
I(aj ský úřad Jihomoravského kraje
Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí
Žerotínovo nám.3l5
601 82 Brno
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ZPRAvA
o výsledku přezkoumání hospodaíení za rok2012

obce ŽĎÁn" okres Blansko

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

přezkoumáni hospodaření, které proběhlo dne 17. prosince 2012 a na zékladě výsledku

konečného přezkoumáni hospodařeni, které se uskutečnilo dne i3. května 2013.

Přezkoumáni hospodařeni proběhlo na základě žádosti a v souladu se zákonem č- 42012004

Sb., o přezkoumáváni hospodařeni územních samosprávných celků a dobrovolných svazků

obcí (dále jen zákon o přezkoumávání hospodaření),

Misto Proveden í Přez kou m án í : 
?3T,":,";;i šť {rec- Je střebí

Přezkoumáni \Tkonal:
Kontrolof pověřený řízením přezkoumání: Ladislav Kabeš

Pověřeni k přezkoumáni hospodaření ve smyslu § 5 zákona o přezkoumáváni hospodařeni

vydal JUDr, Roman Heinz, Ph.D. - vedoucí odboru kontrolního a právniho Kraj ského úřadu

Jihomoravského kraje.

Ing. Milan smatána - starosta

Vladimíra Mikulášková, DiS, - úěetní

Při přezkoumáni byli přítomni:



předmět přezkorrmání:

Předmětem přezkoumáni hospodařeni jsou
o přezkoumávání hospodaření. V souladu s

hospodařeni je přezkoumání hospodaření
na významnost jednotlivých skutečnosti
Při posuzováni jednotlivých právních úkonů
ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

údajeuvedenév§2odst. 1 a 2 zákona
§ 6 odst, 3 písm, b) zákona o přezkoumáváni
prováděno výběrovým způsobem s ohledem

podle předmětu a obsahu přezkoumáni.
se vychází ze znéní právních předpisů platných

A. YÝsledek přezkoumáni

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

Přehled zjištěných chyb a nedostatků v členění dle ustanovení § 2 odst. 1a2 zákona
o přezkoumár ánl hospoclaieni,

l\ 2 odst. 1 pism. a) plněni u,umŮ a lý&
se rclzpoč tovýc h p rosí ř ed ků

- Závéreěný účet obce Žďár zarok2a],l byl schválen na zasedání zastupitelstva obce dne
25. 4. 2O],2, kdy byla přij ata nápravná opatřeni k zjištěným nedostatkům. Písemná
informace o přijatých opatřeních k nápravě zjištěných chyb a nedostatků uvedených
ve Zprávě o výsledku přezkoumáni hospodaření obce za rok 2011 byla podána
přezkoumávajicimu orgánu dne 14. 6. 2012. Nebyla dodržena zákonná lhůta
síanovená v § 13 odst. l písm. b) zákona č. 420/2004 Sb,, o přezkoumávání
hospodařeni územnich samosprávných ceIků a dobrovolných svazků obcí, kdy tuto
pisemnou iIrformaci zasílá územní celek přezkoumávajícímu orgánu nejpozději
do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech
územního celku.

§ 2 odst. 2 pism. h) účetnicn,i yed
- Výdajoi,lim pokladním dokladem č. 243 ze dne 21 . 12.2012 byla vyplacena částka

2,000,- Kč Svazu tělesně postižených- Výplata této částky není doložena jiným
pnikazným účetním záznamem. Netlylo dodrženo ustanovení § 33a odst. 1 písm. b)
zákona č. 563l199L Sb., o účetnictví.

It. Při přezkoumáni hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají
závažnost nedostatkŮ uvedených v ustanoveni § l0 odst. 3 pism. c) zákona
o přezkoumávání hospodařeni.
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B. plněni opatření k odstranění nedostatků ziištěných

I. při přezkoumání hospodaření územního celku za předcházející roky

Při přezklumťtttí hoqlodal'ení za předcházelici rtlky byly zjišíětry následující chyby
a nedostatlgl:

- Nebyla dodržena obsahová nápbi l:ičtu 319 - závazlv k úzentním rozpočtt7m, k}y položka
ruz,l,clhy D.IV.22. má absahol,ctt zťn azky z tifuh.. př,íspěýků r,lbce l,ůči jimi zř,izené
přispěvkové orgcutizctci McneřSkdl škola Zďfuna. Uěeí ím dokletdem č. 8I010I ze dne
l. 12.201] byl vyholol,en předpis schváleného ncnyšeni příspěvku maíeřské škclle
ye lýši ]]0 138, - Kč. Předpis přispěl,klt byl zaúčtol,átt na účeí 378 y rozporu
s ustanollení § 32 odsí. 5 písm. b) tyhlášky č. 11al'2009 Sb., kterou se pťováděj í
některá uslanol,eni zákona č. 563."l991 Sb,, o t|tčetnich,i, pro někleré vybrané ličelni
jednotlql. Kontrolou bylo zjištěno, ie v roce 2012 účetní .jeilnotka .již tlodržuje núplň
účíu 349 - 4ávaxky k územním rozpočtům, kdy tato poloika obsahuje 1áva?,ky x, titulu
příspá,kú obce tůči.ií ďízené příspěvkové organizaci Maleřská škola Žďór. ()věřeno
nrtpř. na účetním tlokladu č. 140259 ze dne 2. 5. 2012, kterým byl ryhotoyen předpis
schluileného příspěvku mateřské škole l,e yj,ši 200,000, - Kč na účet 349.700
(příspěvek MS} Nuprul,eno.

- Konlrolou vykazu Rtlzvaha seskweného ke dni 31,8,2011 byll z1ištěno, že na účtu
319 , ztivttzky k územnin rozpočtťlm nebyl zaúč|.ottut předpis závazku vtjči zřízené
příspěl,kol,é organizttci UŠ Žaar l,e yl,ýi 100.000,- Kč. Tenío zúvazek.je zahrmú
ve schváleném rozptlčtlt na rok 20]]. Obec přijala opaíře i a zaúčtoyala předpis
závazku na zakladě zjišíění dilčího přezkoumáni dne ]. l0. 20]I účetíin dokladem
č. 810072. Nebylo postltptlvcttttl l, souladu s ttsltttltnenim Českého t.ičetního síandardlt
č, 701 bo<] 5.!. tl 5.3.. K tonr to netlosttttku přijala obec Žd!úr núpravné opctření
spočívttiící v tlodržování účtot úní k okamžiku účetního přípudu. ()věřeno na předpisu
závazku vůči zřízené příspěukot é orgunizaci WŠ Žďár w výši 200.000,- Kč. Tento
závazek je schválen v rámci ro4ločtu na rok 2012 (25. 4. 2012). Předpis aivazku byl
učiněn účetním dokluclem č, 140259 ze dne 2. 5. 2012. Napruneno.

II. při předcházejícím dílčím přezkoumání

Při předcházejícím dílčin přezkoumá í hospcňař,eni byly ijištětly následující chyby
a nedosíaílq::

- 7,čalěreůry účel obce Žďár za rok 20t l byl schvólen tta zasedání zctstupitel,stva obce dne
25. 1. 20]2, k$, hyb přij{na náprmná opatřeni k zjišíůúm edostatkůnl. Písemná
inJormace o přijalych opaířenich k nápravě zji,šlěttych chyb ct nedostathi uvedených l,e
Zpravě o výslerlku přezkoumání hospodaření obce za rok 20]] byh pdárrut
přezkoumávajícímu orgánu dne I1. 6. 2012. Nebykt dodržena zákonná ]hůta stanoyená
v § l3 odsí. l písm b) zákona č. 12012001 Sb., o př,ezkoumáyání hospodaření územních
samosprťn+rych celků a dobrovolných slazků obci, laty tllto písemnou itfotmaci zasílťt
územni celek př,ezkoumal,ajícimu clrgánu ne.jpozději do 15 clnů po projednání léto
zprál,y spolu se závěrečným účíem v orgánech územniho celku. Zastupitelstvo přijalo
opatření k dodržování ustttnot ení § 13 zákonu č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání
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hospodaření územních samosprávnýclt celkú a dohroyolných svuzkú obcí. Plnění
tohoto opatření bude předmětem kontroly při přezkumu lospodaření ze rok 2013.

Zastírpilelsh\) obce Žttár na s,ém zasedání úte 15. 2. 2()12 projednalo htlspotlcňeni
přispěvkové ol,ganizace Malcřlka škola ŽJár :a t,uk 20l ], kleré .skončib zlep,šenym
hospotlťu',sbim ly,sleelkent ],e \yši ó5.373,01 Kč. Dle usneseni č. 31,'2,']2 zd,rtltpitels^,0
ohce schyaluje ředilelkou př,i,t7ěl,ktll,é u,gattt:ac,e AíŠ Ždár podttttý návrh na rozt]ě]eni
hospodťtt'ského lysledku, a ío ó5.00a,- Kč dcl fonclu odměn a 373,al Kč do rezel:,ttíJto

J'ondu. 'l'enío po,\tltp je |) rczpoťtl s § 32 od,st.l zákona č. 250 2000 Sb,, o rozptlčtových
pral,icllech úzenntich rozpočlti, kllt ftltcl odměn .je tyll'e ze zlepšeného vlisledku
htlspo<lařeni příspá,kol,é orgctttizttce, u lo Lto výše jeho 80%o , nejvýše y,ictl{ Ll6 1lýše 80 oÁ

slculoýenéhl nebo přípuslného objemu prostr\edkf! na platy. Zastupitelsh,o obce n6
stém atsedání dne 19. 12. 2012 přijttlo v botlě 13 usnesení, kterým xrušilo schl,álené
roatěIení zlepšeného hospodářské tý,sledku MŠ a schltililo jeho nol,é toztlělení, které
.je v soulutlu s ust{rnoýenimi zrikona č. 250/2000 Sb., o roxpttčtol,jch prm,idle
územních ro?,počtú. NaD rul,eno.

Účetnim dokhdem č. 110553 ze dne 28. 9. 20 t2 t)yl ttčitělt +,ýclaf \)e ryši 6.000,- Kč,
íykctjící se pořízení I'ysavcie l]r' 300, l'ento mujetek nebyl ke dni dílčího přezkoumani
tj. 30. 9. 20I2 zařazen no najelkďý účet 028 - Drobný dlouhodobý hnultnvtr majelek.
Nehyltl p113711p7,1,áttcl l, soltlacht ,s § 2 zčtkcna č. 5ó3 199 ] Sb., o ličelnich:i, kd1l t.ičeíni
jednoíky t!číttjí o stavt a pob,bu mu.jetku a 1ittl\ch akttv ('Ičerní jetltlotlq| tičllií o síal)u
tt pohybu mctlelku u.jiltych akti,, ztil,uzků a jiných pasiv, <úále o nákladech u yitlosech
a o lysledhu hospodcu'eni. Učeínínl dokladem č. 810078 ze dne I. 12. 2012 na účet
028 - drobný dkluhotlobý hmoíný zaúčtoplý111 lysavač v hotlnotě 6.000,- Kč.
Ntt ;ruveno.

c. přezkoumané písemnosti

Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány písemnosti uvedené v zápise
z píedcházqiciho dilčiho přezkoumání hospodařeni a dále zejména následující pisemnosti.

- Rozpočklt,ti tlpcttl'ení č. 7, 8, 9 20 12
- Inl,enlurnisoupisličlíi381,383,381,37B,371,319,311,336,331,321,315,3]1,31],

151,26],23l, ]32,03],028,022,021,0l8,078,088,081,082, 388,389, 103. 155,
- Zápis inl,eníarizační komise ze d e 16. 1. 20l3
- Mztůll,é lisly os.č. 3, -l, (l, B 69, 70, 71, 72 za rok 20I2,
- LJitltyol,ý pokladnidokktd č. 2.13

- { Ičtový ro*rh 2(} l 2
- Dohoda o prol,edení prace ze dne 2-1, 5. 20l 2 - údržba majetku
- Sntloul,ct o poslqlhtuíí dotttce z rozpočlu ,Iihtlmoravské ho kraje č. ORR,'PRL'. l2, 1 1861

ze dne 29. ]0. 2012 (IZ 231 doklady) .ýolrl)iseiici
- Nájemní smlclul,ct ze dne 7. 11. 2012 byt č. 2 - doklatlj, :'ou vi.::e.1 ic,i
- Pltln inventur20l2 ze clne 27.9. 2012
- Směrnice č. ó.'20l0 Im,ental,izace majelku tt zltl,azkii
- Zčtpisy č. 9, ]0 zc zasedání zas,í ttpite l:Jl|,.l v roce 20]2
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D. Závér

I. Při přezkoumání hospodařeni obce Žd'ár za rok20l2

bvIv ziištěnv chvbv a nedostatkv
uvedené v ustanovení § 10 odst, 3 pism, c) zákona o přezkoumávání hospodařeni" a to

Nedostatky, spočívající v neúplnosti, nesprávnosti nebo neprůkaznosti vedení účetnictví
- Učetní záznam územniho celkl nebyl průkazny, Qupnikazné)

Nedostatky, spočivajicí v porušení povinností územního celku stanovených zvláštními
právnimi předpisy

- Nebyla podána pi,semlú ilformace přezkoumál,aj icínn organu o přijetí opatření
k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledka přezkoumáni hospodaření
do l5 dnů od projednáni zál,ěrečlúho účlu. (porušeni povirutosti)

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

- Při přezkottmání hospodaření za rok 20l2 nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která
by mohla mi| negativní dopad na hospodařeni územniho celku v bttdoucttosti.

III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku ,-.,-.,..,,,,-........-.....-......,.... 0Y.
b)podílzávazkůnarozpočtuúzemnihocelku ..,..,,.,,..--,-..-.,.-.......-..-..-...8,23Y,
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územniho celku .... 12,4l Yo

fV. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek

- Upozorňujeme na nol,elu zákona č. 563/1991 Sb., cl učeínichli provedenou zákonem č.

239/2012 Sb., s ťtčinností ocl 1. 9. 2012, kterou dochází k ýznamné změně pro obce,
dobrovolné nazky obci a jejich příspěvkol,é organizace. Změnami příslušných zákonů
došlo k zovedeni povinnosti schvalováni účetních zavěrek sestavených .již za rok 20 l 2-

Učetní závěrku obce schvalaje zashtpiíelsltlcl obce a účetní zmlěrku příspěvkollé
organizace schvaluje rada obce- I' obcích, které nemaji zvolenou radu, _je l3thrazeno
schyalováni účetni závěrlly zřizol,aných přispěvkových organizací zastupitelstwt obce.
Účetni ,árěrku dobrovolttého svazku obcí schtafuje neiméně lříčlenný orgán íofulto
svazku,.jenž musí být předem ttrčen staílol,ami dobrovolného ,svazku obci. Bližši
požadavlE na organizaci schvalováni účetnich závěrek upravi prováclěcí práwí
předpis.
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Žďár, dne 13. května 2013

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na konečném dilčím přezkoumání - za Kraj ský úřad
Jihomoravského kaje

Ladislav kabeš

kontrolol povéieI]1 iýcfunl přczJioLln,áru

.,.//z
_ _ _ _ _ _ _ . ..:l f. . . . . .

podpis korttrolo.a povďeného řízenínr přezkouná

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i qisledky konečného dílčího
přezkoumáni. Starosta obce Žďáť pan Ing, Milan Smatana a účetní obce paní Vladimíra
Mikulášková, DiS. prohlašuji, že podle § 6 odst, 2 písm. e) zákona o přezkoumávání
hospodaření posk},tli pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech
váahujícich se k němu a převzali dle § 6 odst. 3 písm. k) návrh zprávy o výsledku
přezkoumání,

Ing, Milan smatana

Vladimira Mikulášková, DiS.

Poučení

Tato zpráva o 1isledku přezkoumání hospodaření je současně i náwhem zprávy o qisledku
přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním se stává okamžikem marného uplynutí
lhůty stanovené v § 6 odst. 3 písm, l) zákona o přezkoumávání hospodaření, k podání
písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání,

Územni celek může do 30 pracovních dnů od předání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání
hospodařeni podat pisemné stanovisko k návrhu zprálry o výsledku přezkoumání hospodaření
v souladu s § 6 odst. 3 písm. l) zákona o přezkoumáváni hospodaření.

Stanovisko zašle územní celek na adresu Kraj ského úřadu Jihomoravského kraje, odboru
kontrolnímu a právnímu, k rukám kontrolora pověřeného řízením přezkoumání,

Iá, niže podepsaný starosta obce Žd'ár prohlašuji, že nemám k tomuto návrhu zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2O12 připominek a nebudu podávat
pisemné stanovisko podle § ó odst. 3 písm. l) zákona o přezkoumávání hospodaření.

podpis slafusty obce
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Uzemní celek je povinen podle § 13 odst. 1 písm. b) zákona o přezkoumávání hospodaření
do 15 dnů po projednáni zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku podat
písemnou informaci o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků, uvedených ve zprávě,
včetně uvedení lhůty, ve které podá pisemnou zprávu o plnění přijatých opatření (§ 13 odst 2
zákona o přezkoumáváni hospodaření).

Ve lhůtě uvedené územním celkem v písemné informaci zaslané krajskému úřadu je územní
celek povinen podle § 13 odsí. 2 zákona o přezkoumávání hospodaření zaslat pisemnou
zptálu o plnění přijatých opatření,

Obě výše uvedené písemnosti zašle územni celek na adresu Krajského úřadu Jihomoravského
kraje, odboru kontrolnímu a prárrnímu, k rukám kontrolora pověřeného řízením přezkoumáni.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením § 11 zákona
o přezkoumávání hospodařeni projednána a jeden výtisk převzal starosta obce Žďár dne
13. května 2013.

Ing. Milan Smatana

podpis starosty obce
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