vody Ůčrtrí* dokladem č. 20-800-00]78 dne 5. 6. 2020. Účetní jednotka

k 3]. 8. 2020 nezaznamenala v účetnictví obce účetní zápisy vyplyvající z prodeje
pozemku parc. č. 543/15. Účetrí jednotka neúčtovala podvojnými zápisy o stavu a
po|rybu majetku a jiných ahiv, závazků včetně dluhů a jiných pasiv, dále o náHadech a
výnosech a výsledku hospodaření. Nebylo dodrženo ustanovení § 2 záknna č. 563/1991
Sb., o účetnictví. Byla provedena oprava zaúčtování účetními doklady č. 2009 ,
000075, 2009 - 000076, 2009 - 000077 ze dne 30. 9. 2020, kdy hodnota 980 KČ
(správný popis "příjem za prodej poxemku" parc. č. 5$n) byla přeúčtovdna z § 2310
položky 2111 (nesprúvně úhrada za spotřebu vody) spróvně na § 3639 položku 3I11.
Hodnota parcely č. 543/1 byla oďúčtovdna z majetku obce účetním ďokladem Č. 70047

ze dne 30.9. 2020. Napraveno.

C. Závér

L Při přezkoumání hospodaření obce Horní §mržov zarok20}a

bvly ziištěnv chybv a nedostatky
o.rr"d"pé n ,rrt* rpoduř"oí. u to

Nedostatlcy, spočívající v porušení povinností rúzemniho celku stanovených zvláštními
právními předpisy

- Zastupitelstvo obce nerozhodlo o nabytí a převodu hmotrrých nemovitych věcÍ.
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Neodstranění nedostatků zjištěných při přezkoum ání za předcházející roky

bvlv ziištěnv chvby a n,ed,ostatky.
které nemají závafuost.nedostatků uvedených v § 10 odst. 3 písm. c)

zákona o přezkoumávání hospodaření. ato:

- Plán inventur neobsahoval stanovené údaje.
- Inventarizační zprúva ne ob s ahoval a s tanovené náležito s ti.

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

- Při přezkoumání hospadaření za rok 2a20 nebyla zjištěna žádnó zdvažná rizilra, Iďerá
by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celhl v budoucnosti.

TIr. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

a) podíl pohledávek na rozpočfu územního celku . 5,03 o/o

b)podíl ávazkttnarozpočtuúzemníhocelku......;.r......... ...... 5,72Yo
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ........... 0 %

IV. Ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4
rozpočtové roky podle právniho předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost:

Dluh obce Homí Smržov k3I. 12.2020 nepřekročil 60 % pruměru příjmů za poslední 4
rozpočtové roky.

V. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný rizemní celek

- Kontrolní shpina upozorňuje na ust. § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtouých providlech územních rozpočtů, kde je stanoveno, že projednání
závěrečného účtu se uzavíró vyjddřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez
vyhrad, nebo souhlasu s výhradami, na záHadě nichž přijme územní samosprávny celek
a svazek obcí opaření potřebná k nápravě zjištěrtých chyb a nedostatlai; fritom uyvodí
závěry vůči osobctrn, které suým jednáním způsobily územnímu samosprávnému celku
nebo svazku obcí šlmdu. Projednání zavěrečného tičtu nebylo uzavřeno uyjádřením v
sauladu se zólrnnem, protože na zasedání zastupitelstva obce dne 28. 5. 2020 bylo
přijato následující usnesení: "Schvaluje zóvěrečný účet za rok 20]9". Na tota chybné
usnesení při schvalování zánlěrečného účtu byl již územní celek upozorněn i ve Zprávě z
přezkoumání obce Horní Smržov za rok 2019.

Horní Smržov, dne 7. května 2021

J,
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Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na konečném dílčím přezkoumání - za Krajsloý uřad

Jihomoravského kraje

kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Ing. Jitka Lošťaková tr- tr*
;;;;, ; il;;l ;:,;' ;ffi;;;;; ;;;; i' ;ilil ; ;

rD,

Poučení

Tato zpráva o výsledku přezkoumrání hospodaření je současně i náwhem zpávy o výsledku

přezkoumrání hospodaření, a je možto ke zjištění v ní uvedené podat písemné stanovisko

ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání náwhu zwáw kontrolorovi pověřenému řizením
přezkoumání. Konečným zněním zpráyy se tento nráwh stává okamŽikem marného uPlYnutí

it t,y, stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) z*ona o přezkoumávání hospodaření, k podání

písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému íízením přezkoumání.

Zpráva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává zástuPci

kóntrolovaného subjékm a druhý stejnopis se zakládá do příslŇného spisu krajského uřadu.

územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona o přezkoumávání
hospodaření póvinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatkŮ uvedených v této

zprávě o vysrcam přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci
krajskému úřaduo a to nejpozději do 15 dnů po projednáni této zpíáw spolu se

závérečným účtem v orgánech rúzemního celku.

územní celek je dáte ve smyslu ustanovení § 13 odst 2 zákona o přezkoumávání
hospodaření povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. l" písm. b) téhoŽ zákona

uvést lhůtu, ve které podá krajskému rtřadu písemnou zprávu o plnění přijafých

opatření a v této lhůtě krajskému úřadu uvedenou zprávu zaslat.

Nesplněním těchto povinností se rúzemní celek dopustí přestupku podle ustanovení § 14

odsi. t písm. b) a c) zákona o přezkoumávání bospodaření. Za přestupek lze uloŽit

pokutu do 50.000 Kč.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením § 11 ziťr'.ota

o-přezkoumáváru hospodaření projednana a jeden výtisk převzala starostka obce Horní

Smržov. Nedílnou sďučrástí Tpíáw je seanam přezkoumávaných písemností uvedených

v příloze.
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Poslední kontrolní úkon, tj. ukončení kontroly na místě, byl učiněn dne 14. května 2a21.
Zástlrycí územnfiro celku prohlašují, že poskytli pravdivé a úplné informace o předmětu
přezkoumání a o okolnostech váahujících se k němu.

Dana prudilová h'g
podpis starostky obce

b
starostka obce

Ing. Pavel Sabol

podpis účetní

l}
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