
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor kontrolní a ptávni
zerotínovo náměstí 3
601 82 Brno

SpZn.: S - JMK 877141202I OKP

Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce
HORI{Í SMRŽOV, okres Blansko za rok 202I

DÍlČÍ přezkoumání se uskutečnilo dne 18. listopada2021 nazákladě žádosti a v souladu

se zákonem č.42012004 Sb., o přezkoumávrání hospodaření územtich samosprávných celků

a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon o přezkoumávání hospodaření).

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

Přezkoumané období: 1. ledna 2021 - 30. záíí2021

Dílčí přezkoumání lykonal:

- kontrolor pověřený řízenimpřezkoumání: Jana Burgerová
- kontrolor: Ing. Lenka Hanáková

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

vydal Mgr. Radomír Zimek - pověřen vedením odboru kontrolního a právního Krajského

úřadu Jihomoravského kraj e.

Při přezkoumání byli přítomni: Dana prudilová - starostka

Ing. Pavel Sabol - úěetní



předmět přezkoumání:
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. I a 2 zákona
o přezkoumávání hospodaření. Přezkoumání hospodaření je prováděno qýběrovým způsobem
s ohledem na ýznamnost jednotlir,}ch skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.
Při posuzování jednotliých právních jednrání se lrychéni ze znění právních předpisů platn}ch
ke dni uskutečnění tohoto jednání.

A. VÝsledek dílčího přezkoumání

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

Přehled zjištěných chyb a nedostatků v členění dle ustanovení § 2 odst. I a2 zákona
o přezkoumávání hospodaření:

2 odst. ] oísm. íících se
r o zp o č t ový c h pr o s tř e dků

- Dne 3. 5. 202I uzavŤela obec Homí Smržov Dohodu o provedení práce účelem
zabezpeěení provozu obchodu - prodeje potravin se zastupitelkou obce. O vzniku
pracovněprávního poměru nerozhodlo zastupitelstvo obce, jak stanoví § S4 odst. 2
písm. p) zákona č. 12812000 Sb., o obcích, kdy vyslovovat souhlas se vznikem
pracovněprávního vztaha mezi obcí a členem zastupitelstva obce je lyhrazeno
zastupitelstvu obce.

- Při dílčím přezkoumání obce Horní Smržov za rok 202I byl předložen střednědobý
qihled rozpočtu sestavený na období roku 2018 - 202I. Obec nepostupovala
v souladu s § 3 odst. 1 zákona č.25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpoČtŮ a střednědobý výhled rozpočtu jako nástroj územního §amosprávného
celku slouŽícího pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství
nesestavila na období následující po roce 202|. Dle výše uvedeného zákona
se střednědobý výhled rozpočtu sestavuje na základě uzavřených smluvních vztahů
a přijatých závazkŮ zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který
se sestavuje roční rozpočet.

- Rozpočtové opatření ě. 4 provedené starostkou obce dne 10. 9. 202I (na základě
pověření zastupitelstva obce ze dne 19.4.2015) bylo na intemetoých stránkách obce
Horní Smržov zveřejněno až dne 25. I0. 202I. Nebylo postupováno v souladu s § 16
odst. 5 zákona Č. 25012000 Sb., o rozpočtových pravidtech územních rozpočtů,
kdy územní samosprávný celek zveřejní rozpočtové opatření na svých
internetových stránkách do 30 dnů ode dne jeho schválení a současně oznámí
na Úřední desceo kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno
nahlédnout do jeho listinné podoby.

- Zastupitelstvo obce Horní Smržov schválilo rozpočet obce na rok 202I na svém
zasedáni dne 2I. 12. 2020, a jako závazný ukazatel plnění rozpoětu byl stanoven
paragraf. K 30. 9. 202I byl rozpočet upraven celkem pěti rozpočtoqfmi opatřeními.
RozpoČtovým opatřením ě. 4, provedeným starostkou obce dne 10. 9. 202I (na zžklaďě
pověření zastupitelstva obce ze dne 19. 4.2015), byl schválený údaj na § 2310 - pitná
voda ve úši 40.900,- navýšen o 80.000,- Kč, Kontrolou bylo zjištěno, že úprava
rozpoČtu byla provedena až po uskutečněném v}daji, kdy d.č. 21-001-00122 ze dne
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19. 7. 202I byl uskutečněn r}daj na § 23l0 - pitná voda ve výši 98.281 ,- Kě za tátěr
střechy. Nebylo postupováno v souladu s § 16 odst. 4 zákona č. 25012000 Sb.,
o rozpoČtoých pravidlech územních rozpočtů, ktený stanoví, že rozpočtové
opatření se provádí před provedením rozpočtově nezajištěného rydaje.
Po provedení rozpočtově nezajištěného r}daje |ze rozpočtové opatření provést
pouze při Živelní pohromě netlo havárii ohrožující životy a majetek, při plnění
peněŽní povinnosti uložené pravomocným rozhodnutím, při obdržení dotace před
koncem kalendářního roku nebo pokud se jedná o finančních prostředky podle
§ 28 odst. 12l}še uvedeného zákona.

II. Při dílčím přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky, které
nemají závaŽnost nedostatkŮ uvedených v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona
o přezkoum áv ání hospodaření.

B. přezkoumané písemnosti

Při dílčím přezkoumiání hospodaření obce Horní Smržov byly přezkoumány zejména
následuj ící písemnosti :

- Návrh rozpočtu obce Horní Smržov na rok 202]
- Evidence rozpočtových opatření za rok 202l sestavená k 30. 9. 202]
- Rozpočtové opatření č. 4/202l
- Schválený rozpočet obce Horní Smržov na rok 202]
- Střednědobý výhledu rozpočtu obce Horní Smržov sestavený na rok 20 1 8 - 202 l
- Nóvrh závěrečného účtu za rok 2020
- Závěrečný účet obce Horní Smržov za rok 2020
- Bankovnívýpis č.94 ze dne ]9.7.2021 (KB, a.s.), PF č.2111]7 z dne 12.7,2021,d.č.

21-00]-00l22 ze dne 15, 7, 2021, d.č. 21-800-00094 ze dne 19.7. 2021 (nátěr střechy -
§ 2310/5171)

- Výpis z účtu č. ] l5 ze dne 10. 9. 2021 , Výpis z účtu č. 9 ze dne 30. 9. 2021 (KB a.s.)
- Mzdové listy neuvolněných zastupitelů obce Horní Smržov za období leden - září 2021
- Pokladní deník za září 202]
- Účetrí doklady 2t-700-00l87 až 2I-700-00207 za měsíc září 2021
- Účrtní doklaáy č. 2]-001-00052 ze dne t9. 3. 202], č. 21-700-00056 a č. 21-700-00056

ze dne 22.3.202], č.21-80a-00004 ze dne ]]. 1.202l, č.21-001-00005 ze dne 2]. ].
202],2]-007-00007 ze dne 3l. 3.202l, č. 2]-700-00207 ze dne 27.9.202I

- Dohoda o provedení práce ze dne 3. 5. 2021 (zabezpečení provozu obchodu) vč.
Mzdového listu za měsíc květen - září 2021

- Smlouva o dílo č. 58/2021 ze dne 2. 6. 2021 (pasportizace místních komunikací)
- Dodatek ke smlouvě o provádění prací č. 058/202l ze dne 27. 8. 202l
- Záměr obce č. ]/2021 ze dne 14. 4. 202l (p.č. 374/6 o výměře 648 m2)
- Zápis z kontrolyfinančního výboru ze dne 3I. 3. 2021 a 30. 9. 202]
- Zápis kontrolního výboru ze dne 6. 4. 202l
- Zápis ze zasedóní zastupitelstva obce Horní Smržov dne ]. 2., I2. 4., ]7. 5., ]4. 6., 30. 8.

202 1

- Kolaudační souhlas s užíváním stavby ze dne 4. 3. 2021 "Muzeum lidové architektury"
- Protokol o zařazení ze dne 31. 3. 2021 "Místní lidová architektura - Roubenka z Novičí"

vč. d.č. ] 1-007-00006 ze dne 4. 3. 2021
- Znaleclql posudek o obvyklé ceně nemovitosti pozemku p.č. 374/6 zapsaného na LVl pro

k.ú. a obec Horní Smržov, okres Blanskn vč. d.č. 2 1-001-00145. d.č. 21-800-001 ] 6
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c. plnění opatření k odstranění nedostatků ziištěnÝch

a) při přezkoumání hospodaření územního celku zapředcházející roky

- Předložený plán inventur na rok 20]9, sestavený účetní jednotkou Obec Horní Smržov,
neobsahoval seznamy inventurních soupisů, dodatečných inventurních soupisů
a zjednodušených inventurních soupisů, heré budou sestavovány v rozsahu účtových
skupin, v rozsahu inventarizačních položek nebo v rozsahu seskupení inventarizačních
položek. Nebylo postupováno v souladu s § 5 odst. 3 Vyhlášlql č. 270/20]0,
o inventarizaci majetku a závazků. Přijaté opatření, že plán inventur bude
vyhotoven v souladu s § 5 odst. 3 Vyhlášfu č. 270/2010, o inventarizaci majetku
a zóvazkŮ, nebylo za rok 2020 plněno. Plán inventur na rok 2020, sestavený dne 26. 10.
2020, neobsahoval seznam všech inventurních soupisů, které musí být předmětem
inventarizace k 3]. 12.2020. Plnění opatření a ndležitosti pldnu inventur budou
předmětem konečného přezkoumání k 31. 12. 2021.

- Na základě rozhodnutí zastupitelstva, prodala obec Horní Smržov mimo jiné pozemek
p.č. 369/14 o výměře 75 m2 (Kupní smlouva ze dne 29. B. 2018). Prodej pozemku byl
schválen dne 14. 2. 2019 usnesením č. ] bod č. 4 ve znění "Žádosti o pronójem a prodej
pozemkŮ - schválen pronájem a odkup pozemků dle záměru obce 2/20]9", V zápise
o prŮběhu zasedání, ani přijatém usnesení není uvedeno, za jakou cenu se předmětné
pozemlql prodávajÍ, popřípadě pronajímají. Pro neurčitost usnesení nebyl zcela dodržen
§ 85 písm. a) zákona č. zákana č. 128/2000 Sb., o obcích. Kvýše uvedenému nedostatku
bylo zastupitelsMem obce přijato nápravné opatření, aby již nedocházelo
při schvalování prodeje a pronájmu nemovitého majetku k přijetí neurčitého usnesení.
Zapisovatel byl poučen o důležitosti zapsat tyto údaje do zápisu o průběhu zasedání
zastupitelstva obce. Při kontrole opatření k nápravě v rámci přezkoumání hospodaření
obce za rok 2020 bylo zjištěno, že realizace nápravného opatření nebyla uskutečněna.
V kontrolovuném období l - 9/2021 dosud nebvlo možné ověřit plnění přiiatého
ndoravného opatření, ielikož. nedošlo ke schvdlení nového prodeie, či pronáimu
nemovitého maietku. tudíž bude předmětem kontrolv ke konečnému přezkoumúní.

- Součástí Inventarizační zprávy za rok 2020 zpracované dne ]8. 1. 2021 byla příloha
č. l (rekapitulace inventarizovaných účtů v tabulkové podobě) a příloha č. 2
(rekapitulace inventarizovaných účtů číslovaných dle jednotlivých inventarizačních
soupisŮ). Předložené přílohy č, ] a 2 neobsahovaly seznam všech inventurních soupisů
např. ÚčtŮ 38], 342, 388, 403, 374, 902 aj, a zjednodušených inventurních soupisů
např. účtů 40], 406, 408. Inventarizační zpráva za rok 2020 tak neobsahovala shrnutí
všech podstatných skutečností o všech provedených inventurách. Nebylo naplněno
ustanovení § 2 písm. e) a § 3 odst. 5) vyhlášlql č,270/2a]0 Sb., o inventarizaci majetku
a zóvazků. Zustupitelstvo obce na svém zasedání dne 14. 6. 202l rozhodlo,
že inventarizační zoróva bude v příloze č. 1 a č. 2 doplněna o seznumv chvběiících
inventurních soupisů. plnění ooatření bude předmětem kontrolv inventarizace k 31.
l2. 2021.

- Při konečném přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 byl předložen plán inventur
vyhotovený dne 26. 10. 2020. Přílohou k tomuto plánu byl seznam inventurních soupisů,
který neobsahoval stejně tak, jako inventarizační zpráva za rok 2020, všechny
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inventurní soupisy nutné k provedení inventarizace za rok 2020. Plán inventur musí
obsahovat také seznamy zjednodušených inventurních soupisů (inventarizace účtů 40l,
406, 40B, 132) které musí být předmětem inventarizace k 3]. l2. 2020. Ziednodušené
inventurní soupisy obsahují přírůstlql a úbytlcy stavu 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 vyhlášlq č.270/2010 Sb., o inventarizaci maietku
a závazků. k výše uvedenému nedostutka přiialo zastupitelstvo obce nápravné opatře-
ní, spočívaiící v doplnění náležitostí plánu inventur - seznamu inventurních soupisů.
Plnění přiiatého opatření bude předmětem kontrolv inventarizuce k 3]. 12. 2021.

Obec Horní Smržov uzavřela dne 29. 5. 2020 Kupní smlouvu na prodej parcely
č. 543/15 o výměře 28 m2. Dle doložlE ke Kupní smlouvě uzavřené dne 29. 5. 2020 byl
prodej pozemku parc. č. 543/]5 k. ú. Horní Smržov schvólen na zasedání Zastupitelsva
obce Horní Smržov dne 28. 5, 2020. Na tomto zasedání zastupitelsva obce v bodě 8 byl
projednán a schválen prodej pozemku v ceně 35 Kč/m2 bez uvedení čísla parcely
a výměry. Obdobně tomu bylo u schválení prodeje pozemku za cenu 100 Kč/m2
na zasedání Zastupitelstva obce Horní Smržov dne 27. 1, 2020 v bodě 5, kde není
uvedeno číslo parcely a výměra. Z výše uvedených skutečností lze vyvodit, že usnesení
zastupitelstva obce o prodeji pozemků schvólených na zasedání zastupitelstva obce dne
27. 1. a 28. 5. 2020 nebyla konlrrétní. Pro neurčitost usnesení nebyl zcela naplněn § 85
písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. K nedostatku bvlo přiiato Zastupitelstvem
obce nápravné opatření snočívaiící v přiiímóní konkrétních usnesení s přesným
určením smluvních stran kupní smlouw, čísla parcelv, výměrv a cenv za m2.
Vzhledem k tomu. že v kontrolovaném období 1 - 9/202l nebvlo možné plnění
núpravného opatření ověřit, ielikož k takovému schvalovdní maietkoprávních úkonů
nedošlo, bude předmětem kontrolv při konečném přezkoumání.

D. Závér

Územní samosprávný celek je dle § 13 odst. 1 písm. a) zíkonao přezkoumávrání hospodaření
povinen bezodkladně po seznámení se zápisem z dílčího přezkoumiání hospodaření přijmout
opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v tomto zápise.
Informaci o přijetí a splnění přijat}ch opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených
v zápisu z dílčího přezkoumáni je uzemni samosprávný celek povinen předložit při konečném
přezkoumání.
Zástupci územního celku prohlašují, že poskytli pravdivé a úplné informace o předmětu
přezkoumání a o okolnostech vztahujícich se k němu.

I. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatkůo
která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:

- Při dílčím přezkoumóní hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, herá by
mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.
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II. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek

- Kontrolní skupina upozorňuje na ust, § ]7 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb.,

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, kde je stanoveno, že projednání
závěrečného účtu se uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to
bez výhrad, nebo souhlasu s výhradami, na základě nichž přijme územní samosprávný
celek a svazek obcí opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků; přitom
vyvodí závěry vůči osobám, které svým jednáním způsobily územnímu samosprávnému
celku nebo svazku obcí škodu. Projednání závěrečného účtu nebylo uzavřeno
vyjádřenímv souladu se zákonem, protože na zasedání zastupitelstva obce dne ]4.6.
202l bylo přijato následující usnesení: "Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet
2020".

- (Jpozorňujeme na novelu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, která byla provedena zákonem č. 484/2020 Sb. a nabývá účinnosti dnem l.
]. 2022. Spíše než zavádění nových povinností a úprav přináší opravy chyb předchozí
novely. Došlo ke zpřesnění neřejňování tm. rozpočtových dokumentů, které by však
nemělo přinášet další administrativní zátěž - jednak dochází k prodloužení lhůt pro
neřejnění návrhů těchto dokumentů na úředních deskách a na druhé straně jsou tyto
dokumenty neřejňovány až do doby, dokud nejsou nahrazeny dokumenty nově
schválenými a neřejněnými. Bližší informace lze nalézt v metodicleych materiálech
O db oru e konomi c ké ho - ht tp s : //www .j mk. c z/ c o nt e nt / ] 7 7 8 4.

Horní Smržov, dne 18. listopadu 2021

Za Krajský úřad Jihomoravského kraj e

Jana Burgerová

kontrolor por"čřcný řízením přezkoumání

Ing. Lenka Hanáková

řízenírn přezkclumání

kontrolor

S obsahem zápisu z ďilěího přezkoumání hospodaření obce Horní Smržov, byla v souladu s §
6 odst. 1 písm. b) zákona o přezkoumávání hospodaření seznámena a jeho stejnopis obdržela
starostka obce dne 18. listopadu202I.

Dana Prudilová
/

starostka obGBEC HORruÍ SnnnŽOV
(l79 6l Lctovicc
tčo: oo 53 2126
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