
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor kontrolní aprávní - odděl rí přezkumu obcí
zerotínovo náměstí 3
601 82 Brno

SpZn.: S - JMK 9807612019 OKP

ZPRÁvA
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 20t9

obce ŽĎÁn, okres Blansko

Zpráva o qýsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího

Přezkoumání hospodaření, které proběhlo dne 5. listopadu 2OI9 a na základě výsledku
koneČného přezkoumání hospodaření, které se uskutečnilo dne 21. května 2020,

Přezkoumání hospodaření proběhlo na základě ustanovení § 42 zákona č. 12812000 Sb.,

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

samosPrávných celkŮ a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon o přezkoumávání

hospodaření).

Místo provedení přezkoumání: Obecní úřadŽďát
Zďát 5,679 02 Rájec-Jestřebí

Přezkoumání vykonal:
Kontrolor pověřený řízením přezkoumání :

Kontrolor:

Pověr'ení k přezkoumání hospodaření ve smyslu

vydala JUDr. Dagmar Dorovská - pověřena

Krajského úřadu Jihomoravského kraje,

Ing. Jitka Lošt'áková

Jana Burgerová

§ 5 zákona o přezkoumávání hospodaření

vedenírn odboru kontrolního a právního

patrik Mikulášek - starosta

Vladimíra Mikulášková, DiS. - účetní

Při přezkoumání byli přítomni:



předmět přezkoumání:

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 vykonáno výběrovým způsobem.

Při Posuzování jednotliých právních úkonů se vychází ze znění právníclr předpisů platnýclr
ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

Podle ustanovení § 2 odst, 3 zákona o přezkoumávání hospodaření nebyly předmětem
Přezkoumání Údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno dne 7. Ťíjna 2OI9, a to doručenírn písemnélro
oznétmení Územnímu celku nejpozději 5 dnů přede dnem realizace výkorru přezkoumání.

A. VÝsledek přezkoumání

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

PřehledzjiŠtěných chyb anedostatkův členění dle ustanovení § 2 odst. I a2zákona
o přezkoum áv ání ho spodaření :

- !22tWttelstvo obce na svém zasedání dne 20. 3.2019 schválilo Závěrečný účet obce
Zďár za rok 2018 s qýhradou a přijalo 1ápravné opatření k zjištěné chybě vy,jádřené ve
ZPrávé o výsledku přezkoumání obce Žďár za,ok 20t8. Písemná in-formace o přijetí
oPatření k náPravě chyb a nedostatků byla zaslána přezkoumávajícímu orgánu áne
28.6.2019. Zvyše uvedeného vyplývá, že obec nepostupovala v sóuladu . §ts oart.
1 PÍsm. b) zákona Č. 42012004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních
samosPrávných celkŮ a dobrovolných svazků obcí, kdy územní celek je povinen
Přijmout oPatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě Ó výsledku
Přezkoumání hospodaření zpracované přezkoumávajícím organem, nebo
auditorem a podat o tom písemnou informaci příslušnému přezkóumávajícímu
orgánu, a to nejpozději do 15 dnů pro projednání této zprávy spolu zezávéróčným
účtem v orgánech územního celku.

U. Při Přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají
závaŽnost nedostatkŮ uvedených v ustanovení § 10 odst. 3 pi.*. c) zákoia
o přezkoum áv ání hospodaření.

I. při přezkoumání hospodaření územního celku za předcházející roky

Při Přezkoumóní hospodaření za předcházející roky byty zjištěny následující chyby
a nedostatlql:
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- Na ustavujícím zasedání Zas,tupitels,lva obce Žcl'ár dne 24. 10, 20tB byl zvolen přetls,edct
výboru pro Životní prostředí (usnesení č. 12). Dle usnesení č. 20 výše ttvecleného
zasedání zaslupitelstva obce byla schválena odměna za výkon funkce předs,edy výborlt
zastupitelstva obce ve výši 1,300,- Kč ruěsíčně. Předsedovi výborttpro životní proslřeclí
osobní Č. 92 byla ode dne 24. 10. 2018 vyplácena měsíční odměna v jiné výši než
stanovilo zaslupitelslvo obce, a to o 450, - Kč nižší. Nebylo dodrženo ustanovení § ]09
odst. 3 zákona č, 128/2000 Sb., o obcích, kdy obecní úřad neplnil úkoly v oblasli
samostatné pŮsobnosti. Zastupitelstvo obce nu svém zasedciní clne ]3. 2. 201g
usnesením Č. 6/l/19 doplnilo usnesení č. 12 ze zaseclúní zastupitelstva obce rlne
24. 10.2018 s tím, že došlo k chybnéntu zúpisu ttsnesení č. 12. Sprúvně měIo být
uvecleno, že předseda výboru pro životní prostředí bude svoji funkci vykoncivut be:
Jittuttčnílto oItotlnocení. Nulraveno.

II. při předcházejícím díIčím přezkoumání

Při Předcházejícínl dílčím přezkoumání hospodaření byly zjišlěny náslecltLiící chyby
a nedostallq:

- Kontrolou Dohor}y o pracovní činnosti ze dne 3]. 12. 2018 ttzcpřenorL za účelenl
zajiŠtění ÚdrŽby obecního nlajelku bylo zjištěno, že v bodě 4 dohody byla za řciclně
vYkonanou práci odpovídající sjednaným podmínkánl stanovena zaměstnanci oc]tněnct
ve výŠi 75,- Kč/hod. Vzhledem k tomu, že odnlěna z dohody byla vyptacena ve výši
nedosahující nlinimální nlzdu, nebylo postupováno v sottladtt s § 111 ods,t. ] zťtkonct č,
262/2006 Sb,, zákoník práce. Minimčtlní mzda je síanovenct nařízenín,t vlády č. 273/2018
Sb., o minimální ntzdě, kde je stanovena na 79,B0 Kč/hod. Zuměstnunci byla rloplucentt
za období leden - zúří roku 2019 nňsíčttí odnúna do výše núnimúlní mzcty vi výplutě
za měsíc říjen 2019. NaDraveno.

- Zaslupiíelstvo obce na svém zaseddní dne 20. 3. 20]9 schvólilo Závěrečný účel obce
Zd'ár za rok 20]8 s výhradou a přijctlo nápravné opaíření k zjištěné chybě vyjčtclřené ve
ZPrávě o výsledku přezkoumání obce Žd'ár ra rok 2()]8. Pís,emná inforntctce o přijetí
oPatření k nápravě chyb a nedostatkťt byla zaslána přezkottttlávctjícímu orgárut clne 28.
6, 2019. Z výŠe ttvedeného vyplývá, že obec neposlupovala v sottlctclu s 5l ]3 tldst. ]
PÍsm. b) zdkona č. 420/2004 ,Sá., o přezkotmávťtní ho,spodaření tizetltních
sanlosPrávných celkŮ a dobrovolných svazkťt obcí, kdy územní celek je povinen přijmottl
oPaíření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výs,leclku přezkottmťtní
hosPodaření zpracované přezkoumávajícínl orgánem, nebo attclitoren,t ct poclat r,l lotlt
PÍsemnou informaci příslttšnéntu přezkotmávajícímtt orgántt, a to nejpozctěji cto ]5 tJnťt

Pro Projednání této zprávy spolu ze závěrečným účtent v orgánech tizemního celktt,
NÚpravné opatření spočívú v dodržovúttí zcikottttých thůt při přertcivciní písentnýclt
idornmcí o přijetí a plnění ncipruvných opatření přezkoumrivrjícímu orgií,r,,.

obce za rok 2020.
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C, Závér

I. Při přezkoumání hospodaření obce Žter za rok201,9

Nedostatky, spoČÍvající v poruŠení povinností územního celku stanovených zvláštními
právními předpisy

- NebYla podána písemná informace přezkoumávajícímu orgánu o přijetí opatření
k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zpróvě o výsledku přezkoumání hospádaření
do 15 dnů odprojednání závěrečného účtu.

II. UPozornění na případnír rizil<a,l<tcrá lze dovodit ze zjištěných chyb a ncdost:ttl<ů,
která mohou mít negativní dopad na hospotlařcní územnílro ccll<u v budoucnu:

- Při Přezkountání hospodaření za rok 20]9 nebyla zjištěnct žádná závctžná rizikct, lclerci
bY mohla mít negativní dopad na hospodctření územního celku v budortcnosti.

III. poměrové ukazatctc zjištěné při přezkoumání hospoclaření:

a) podíl polrledávek na rozpočtu úzenrního celku . 1,06 Yo
b) podíl závazki na,ozpočtu úzenrnílro celku ......,. 27,60 Yo
c) podíl zastavenélro rrrajetku na celkovém majetku úrzemnílro celku .... 1l ,I7 yo

VYsolql Podíl závazkŮ na rozpočltt úzenmího celku je zctpříčiněn výstctvbott kctnctlizační s,ítě ct
oPravami místních komunikacÍ. Obec na lyto ctkce přijala clva úvěry, které bucle splťtcet
do roku 2026 ročně ve výši celkem 451.336 Kč.

IV. Ověření Poměru dluhu územního celku k průměru jcho př.íjmů za poslcclní 4
rozPoČtovó ro§ p odle právníh o přerlpisu up r:rv uj ícího rozpo čtono., o,Ipověclnost:

Dlrrh obce Žd'ár k3L 12,2019 nepr'ekročil 60 % prťtnrěrr-r příjmťr za posledrrí 4
rozpočtové roky.

Žďár, dne 27 . května2)2O

Jmérra a Podpisy korrtrolorŮ zťrčastněných na korrečném dílčírn přezkorrrnání - zal(rajský úr*acl
Jihornoravskélro kraj e

Ing. Jitka Lošťáková

bvlv ziištěny chvbv a nedostatkv

kolltt,olor pověřený řízcnínl přezltounlání
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Poučení

Tato zPtáva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně i návrhem zprávy o výsledku
Přezkoumání hospodaření, aje možno ke zjištění vní uvedené podat písemné stanovisko
ve lhŮtě do 15 dnŮ ode dne předání návrhu zprávy kontroloiovi póvěřenému řízením
PřezkoumánÍ. KoneČným zněním zprávy se tento návrh stává okamžikem mamého uplynutí
lhŮtI, stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona o přezkoumávání hospodaření, t póaani
písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání.

ZPtáva se vyhotov}rje ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává zásíupci
kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného Špizu trálsteno uřadu.

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 úřadu, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se
závérečným účtem v orgánech územního celku.

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona o přezkoumávání
hospodaření povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. i7 tent zákona
uvést lhŮtu, ve kt9ré podá krajskému úřadu písemnou zprávu o plnění přijafých
opatření a v této lhůtě krajskému úřadu uvedenou zprávuzaslat.
NesPlněním těchto povinností se územní celek dopustí přestupku podle ustanovení § 14
odst. 1 PÍsm. b) a c) zákona o přezkoumávání hospodaření. Zi přestupek |ze uíožit
pokutu do 50.000 Kč.

ZPráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením § II zákona
o Přezkoumáváni hospodaření projednána a jeden v/tisk pievzal starosta obce žďár,Nedílnou
součástí zprávy je seznam přezkoumávanýchpísemností uvedených v příloze.
poslední kontrolrrí úkon, tj, rrkorrčení kontroly na místě, byl učiněn
zástupci úzenrnílro celku prolrlaštrjí, že poskytli pr.avclivé a úplrré
přezkorrmání a o okolnostech vztalrujícíclr se k trěmu.

dne 27, května 2020.
itrťornrace o pr'ednětu

patrik Mikulášek

starosta obce

Vladimíra Mikulášková, DiS.
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Příloh umanr

Při přezkoumání ho spo daření byly pŤ ezkoumány nás l eduj ící pí s emno sti :

- Návrh rozpočtu obce Žd'ár pro rok 2019
- Schválený rozpočet obce pro rok 2019
- Evidence rozpočtových opatření zarok2Ol9
- Rozpočtové opatření č.2l20lg
- Rozpočtové opatření č. l0
- Návrh rozpočtového v,ýhledu pro roky 2020 - 2024 (Střednědobý výhled rozpočtu)- Rozpočtový výhled pro roky 2020 - 2024 (Střednědobý výhled iozpočtu)- Návrh závěrečného účtu obce Žd'ár zarok 20l8
- Závěrečný účet obce Žd'ár zarok 20l8
- CNB, bankovní výpis č. 25 ze dne31. 12.2Ol9
- KB, a. s. bankovní v}pis č, l ze dne l,1.2020
- KB,a. s.bankovnívýpis č.12ze dne3l. 12,2O1g (podnikatelskýúvěr)
- KB, a. s. bankovní výpis č. 12 ze dne 3 1 , 12.2019 (Profi účet Gold)- KB, a. s. bankovní výpis č.4 ze dne 30. 4.2019 (Fond na opravy obecních bytů)- Inventarizačni zpráva ze dne 15. 1, 2020
- Inventurní soupisy účtů 3l 1,315, 321,45l a 455 dle stavu k 31.12.2Ol9- Mzdové listy neuvolněných zastupitelú za 1 - gl20lg
- Dohoda o pracovní činnosti ze dne 3l, 12. 2018 (zajištění údržby obecního rrrajetku)- Mzdový list zaměstnance os. čís|o 75 rok 2019
- Pracovní smlouva ze dne 3 l. l0, 20l9 (p.acovník úklidu a údržby obce)- Pokladní kniha prosine c 2019
- Učetni doklady k přezl<oumaným písemnostem
- Učtový rozvt,h rok 20l9
- YýkazPro hodnocení PInění rozpočtu FIN 2-12 M úzernních samosprávných celků, regionálních rad a

dobrovolných svazků obcí sestavený k 3 l. 12.2019
- Darovací smlouva ze dne 25.3.2019 (Svaz tělesně postižených v ČR)- Darovací smlouva ze dne t5. 4. 2Ol9 (Český svaz včelařů. ó.s., ZoSloup)- Darovací smlouva ze dne 17 . 4.2019 (Myslivecký spolek Hřebenáč, Sloup)- FinanČnívypořádánídotacenaprojektChodník Ža'ár-petrovice zedne28.1.2020- FinanČní vYÚČtování dotací poskytnutých příjemcůrn prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu ze drre

22. 1.2020 (Volby do Evropského parlamentu)
- Dodatek č. 6 k nájemní smlouvě č.2229 ze dne25,l1.2016 (ZEMSPOL a.s. Sloup)- Dodatek č. 7 k nájernní sm|ouvě č.2229 ze dne 7.4.20lg (ZEMSPOL a.s. Sloup) 

'

- Smlouva o dílo Č. 72 ze dne 10. 12.20l8, Dodatek č. l ze dne 2l. 72.2018,oodatek č.2 ze dne
14,2.2079, Dodatekč.3 zedne26.6.2019 (REISTA CZs.r.o,,Skopalíkova 1144/11,Brno-realizace
vodovodu a kanalizace l okal ita Bs7)

- Smlouva o dílo ze ďne21.10.2019 (Karel Porč, s.r.o, Lysice - Chodník žd'ár-petrovice)- KuPní sm|ouva Pl109l19 ze dne26.3,2019 (GREGOCAR. s.r.o,, Vracov - Citroón Jumpy,2.0 HDI,
94 kW)

- Záměr obce Pronajrnout část pozemku parc. č. 20t6 v k. ú. Žd'ár u Blanska ze dne 6. 5.20tg- Kontrola zÍÍzené organizace Mateřská škola Žd'ár, okres Blansko ze dne 26.2.2019- Zápis ze Zasedáni zastupitelstva obce Žd'ár ze dne 19. 12.2}lg
- Zápis ze zasedání Zastupitelstv a obce Žďár ze dne 20,bíezna2079
- Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Žd'ár ze dne29. května 20l9- Zápis ze zasedání Zastupitelstv a obce Žďár ze dne 74. sr.pna 20l9
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