
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor kontrolní a právni
zerotinovo náměstí 3
601 82 Brno
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SpZn.: S - JMK 94352/2022 aKP

Dílčí přezkoumání vykonal:

- kontrolor pověřený íizenimpřezkoumání:

- kontrolor:

Zápis z _dílčíhg př ezkoumání hospodaření obce
HoR|{Í sunŽoV, okres Blansko za rok 2022

DÍlČÍ Přezkoumání se uskuteČnilo dne 30. listopad u 2022 na základě žádosti a v souladu se
zákonem Č, 42012004 Sb., o Přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celku a
dobrovolných svazků obcí (dále j e n zákono přezkoumávání hospodaření).

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

Přezkoumanéobdobí: 1.Iedna 2022-30.září2022

Ing. Jitka Lošt áková

Jana Burgerová

Pověř'ení k Přezkotrmání hosPodař'ení ve smyslu § 5 zákona o přezkoumávání lrospodař.ení
vvclal Mgr, Radornír Zimek - PovČřen vedením odborr,r kontrolního a právnílro Krajskólro
úřadu Jihonroravskélro kraje.

Při přezkoumání tryli přítomni: Dana prudilová - starostka

Ing. Pavel Sabol - účetní
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předmět přezkoumání:
předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst, 7 a 2 zákona

o přezkoumávání hospodaření. přezkoumání hospódařeníje prováděno výběrovým způsobem

s ohledem nu uyrnin-ost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání,

při posuzování jednoilwýcň právnícú jednání ," uy.ňá"í ze znéní právních předpisů platných

ke dni uskutečnění tohoto jednání.

A. VÝsledek dílčího přezkoumání

při dílčím přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky,

B. Přezkoumané písemnosti

Při dílčírn přezkourr-rání hospodaření obce Homí Snrržov byly přezkounrány zejlrréna

rrásleduj ici piscnttttlsti :

- I,Iávl,h rozpočttt na rok 2022

- Evicle nc,e ro:počtot,ých opatřellí rok 2022

- Ro:pclč:ttll,é opatřettí č. l - 4
- Schváleli.t\ t,oz1ločet na rok 2022

- Střeclttěclob!: l,.i,hlecl rozpočttt obce nu období 2022 - 2024 (návrh, sc,hválen|,)

- Zúyěrečnl', tic\et obce za t,clk 202] (náy,rll, schválený)

- KB, a. s. bttnkoyní t,l,pis č. ]6 ze dne 7,2,2022
_ účetní claklad č,.22_801_00()]9 ze clne 1. 10.2022, čxs, a, s, bankoyní út:i:^! J2

zecllrc27.g.2022(cloÍac'ettttvl\sctdbt.lclřevit-RozhoclnttlíSFŽP:edne7.1.2022,L|Z
90005)

_ Mzdové list.y, členťt :ustttpitelsít,ct obce za období leden _ zúří rclkt 2022

- Poklaclní ttok!adl,měsíce září roktt 2022
_ L,četní ttoktac] č. 22_800_00075 ze tlne 27. 6. 2022 (zboží prode.jna, výsadba dřevin)

_ účet,,í clokladl.č. 22_800_()()102 _ 22_800 00l l4 (ťthruch ctokladl,KB, a, s,, srpen _ září

rolat 2022 )

_ žátlclst o fitlattčllí podportt na pobytc,lvott sociální slttžbtt ze dne 7. 6. 2a22 (clontrn'7lt'o

s ett ir.l t,1,1

_ Dctrol,a(,í,stlllotry,u č. 13/22:e clne 20. 6. 2022 (pobtltová sociální slLLžba)vc.,, d,č 22-003-

000t0 ze dne 20. 6, 2022

- Ro:hrld,nutí č, 12l0400103 o poslq,tnt,ttí ,finat,tčníclt pt,ostředků ze S_tátníhtl fottdtt

žívotnílto pt"ostřec!í čR:e Státníio foiclu životního prostředí ČR na akci l/lisadba dl'et'in

t,obc,i Horní Sn,tržot,ze clne 7, 4, 2022
_ Zát,ěrečlté ts,hoc]tttlcetú akce Optimaliza.ce voclního režhntt a odtoku z kru.jiw 

Y' :!ř:!:í
čťtsti 1lovoclí Zavaclilb::e cllte 31. 3. 202l (projekt Ministerstva životního prostřeclí CR)

_ Slltlout,ct o ctílo:e clne l3.9.2022 (LED osi,ětlení obce llorní SmrŽov "Viměna V,o,

t, obci Htlt,tlí Stltt,žol"') t,č. d.č.22,800,00112 ze cltte 28,9,2022, d,č,22-00],00]99 ze

dne 20. 9. 2()22

- Kttpní ,smlotna ze dne ]0. ].
t, li.ťt. Hot,ttí Snu,žrlt,1 t,č- cl.č

4. 1 202l
- Stnlotuct o kottpi rtemovité věc,i :e dne 25

64B m2l t,č. d.č,. 22-80000092 ze dne 3, B,

2022@roctejpozentkůp'c\.543/l1,543/12,543/13,543/14
22-007-000'03 ze c]ne 1.3.2022, d,č,21-S00,0000] ze dtrc

7. 2022 (prodej pozemku p.č. 374/6 o y,ýfi,Lěře

2022
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Dohoda o prot,ecleltíy1',sadb.l, stromli z9 clne 10. 1t. 2()2] (IÝantreas:. S.. POnctYa, Blllcl -

vl's tt tlb a l i s t na tý c:h,s tl, o t t t ů, d o t tt c e S F Z P )
Zveř"e.jllěnízťttněrrt obce č. 2/2021 ze clne 15. (l. 2021 (část p,č. 543/1 o v}':nňře ]70 m2)

h,eřiitĚry,,:ťtntěrt.t obce č, 1/2021 ze dtle ]4. ,1. 2021 (pozemek p.č. 374/6 o Y.ýtněře 648

m2)
lÝťtpravná optttření z přezkotLntťmí hospodařettí obce Horní Snlržov dne 30,3,2022
schl,ťtlená :ct.,ýtlQitelsíyem obc,e dne 25- 4. 2022
()tlpisot,1', pltin po čn,rtletích p1,o rok 2022

Směrnice lr veřejn|tn za.kázktim č- l/2022
Výpi,s : íinanční kontrol1; v_í,bortt oZ Horní Snu,žov ze dne 30. 6. 2022

Zipi,s:e:a.,seclání zastttpitelstln obce:e dne 20, 12, 2021

Zipí5 , z jetlnání za:jtupitelstt,a tlbce za obtlobí leden , září roku 2022

Kolattclační sotthlcts i užíváním stctvbq, voclního ctíla o povolenén't ťLČeltL uŽÍvťtní stavbY

voc{ního clíla "Hortlí Sntržov - Za.ii,štění náhradního zdro.je pitné vodt"'l'Lct Pozentku P,Č,

4ó0,/9, 4ó2/1 ct 5()9/2 l, ]i.ťt. Hortlí Sntržov ze clne 3. 12. 2012 vč. d.č. 22-007000li

ze dne l. B. 2022
Znalec:ký po3ttclek o obt,.l;klé cellě tlenlo\,ítosti pozentku p.č. 374/6 zaPsaného lta LVl Pro
k.ti. a obec Hclrní Snlt,žov, olces Blansko ze dne 22,7,2021

c. plnění opatření k od§tranění nedostatků ziištěnÝch

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předcházející roky

- Zastupitelstvo obce Horní Smržov schválilo rozpočet obce na rok 202] na svént

Zasedání dne 2t. 12. 2020, a jako závazný ukazatel plnění rozpoČtu byl stanoven

paragraf, K 30. g. 2021 byl rozpočet upraven celkem pěti rozpočtouymi opatřeními,
'Rozp\činým 

opatřením č. 4 proiedeným starostkou obce dne t0. 9- 2021 (na základě

poiěr,ení žastupitelsna obce)e dne 19.4. 2015) byl schválenývýdaj na § 23l0 _ pitnó
-voda 

ve úši 4a.900,- naýšen o 80.000,- Kč. Kontrolou bylo zjiŠtěno, Že Úprava

rozpočtu Úyla prov"clena až po uskutečněném výdaji, kdy d.č. 21-001-00122 ze dne

19. 7. 202t bý uskutečnan vi,aai na § 2310 -pitná voda ve úši 98.2Sl,- KČ za nótěr

střechy. Nebylo postupováno v souladu s § 1ó odst. 4 zákona č. 25a/2000 Sb., o

rorpočtorých právidlich územních rozpočtů, kteý stanovÍ, Že rozpoČtové oPatření se

pl.ávádí před'provedením rozpočtově nezajištátého výdaje. Po provedení rozPoČtově
^nezajištěiého-výclaje 

lze rozpbčtové opatření provést pouze při Živelní Pohromě nebo

havárii ohrožujícíZnot,v a majetek, při plnění peněžní povinnosti uloŽené pravomocným

rozhodnutím, pri ondrz"ní do,tace před koncem kalendářního roku nebo Pokud se jedná

o finančních prostředlql podle 9 ia oast. t2 výše uvedeného zókona. Plnění Přijutého
systémověho opatření"k,úpravám rozpočtu, že budou úpravy rozpočtu provúděny před

ňskutečněnýii výdaji oice, bylo oikontrolovóno na rozpačtovém opatření Č. 1 - 4
v roce 2022. K sÓ. g. zozz byl rozpočet obce upraven čtyřmi rozpoČtotymi opatřenímL

Těmito t ozpočtovými opatřěními byly např. navyšeny výdaje na závuzném ukazateli §
3631 - ver:eina osvětleií o 370.000,- Kč (schváleno 150.000 Kč) na částku 520.000,-

Kč. Kontrolou bylo zjištěno, že v souludu se zákonem byla Úpruva rozpoČtu Provedena
před uskutečněním výdaje. Nupraveno.

_ Dne 3. 5. 202l uzavřela obec Horní Smržov Dohodu o provedení práce účelem

zabezpečení provozu obchoclu _ prodeje potravin se zashryitelkoy o!9e, o vzniku

pracávněpróiního poruěru nerozhodlo zastupitelstvo obce, jak stanoví § 84 odst. 2 PÍsm,
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'pracovněprávního vztahu mezi obcí a členem zastupitelstva obce je v),hrazeno
'zastupiteistvu obce. Zastupitelstvo obce na svém zaseddní dne 29. 11. 2021 přijalo

k nedostatku nápravné opatření u dodatečně schvólilo dohodu o provedení Práce se

Zastupitelkou oi"". Při^dítčím přezkoumání hospodaření obce za rok 2022 bylo

zjištino, že obec se členy zustŮpitelsoa obce neuzavírala pracovněPrávní vztalt,Y,

Napraveno.

_ při dílčím přezkoumání obce Horní Smržov za rok 2021 byl předloŽen střednědobý

výhled rozpočttt sestavený na období roht 20 ] 8 , 2021_ Obec nepostupovala v sottladu

š § s oarí. ] zákona e. )sotzooo Sb., o rozpočtoých pravidlech územních rozpočtŮ a

stiednědobý výhled rozpočtu jako nástroj územního samosprávného celku slouŽÍcího

pro střeclněclobé finaniní pláiovóní rozvoje jeho hospodářství nesestavila na období
^následující 

po rár" 2021. Dle ýše uvedeného zákona se střednědobý výhled rozpoČtu

sestaviie na základě uzavřených smluvních vztahů a přijarých závazků zpravidla na 2 až

5 let následttjících po roce, na kteý se sestavatje roční rozpočet. k nedostatku bylo

zastupitelstvem obLe přijato dne 29. 11. 2021 nápravné oputření spočívající ve

schvólení střednědobého'výhledu rozpočtu na roky 2022 _ 2024 (schválen 20, I2, 2021

- bod č. 5). Napraveno.

_ Rozpočtové opatření č, 4 protedené starostkou obce dne 10. 9. 202l (na základě

poiěření zastipitelstva obce ze dne 1g. 4. 20l5) b),lo na internetových stránkóch obce

Homí Smržov zveřejnáto až clne 25. 10. 202l. Nebylo postttpováno v souladu s § 1Ó

odst, 5 zákona t. zsotzoo7 Sb., o rozpočtoých pravidlech Územních rozpoČtŮ, kd1l

uzemní samosprávný celek zveřejní rozpočtové opatření na svých internetových

stránkách do 30 dnů ode dne jeho Šchválení a současně oznámí na Úřední desce, kde je

zveřejněn v elektronické poiobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné PodobY,

rrriita nópravné opatření spočívající v dodržení lhůty pro zveřejnění rozpočtových

opátření 
-do 

30 inů ode^ dne jeho schvúlení bylo ověřeno nA následujících

ůzpočtových opatřeních č. 5 a 6, které byty již zveřejněny v zdkonné lhůtě, v roce

zúz pri dílčim přezkoumúní hospodaření obce byto ověřeno, že vyvěšování

rozpoČiových opatření Č. 1 - 4, kteÚmi byly provedeny lměny rozpoČtu roku 2022 bylo

uskutečněno v zákonné lhůtě. Napraveno.

- Itlventurním soupisem účtu 374 - krátkodobé přijaté zálohy na íransfery byl vykázán

zůstatek tohoto ,ittu k" dni 31. t2. 2021 ve výši 653.618,99 KČ a inventurním soupisem

účfu a82 - Oprávtly k samostatným moviým věcem a souboru movitych věcí byl rykózán

zůstatektohotoúin kedni31. 12.2021 veýši658.t73,_Kč.Tytozůstatlry.jsourovněž
vykázóny ve ýkazu Hlavní kniha sestar"rá k, dni 31. 12. 202t. oba tyto inventurní

iouprsy'nelze považovat za průkazné, nebot' spróvnost zůstatku těchto ÚČtŮ nebYla

prárurano obsahem jiného piůkazného účetního záznamu, jak ukládá ustanovení § 33a
'odst. ] písm. b) ,ákono 3. sosttgg| Sb., o účetnicNí. V L čnrtletí 2022 bylu

provedena oprava zaúčtování dokladem č. 22 - 007 - 00004 ze dne 31, 3, 2022
'doloženým piůkaznim účetním záznumem _ účaní* odpisovym plúnem nu rok 2022,

kterym bylá opravena hodnota na účtu 082 - oprúvky k samostatným movitym věcem

a souboru movitych věcí. Účetním dokludem č. 22 - 007 - 00018 ze dne 3, I0, 2022

byla z účtu sŽl - Krdtkodobé přijaté zútohy na,.transfery odúČtována Částka

641.855,99 Kč z důvodu vyúčtovdií jrojektu Optimalizace vodního reŽimu a odtoku

z krajiny ve střední částí povodí Zivadilky v roce 2021. PrŮkaznost inventurních

p) zákona č. 1 28/2000 o obcích, krty v),slovovat sotthlas ,§c vznikent
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soltpisů bude provedena v rántci kontrolý inventarizace maietku a pohledávek dle
stcvu k 3l. 12. 2022 př"i konečném přezkounlúní hospodař,ení obce zu rok 2022,

D. Závér

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 přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by

mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

Zástupci územního celku prohlašují, že poskytli pravdivé a
přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu.

přezkoumání hospodaření obce Horní Smržov, byl v souladu
o přezkoumávání hospodaření seznámen a jeho stejnopis
30, listopadl2022.

Homí Smržov, dne 30.1ístopadu2022

Za Krajský úřad Jihomoravského kraj e

lng. Jitka Lošťáková

úplné informace o předmětu
S obsahem záptsu z dílčího
s § 6 odst. 1 písm. b) zéů<ona

obdržel starostka obce dne

Mů
kontrolor pol čřcný i,izeninr přezkoumáni

Jalra Btrrgerová

podpis kontroIora povčřcného řízcnin přezkoumáni

ktltrtrtllclr
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