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ZPRÁvA
výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021
obce HORNÍ SMRŽOV, okres Blansko

Zpráva o ýsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčfto

přezkoumání hospodaření, které proběhlo dne 18. listopadu 202I a na zékladě výsledku
koneČnéhopřezkoumání hospodaření, které se uskutečnilo dne 30. března 2022.
Přezkoumání hospodaření proběhlo na základě ustanovení § 42 zákona č. 12812000 Sb., o

obcích a v souladu se zákonem č. 42012004 Sb., o přezkoumáváni hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále

jen zákon o

přezkoumáváni

hospodaření).

Místo provedení přezkoumání: Obecní uřad Horní Smržov
Horní Smržov l39,679 61 Letovice
Přezkoumání vykonal:
Kontrolor pověřený Ťizenim přezkoumání
Kontrolor:

:

Jana Burgerová
Ing. Lenka Hanáková

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

vydal Mgr. Radomír Zimek

-

pověřen vedením odboru kontrolního a právního Krajského

úřadu Jihomoravského kraje.

Při přezkoumání byli přítomni:

Dana prudilová

-

starostka

Ing. Pavel Sabol - účetní

předmět přezkoumání:
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Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst. 1 a 2
zákona o přezkoumáváni hospodaření, posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto
zákona. Přezkoumání hospodaření bylo r,ykonáno ýběroým způsobem.

Při posuzování jednotliých právních úkonůse lychází ze znéníprávních předpisů platných
ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

2

3

zákona o přezkoumávání hospodaření nebyly předmětem
přezkoumáníúďqe, na které se váahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

Podle ustanovení §

odst.

Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno dne 20. íijna 202I, a to doručenímpísemného
oznámeníúzemnímucelku nejpozději 5 dnů přede dnem rca|izace výkonu přezkoumání,

A. VÝsledek přezkoumání

I. Při

přezkoumání hospodaření byty zjištěny chyby

a

nedostatky uvedené

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

Přehled zjištěných chyb a nedostatků v členěnídle ustanovení § 2 odst.
o přezkoum áv áni hospodaření

l a2

zákona

:

§ 2 odst. ] písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, ďlkajících se
ro zpočtových pr o stř e dků
- Dne 3. 5. 202I uzavřela obec Horní Smržov Dohodu o provedení práce účelem
zúezpečeníprovozu obchodu - prodeje potravin se zastupitelkou obce, O vzniku
pracovněprávního poměru nerozhodlo zastupitelsfvo obce, jak stanoví § 84 odst. 2
písm. p) zákona č. 12812000 Sb., o obcích, kdy vyslovovat souhlas se vznikem
pracovněprávního vztaha mezi obcí a členem zastupitelstva obce je lryhrazeno
zastupitelstvu obce.

-

Při dílčímpřezkoumání obce Horní Smržov za rok 202I byl předložen střednědobý
ýhled rozpočtu sestavený na období roku 2018 - 202I. Obec nepostupovala
v souladu s § 3 odst. l zákona č. 250/2000 Sb.o o rozpočtoých pravidlech územních
rozpočtůa střednědobý ýhled rozpočtu jako nástroj územníhosamosprávného
celku sloužícíhopro střednědobé íinančníplánování rozvoje jeho hospodářství
nesestavila na období následující po roce 202L Dle výše uvedeného zákona
rozpočtu sestavuje nazákladé uzavřených smluvních vztahŮ
a přijafých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který
se sestavuje ročnírozpočet.
se střednědobý lryhled

-

Rozpočtovéopatření č. 4 provedené starostkou obce dne 10. 9. 202I (na základě
pověření zastupitelstva obce ze dne 19.4,2015) bylo na intemetových stránkách obce
Horní Smržov zveřejněno až dne 25. I0.202t. Nebylo postupováno v souladu s § 16
odst. 5 zákona č.25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtŮ, kdy
územnísamosprávný celek zveřejní rozpočtovéopatření na svých internetových
stránkách do 30 dnů ode dne jeho schválení a současně oznámí na úřední desce,
kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné
podoby.

,)

-

Zastupitelstvo obce Horní Smržov schválilo rozpočet obce na rok 2a2I na svém
zasedání dne 2L 12. 2020, a jako závazný ukazatel plnění rozpočtu byl stanoven
paragraf. K 31. 12. 202I byl rozpočet upraven celkem sedmi rozpočtovými opatřeními.
Rozpočtovým opatřením č.4 provedeným starostkou obce dne 10. 9. 202I (nazákladé
pověření zastupitelstva obce ze dne 19. 4. 2015) byl schválený výdaj na § 23 10 - pitná
voda ve výši 40.900,- navýšen o 80.000,- Kč. Kontrolou bylo zjištěno, že Úprava
rozpoětu byla provedena až po uskutečněnémr}daji, kdy d.č. 21-001-00122 ze ďne
19.7.202I byl uskutečněn údaj na § 2310 -pitná voda ve v"ýši 98.281,- Kč zanátěr
střechy. Nebylo postupováno v souladu s § 16 odst. 4 zákona Č. 25012000 Sb.,
o rozpočtoých pravidlech územníchrozpočtůokterý stanoví, Že rozpoČtové
opatření se provádí před provedením rozpočtově nezajiŠtěnéhovýdaje.
Po provedení rozpočtově nezajištěného výdaje lze rozpočtové opatření provést
pouze při živelnípohromě nebo havárii ohrožujícíživo§ a majeteko při plnění
peněžnípovinnosti uloženépravomocným rozhodnutím, při obdrženídotace před
koncem kalendářnfuo roku nebo pokud se jedná o finančníchprostředky podle
§ 28 odst. 12 výše uvedeného zákona.
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II. Při přezkoumání hospodaření byly zjištěny následující chyby a nedostatky, které
nemají závažnost nedostatků uvedených v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona
o přezkoum áv ání hospodaření.

Přehledzjištěných chyb anedostatkův členěnídle ustanovení § 2 odst.

I a2zákona

o přezkoumávání hospodaření:

h účetnictvívedené územnímcelkpm
Inventumím soupisem účtu374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery byl vykéuán
zůstatek tohoto účtuke dni 31 . 12. 202I ve qfši 653.618,99 Kč a inventurním soupisem
úětu 082 - Oprávky k samostatným movitým věcem a souboru movitých věcí byl
rykázán zůstatek tohoto účtuke dni 31. 12.202I ve qfši 658.173,- Kč. Tyto zůstatky
jsou rovněž vykazany ve výkazu Hlavní kniha sestavená ke dni 3I. |2.202I. Oba tyto
inventurní soupisy nelze považovat za prikazné, neboť správnost zůstatku těchto účtŮ
nebyla prokázána obsahem jiného prukazného účetníhozáznaml, jak ukládá
ustanovení § 33a odst. 1 písm. b) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

E 2 odst. 2 nísm.

-

B. plnění opatření k odstranění nedostatků ziištěnÝch

I.

při přezkoumání hospodaření územníhocelku za předcházející roky

Při

přezkoumání hospodaření za předcházející roky byly zjištěny následující chyby

a nedostatley:

-

Součástí Inventarizační zprávy za rok 2020 zpracované dne ]8. l. 2021 byla příloha
č. 1 (rekapitulace inventarizovaných účtův tabulkové podobě) a příloha č. 2.
(rekapitulace inventarizovaných účtůčíslovanýchdle jednotlivých inventarizačních
soupisů). Předložené přílohy č. ] a 2 neobsahovaly seznam všech inventurních soupisŮ
např. tičtů381, 342, 388, 403, 374, 902 aj. a zjednodušených inventurních soupisŮ
např. účtů40],406,408. Inventarizační zpráva zarok 2020 takneobsahovala shrnutí
všech podstatných skutečností o všech provedených inventurách. Nebylo naplněno
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ustanovení § 2 písm. e) a § 3 odst. 5) vyhlášfu č.270/2010 Sb., o inventarizaci majetku
a závazkŮ. Zastupitelstvo obce na svém zasedóní dne 14, 6. 202l rozhodlo,
Že inventarizační zprúva bude v příloze č. 1 a č. 2 doplněna o seznamy chybějících
inventurních soupisů. Plnění opatření bylo ověřeno na inventarizační zprdvě za rok
2021, kterd obsuhovala stanovené přílohy. Napraveno.

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
inventurní soupisy nutné k provedení inventarizace za rok 2020. Plán inventur musí

obsahovat také seznamy zjednodušených inventurních soupisů (inventarizace účtů40],
406, 408, 432) které musí být předmětem inventarizace k 3]. 12. 2020. Zjednodušené
inventurní soupisy obsahují přírůstlrya úbytlql stavu jiných pasiv, které byly zjištěny
zjednodušenou inventurou, včetně počátečnícha konečných stavů. Seznam všech
inventurních soupisů u plánu inventur nebyl také za rok 20]9. Nebylo postupováno v
souladu s ustanovením § 5 odst 3 vyhlóšky č.270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a
závazkŮ. K výŠeuvedenému nedostatku přijalo zastupitelstvo obce nápravné oputření,
spoČÍvajícív doplnění náležitostíplúnu inventur - selnamu inventurních soupisů.
Plnění přijatého opatření bylo ověřeno na plúnu inventur 2021. Napraveno

Obec Horní Smržov uzavřela dne 29. 5. 2020 Kupní smlouvu na prodej parcely č.
543/]5 o výměře 28 m2. Dle doložky ke Kupní smlouvě uzavřené dne 29. 5. 2020 byl
prodej pozemku parc, č, 543/15 k. ú. Horní Smržov schválen 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 číslaparcely
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 čísloparcely a výměra. Z výše uvedených skutečností lze vyvodit, že usnesení
zastupitelstva obce o prodeji pozemků schválených 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 bylo přijato Zastupitelstvem
obce ndpravné opatření spočívajícív přijímání konkrétních usnesení s přesným
urČenímsmluvních stran kupní smlouvy, číslaparcely, výměry a ceny za m2. Plnění
nápravného opatření bylo ověřeno na přijatém usnesení č. 3 (ZO ze dne 25. 10. 202l)
Napraveno,
Předložený plán inventur na rok 20]9, sestavený účetníjednotkou Obec Horní Smržov,
neobsahoval seznctmy inventurních soupisů, dodatečných inventurních soupisů
a zjednodušených inventurních soupisů, heré budou sestavovány v rozsahu účtových
skupin, v rozsahu inventarizačníchpoložek nebo v rozsahu seskupení inventarizačních
položek. Nebylo postupováno v souladu s § 5 odst. 3 Vyhlášlql č. 270/2010,
o inventarizaci majetku a závazků. Přijaté opatření, aby plán inventur byl v souladu
s § 5 odst. 3 Vyhlášky č. 270/2010, o inventarizaci majetku a závazků nebylo v rdmci
inventarizace k 3]. 12, 2020 nebylo plněno, jelikož plán inventur na rok 2020 sestavený
dne 26. I0. 2020 neobsahoval seznam všech inventurních soupisů, které musí být
předmětem inventarizace k 3]. 12. 2020. Plnění přijatého opatření bylo ověřeno na
plánu inventur na rok 2021 ze dne 30. 1l. 2021, který již obsahoval veškeré
ndležitosti, Napraveno.
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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. 2013). Prodej pozemku byl
schválen dne ]4. 2. 20]9 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, ani přijatém usnesení není Lvedeno, za jakou cenu se předmětné
prodávají, popřípadě pronajímají. Pro neurčitost usnesení nebyl zcela dodrŽen
pozemlry
'§
85 písm. a) zákona č. zákona č, 128/2000 Sb., o obcích. Kvýše uvedenému nedostatku
bylo zastupitelsvem obce přijato nápravné opatřenÍ, aby již nedocházelo Při
a pronájmu nemovitého majetku k přijetí neurČitéhousnesenÍ.
schvalování prodeje
-byl
poučen o důležitosti zapsat tyto údaje do zápisu o prŮběhu zasedání
Zapisovatel
zaitupitelstva 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 1 - I2/202l bylo ověřeno plnění přijatého opatření na
schválení prodeje pozemku p.č. 374/6 - ZO dne 25. 10. 2021 (usnesení Č. 3).
Napruveno.

II. při předcházejícím dílčímpřezkoumání

Při

předcházejícím dítčímpřezkoumání hospodaření byly zjištěny následující chybY

a nedostatlly:

-

Dne 3.5.2021 uzavřela obec Horní Smržov Dohodu o provedení práce tiČelem
zabezpečeníprovozu obchodu - prodeje potravin se zastupitelkou obce. O vzniku
pracovněprávního poměru nerozhodlo zastupitelsMo obce, jak stanoví § 84 odst. 2 písm.
p) zákona č. 128/2000 ,Só., o obcích, kdy vyslovovat souhlas se vznikem
pracovněprávního vztahu mezi obcí a členem zastupitelstva obce je vyhrazeno
zastupitelstvu obce. Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 29. l1. 2021 přiialo
u náoravné opatření a dodalečně schválilo doh
se zastupitelkou obce.

Zastupitelstvo obce Horní Smržov schválilo rozpočet obce na rok 2021 na svém
zasedóní dne 2]. 12. 2020, a jako závazný ukazatel plnění rozpoČtu byl stanoven
paragraf. K 30. 9. 202] byl rozpočet upraven celkem pěti rozpočtovými opatřeními.
'Rozpočtovým
opatřením č, 4 provedeným starostkou obce dne ]0. 9. 2021 (na základě
poiěření zastupitelsNa obce ze dne 19.4.2015) byl schválenývýdaj na § 23l0 - Pitná
voda ve výši 40.900,- navýšen o 80.000,- Kč. Kontrolou bylo zjištěno, Že Úprava
rozpočtu byla provedena až po uskutečněnémvýdaji, kdy d.č. 21-001-00l22 ze dne ]97. 202t byl uskutečněn výdaj na § 2310 -pitná voda ve výši 98.28],- KČ za nátěr
střechy. Nebylo postupováno v souladu s § ]6 odst, 4 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,který stanoví, že rozpočtovéopatření se
provádí před provedením rozpočtově nezajištěnéhovýdaje. Po provedení rozpoČtově
nezajištěnéhovýdaje lze rozpočtovéopatření provést pouze při živelnípohromě nebo
havárii ohrožujícíživoty a majetek, při plnění peněžnípovinnosti uloženépravomocným
rozhodnutím, při obdrženídotace před koncem kalendářního roku nebo pokud se jedná
přiiatéhO
o finančníchprostředlry podle § 28 odst. 12 výše uvedeného zákona. Plnění
obce bvlo odkontrolovóno na rozpočtovém oputření č. 5/202l.
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Rozpočtové opatření č. 4 provedené starostkou obce dne ]0. 9. 2021 (na základě
pověření zastupitelsNa obce ze dne 19. 4. 2015) bylo na internetových stránkách obce
Horní Smržov zveřejněno až dne 25. 10. 202l. Nebylo postupováno v souladu s § 1ó
odst. 5 záknna č. 250/2000 Sb., o rozpočtoých pravidlech územníchrozpočtů,kdy
územnísamosprávný celek zveřejní rozpočtovéopatření na svých internetových
stránkách do 30 dnů ode dne jeho schválení a současně oznámí na úřednídesce, kde je
neřejněn v elehronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby.
přiiaté ndpravné opatření spočívaiící
v dodrženílhůtv pro zveřeinění rozpočtových
opatření do 30 dnů ode dne ieho schválení bvlo ověřeno nu nósleduiících
rozpočtových opatřeních č. 5 a 6, kíerébvlv iiž zveřeiněnv v zákonné lhůtě.

Při dilčímpřezkoumání obce Horní Smržov za rok 2021 byl předložen střednědobý

výhled rozpočtu sestavený na období roku 20]8 - 2021. Obec nepostupovala v souladu
s § j odst. I zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtoých pravidlech územních rozpočtůa
střednědobý výhled rozpočtu jako nástroj územníhosamosprávného celku sloužícího
pro střednědobé finančníplánování rozvoje jeho hospodářství nesestavila na období
následující po roce 2021. Dle výše uvedeného zákona se střednědobý výhled rozpočtu
sestavuje na základě uzavřených smluvních vztahů a přijaých závazků zpravidla na 2 až
5 let následujících po roce, na ktery se sestavuje ročnírozpočet, K nedostatku bvlo

zastupitelstvem obce přiiato dne 29. 11. 202l nápravné opatření spočívaiící
ve schválení střednědobého výhledu rozpočtu na rokv 2022 - 2024 (schvúlen 20. 12.
2021 - bod č. 5).

C. Závěr
Při přezkoumání hospodaření obce Horní Smržov zarok202|

bvlv ziištěnv chvbv a nedostatky

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

Nedostatky, spočívajícíve vzniku přestupku podle zákona upravujícíhorozpočtová
pravidla územníchrozpočtů
- Schválené rozpočtovéopatření nebylo meřejněno v souladu se záknnem.
Nedostatkyo spočívající
v porušenípovinností územníhocelku stanovených zvláštními
právními předpisy
- Rozpočtové opatření s výjimkou zákonem vymezených opatření, nebylo provedeno před
prov e dením ro zpo čtov ě nezaj i štěného výdaj e.
- Zastupitelstvo nerozhodlo o úkonu spadajícím do jeho vyhrazené pravomoci.
- Střednědobý výhled rozpočtu nebyl sestaven v souladu se zákonem.

bvlv ziištěnv chvby a nedostatkv"

které nemají závažnost nedostatků uvedených v § 10 odst. 3 písm. c)

zákona o přezkoumávání hospodaření. a to:

Inventurní s oupisy nebyly průkazné.
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II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjiŠtěných chyb a nedostatkŮ,
která mohou míi negativní dopad na hospodaření územníhocelku v budoucnu:

I

-

při přezkoumání hospodaření za rok 202] nebyla zjištěna žádná závaŽná rizika, která
by mohla mít negativní dopad na hospodaření územníhocelku v budoucnosti.

III. poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

celku
celku

na rozpočtu územního
a) podíl pohledávek
^poair ^závazki.ra
, územního
,orpočt
Ó

,

,2,33
",,, 3 ,7 4

Yo
oÁ

cj podíl zastaveného -ái.tk, na celkovém majetku územníhocelku ...... 0,00 %

územníhocelku k průměru jeho příjmŮ za Poslední
rozpočtové roxy podle právního předpisu upravujícíhorozpoČtovou odpovědnost:

Iv. Ověření poměru dluhu
4

Dluh obce Horní Smržov k3I. 12.202I nepřekroěil 60 % prŮměru příjmŮ za Poslední

4 rozpočtové roky.

Homí Smržov, dne 30. bíezna2022

V souladu se zásador,r účelnosti.hospodárnosti. n,clrlosti a efektivitY výkonu

kontrol1,'

a s ohledem na por.innost kontrolujícílrošetřit prál-a a oprár,něné zájm.v kontrolované osobY
jsou za Krajský úřad Jihomoravského kraje podepsáni pouze kontrolujícÍ. kteří se ÚČastnili
projednání návrhu této zprár-1,.

Jana Burgerová
ného řizením přezkoumáni

kontrolor pověŤený řízením přezkourrrání

Ing. Lenka Hanáková
kontrolor

Poučení
Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně i návrhem zprálry o ýsledku
přezko'umání trospodařóní. Ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. d) zékona
o přezkoum ávání hospodaření je možno k tomuto návrhu a proti kontrolním, zjiŠtěnímv něm
Údenym podat písemnéstanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání tohoto návrhu, a to
doručením kontrolorovi pověřeném u Ťízenim přezkoumání,

Konečným zněním zprálry se tento návrh stává okamžikem marného uplynutí lhŮtY k Podání
pí semného stanovi ska kontro lorovi pověřenému řízenímpřezkoumání.
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Zpráva se r,yhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemžse jeden stejnopis pŤedává zástupci
kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakláďá do příslušnéhospisu krajského úřadu.

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona o přezkoumávání
hospodaření povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této
zprávé o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci
krajskému úřaduo a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se
závěrečným účtemv orgánech územníhocelku.

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona o přezkoumávání
hospodaření povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhožzákona
uvést lhůtuo ve které podá krajskému úřadu písemnou zpráva o plnění přijatých
opatření a v této lhůtě krajskému úřadu uvedenou zpráva zaslat.
Nesplněním těchto povinností se územnícelek dopustí přestupku podle ustanovení § 14
odst. 1 písm. b) a c) zákona o přezkoumávání hospodaření. Za přestupek lze aložit
pokutu do 50.000 Kč.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením § II zékona
o přezkoumávání hospodaření projednána a jeden l}tisk převzal starostka obce Horní
Smržov. Nedílnou součástí zptávy je seznam přezkoumávaných písemnostíuvedených v
příloze.
Poslední kontrolní úkon, tj. ukoněení kontroly na místě, byl učiněn dne 30. bŤezna 2022.
Zástltpci územníhocelku prohlašují,že pos§tli pravdivé a úplnéinformace o předmětu
přezkoumání a o okolnostech vňahujícíchse k němu.
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Dana Prudilová

podpis staróstky obce

starostka obce

Ing. Pavel Sabol
účetní

podpis účetrri

otsEC HoRř.rÍ sMRŽov
679 61 Letovice
tčo: oo 53 2126
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