
Kraj ský uřad Jihomoravského kaje
Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí
Žerotínovo nám. 3

601 82 Bmo

ZP RÁ v,l
o výsledku přezkoumání hospodaíení za rok2014

obce ŽĎÁn, okres Blansko

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodařeni byla r.ypracována na zékladé Zápisu z dílčího

přezkoumání hospodaření, které proběh1o dne 20. srpna 2014 a na zakladě výsledku

konečného přezkoumání hospodařeni, které se uskutečnilo dne 20. května 20l5.

Přezkoumání hospodařeni proběhlo na základě ustanovení § 42 zákona č. 128i2000 Sb.,

o obcích a v souladu se zákonem č. 42012004 Sb., o přezkoumávání hospodařeni územních

samosprávných celků a dobrovolných svazků obci (dále jen zákon o přezkoumávání

hospodařeni).

Místo provedení přezkournáni: Obecní úřad Žďár
Žtar S,elg 02 Rájec-Jestřebi

Přezkoumáni vykonal:

Kontrolor pověřený řizelím píezkoumání: Petra Kupková

Kontrolor: Jana Burgerová

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

vydal JUDr. Roman Heinz, Ph,D. - vedoucí odboru kontrolního a právního Kraj ského uřadu

Jihomoravského kraje.

Patrik Mikulášek - starosta

Vladimíra Mikulášková, DiS. - účetní

Při přezkoumání byli přitomni:



předmět přezkoumání:

Předmětem piezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst. 1 a 2
zi.lr.ona o přezkoumávání hospodaření, posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto
zákona. Přezkoumání hospodaření bylo vykonáno qíběrovým způsobem.

Při posuzovriní jednotliqých právních úkonů se vycházi ze znění právních předpisů platných
ke dni uskuteěnění tohoto úkonu.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zílkona o přezkoumávání hospodaření nebyly předmětem
přezkoumání údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

PřezkoumáLrrí hospodaření bylo zahájeno dne l1. července 2014, a to doručením písemného
oznámení územnímu celku nejpozději 5 dnů přede dnem realizace výkonu přezkoumání.

A. VÝsledek přezkoumáni

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

Přehled zjištěných chyb a nedostatků v členění dle ustanovení § 2 odst. 1a2 ziů<ona

o přezkoumávání hospodaření:

§ 2 odst. t oísm. d plnění příimů a l,.ýdaiů rozoočtu včetně oeněžních operací, týkqiících se
rozpočtových orostředků

- Kontrolou mzdových listů neuvolněných členů zastupitelstva obce bylo zj ištěno, že jim
byla chybně stanovena a vyplacena odměna při skončení funkěniho období, například
neuvolněnému stalostovi os.ě. 69, kterému zanikl dne 4. 11.2014 mandát, byla chybně
kácena měsíční odměna za měsíc listopad 2014 (vyplaceno o 780,- Kč měně než činí
narok), neuvolněnému místostarostovi, ktery byl zvolen do funkce starosty (os.č.4) bylo
vyplaceno v měsici listopadu o 400,- Kč méně než činí nárok, dále neuvolněnému
zastupiteli, který vykonával funkci předsedy výboru (os,č. 6) bylo vyplaceno o 164,- Kč
více než činí nárok, atd. Nebylo postupováno v souladu s § 109 zákona č, 128n000
Sb.o o obcích, kdy obecní úřad v oblasti samostatné působnosti neplnil úkoly, které
mu uložilo zastupitelstvo obce nebo rada obce.

§ 2 odst. 2 písm. d nakládání a hospodaření s majetkem ve vlqstnictví územního celku
- Pod Úodem č. 8 zápisu ze Zasedáni zastupitelstva obce Žďár, konaného dne22.9.2014,

byl projednan a jednohlasně schválen pronájem nebytových prostor - dvou mjstností
o celkové ploše 28 m2 v budově s č. p. 5 - objekt občanské vybavenosti v obci Zd'ar (v
budově obecního úřadu). a to společnosti DOBRA MISKA s.r.o., se sídlem Petrovice
(usnesení č, 9ll7/14). Nájemní smlouva byla na základě v,ýše uvedeného usnesení
zastupitelstva obce uzavřena písemně dne 21. 11. 2014. Dle č1. VI odst. 1 nájemní
smlouvy se nájem sjednává na dobu určitou ato la2 roky, počínaje dnem 2l. 1I.201,4.
Zárněr obce na pronájem nebytových prostor nebyl zveřejněn na úřední desce nebo
jiným vhodným způsobem. Obec nepostupovala v souladu s § 39 odst. l zákona
č. 12S12000 Sb., o obcích, kdy záměr obce prodatn směnit nebo darovat nemovitý
majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako ťpůjčku obec zveřejní po dobu
nejméně 15 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu obce lyvěšením na úřední
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desce obecního úřadu, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své
nabídky. Zámér může obec též zveřejnit způsobem v místě obvyklým.

§ 2 odst. 2 písm. h) účetnicýí vedené územním celkem
- Kontrolou bylo zjištěno, že Zastupitelstvo obce Žďfu neschválilo iěetni závérkl zíizené

příspěvkové organizace Mateřské školy Žďaf za rck 2073. Tento postup není
v souladu s § 102 odst.2 písm. q) zákona č. 12812000 §b.o o obcich.

II. Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají
závažnost nedostatků uvedených v ustanoveni § 10 odst. 3 písm. c) zákona
o přezkoumávání hospodaření.

B. plněni onatření k odstranění nedostatků ziištěných

I. při přezkoumání hospodaření územního celku za předcházející roky

Při přezkottmání hospodaření za předcházející rolcy nebyly zjištěny chyby a nedostatlE nebo

tytl nedostatlE byly již napraveny.

II. při předcházejícim dílčim přezkoumáni

Při předcházejícím dílčím přezkoumání hospodaření byly zji§ěny následující chyby
a nedostatlgl:

- Ve smyslu stanov "Svazku vodovodů a kanalizací" měst a obcí, čl.]5. 3, ad j) a ad 6) je
ltanoýen(] uýše zóvazlru obce Žďár vůči Svazku vodovodů a kanalizací pro rok 2014
v celkové l..ýši 38. 740,- Kč (členské příspěvlql stanovené z mínusového hospodařeni
v r. 2013 ve ryši 3l. 100,- Kč a členske příspěvl1l podle počtu obyvatel za rok 20]4
ve uýši 7.640,- Kč), splatného do 30. září 2014. Výše uvedený závazek obce nebyl k datu
dílčího přezkoumóní předepsán. Obec nepostupovala v souladu s § 2 zókona
č. 563/]991 Sb., o tičetnict:lí, kdy účetní jednotlgl účtují o staýxl a pohybu majetlat

a jiných aktiv, závazWt a jiných pasiv, dále o nókladech a výnosech a o výsledht
hospodaření. Obec Zďdr přijala k výše uvedenému nedostatku nápravné opatření
spočívající v ilodatečném zaúčtování předpisu závazku Plnění přijatého opatření bylo
proledeno účetním dokladem č, 810057 ze dne 26. 8. 2014 a orlkontrolovdno při
konečném přezkoumdní hospodaření za rok 2014. Napraveno.

- Zashtpitelsvo obce Žďár na svém zasedání dne 26. 2. 2014 pod bodem č. 9 (usn.

č. 9/l/14) schválilo poskytnutí finančního příspěvku na činnost Sdružení hasičů Cech,

Moravy a Slezska - okrsek Sloup ve ý,ši 2.000,- Kč Výše uvedený závazek obce nebyl
k daht dílčího přezkoumání předepsán. Obec nepostltpovala y souladu s § 2 zákona
č. 563/1991 Sb., o úěetnictví, kdy účetní jednotlE účtxií o staýu a pohybu majetku
a jiných aktiv, závazbů a .iiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o uj,sledku

hóspodaření. K uýše uvedenému nidostatku bylo obcí Žďúr přijato nápravné opatření
k jeho otlstranění, které spočívá v tlodatečném uaúčtovdní předpisu závazktt, Plnění
tohoto přijatého opatření bylo provedeno účetnínt rlokladem č, 810061 ze dne



20. 8. 2014 a ověřeno při konečném přezkoumání hospodaření za rok 2014.
Napraveno.

Na základě Nájemní smlouvy č. 2229 ze dne 13. 2. 2006 obec pronajímá nemollitosti -
pozemlcy - orná půda, louka, o ggllíul! vlýměře 332.340,- m2, zttpsané na LV č, 1 pro
k.ú. Žďáť u Blanska (seznam pozembů s uvedením parcelních čísel viz. přílohtt
č. l k nájemní smlouvě) . Dodatkem č. 3 ze dne 4. 3. 20]3 byl stanoven roční nójem
pozemků ve výši 12.116,- Kč, se splatností do 31. ]2. 2014. Výše uvedená pohledávka
obce nebyla k datu dílčího přezkoumání předepsóna. Obec nepostltpovala v souladu
s § 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, kdy tičetní jedncltlq, lrčtují o stavu a pohybu
majetku a jiných aktiv, ztíyazků a jiných pasiv, dále o nákladech a ,l,ýnosech

a o výsledht hospodaření. K nedostatku bylo přijato ndpravné opatření k oclstranění
zjištěných chyb, které spočíýá ý dotlatečném zaúčtování předpisu závazkrl Plnění
přijatého opatření bylo provetleno účetním dokladem č. 810060 ze dne 20. 8. 2014
a odkontrolovóno při konečném přezkoumání hospodaření obce Žďár za rok 20]4.
NaDraveno.

C. Záv ér

I. Při přezkoumání hospodaření obce Žďár ra rok2014

bvlv ziištěnv chvbv a nedostatkv
uvedené v ustanovení § l0 odst. 3 písm. c) zákona o ořezkoumávání hosoodaření. a to

Nedostatkyo spočívající v porušení povinností a překročeni působnosti územního celku
stanovených zvláštními právnimi předpisy

- Účemí závěrka zřízené příspěvkové organizace sestavená k rozvahovému dni nebyta
schválena zastupitelstvem územního celku.

- Záměr obce pronajmout nemol,itost nebyl zveřejněn na úřední desce po dobu nejméně
l5 dnů před rozhodnutím y příslušném orgánu obce.

- Obecní úřad v oblasti samostatné působnosti neplnil úkoly, které mtt uložilo
zastupítels\o obce, tj, chybně stanovil a vyplatíl odměny při skončení funkč ního období.

II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků,
která mohou mit negativní dopad na hospodařeni územního celku v budoucnu:

- Nezveřejněním zóměrtt obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout
jej nebo poslrytnout jako výpůjčku se obec vystavuje riziht neplatnosti tohoto plávního
jednóní ve smyslu ustanovení § j9 odst. ] zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodařeni:

a) podíl pohledávek na rozpočíu územniho celku .,..,..,....,... .....,............... 0,75 %
b) podíl závazktt na rozpočtu územního celku ................ 5,44 %

c) podíl zastaveného maj etku na celkovém majetku územního celku .... 12,54 %
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IV. Ostatní sděleni pro přezkoumávaný územní celek

- Kontrtllní skupina upozorňuje na plnění uslanovení § l17 odst. ] zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, kdy zasíupitelsncl obce může zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgóny
výbory, přičemž svá stanoviska a nál,rhy předkládají výbory zastupitelstvu obce,
Zastupitelsfuo obce Žďár zřít]ilo podle § 117 odst. 2) zákontt č. 128/200() Sb., o obcích,
jako své iniciativní a kontrolní orgány finanční a kontrolní výbor. Kontrolní skupina
upozorňuje na skutečnost, že tyto zřízené výbory nepředkládají svá stanoviska a návrhy
zastupitelstýzl obce, Např. Zápis ze schůze finančního výboru obce Žďár č. 1/2014
(ze dne 19, 2, 2014), č, 2/2011 (ze dne 19. 3. 20]4), č. 3/2014 (ze dne 16. 4. 20]4),
č. 1/2011 (ze dne 19. 5. 2011) a č- 5/2()14 (ze dne 2. 7. 20]4) a dóle Zpráva kontrolního
výboru ze dne 2, 5. 2014 nebyly z(lstupitelstýu obce do 31. 12. 2014 předloženy a
projednány.

- Upozorňujeme na noveht zákona č. 250/2000 Sb.. o rozptlčttlvých pravidlech územních
rozpočtů provedenou zákonem č. 24/2015 Sb. S účinností od 20. 2. 2015 jsou nově
stanoýena praýidla pro poskytollání dotací a návratných finančních výpomocí (dále jen
NFI) a dochází k podstatnému rozšíření povinnosí rj,kajících se p()slry)toýání dotací a
NFV. Novela zákona přináší (vedle tleJinic pojmů dotace, návratná Jinanční vý,pomrlc,
progťam apod.) zejména následující: doíaci či NFV lze poskytnout jen na zókladě
žádosti či zákona; stanovení náležitostí žádosti o dotaci; stanoýení povinnosti, pokud
není žódosti vyho,věno, žadateli bez zbytečného odkladu sdělit, že jeho žádosti nebylo
vyhověno a dťtt od nelyhovění; náležitosti písemné veřejnoprávní smlouvy o posleytnutí
dotace či NFV; zveřejňoýání dotačních programů na elektronické ziřední desce
(nejpozději 30 dnů před počátkem lhůty pro podání žádosti a nejméně po dobu 90 dnů
ode dne zteřejnění programu), ýčetně stanol,ení lhůt a minimálního obsahu programu.
S odloženou účinností od 1. 7. 20l5 pak další povinnost rýkající se neřejňovóní smluv
včeíně dodatků na elektronické úřední desce o poslrytnutí dotace či NFV (do 30 dnů ode
dne uzavření, zveřejňují se smlouly nad 50 tis. Kč, zveřejňují se nejméně 3 rolry ode dne
zveřejnění). porušením nově stanových povinností, fj,kajících se neře.jňování programu
a zveřejňování T eřejnoprávních smluv o poslqltnutí dotace nebo NFV, se územní celek
dopustí správního deliktu, za který mu bude uložena pohtta do výše 1 mil Kč.

Žďérr, dne 20. května 20l5

Jména a podpisy kontroloru zúčastněných na konečném dilčím přezkoumání - za Kraj ský uřad
Jihomoravského kraje

Petra Kupková

kontrolor pověřený řiZenim přezkoumáni

Jana Burgerová

podpis kontrolora pověřeného řiz§ním přezkoumání

Rsrz
kontťolor

podpis kontrolora



Poučení

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je souěasně i návrhem zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření, a je možno ke zjištění v ní uvedené podat pisemné stanovisko
ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání návrhu zprávy kontrolorovi pověřenému řízením
přezkoumáni. Konečným znénim zprávy se tento návrh stává okamžikem marného uplynutí
lhůty, stanovené v § 6 odst. 1 pism. d) zákona o přezkoumávání hospodaření, k podání
pisemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumá,ní.

Zpráva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává zástupci
kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu krajského uřadu.

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 pism. b) zákona o přezkoumávání
hospodařeni povinen přijmout opatřeni k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této
zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom pisemnou informaci
krajskému úřadu, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprály spolu se

závěrečným účtem v orgánech územního ce|ku.

Územní celek je dále ve smy§lu ustanovení § 13 odst. 2 zákona o přezkoumávání
hospodaření povinen v informacich podle u§tanoveni § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona
uvést lhůtu, ve které podá krajskému úřadu písemnou zprávu o plnění přijafých
opatření a v této lhůtě krajskému úřadu uvedenou zprávu zaslat.

Nesplněním těchto povinnosti se územni celek dopustí správniho deliktu podle
ustanovení § 14 odst. l písm. b) a c) zákona o přezkoumávání hospodařeni a za to §e

uloží územnimu celku podle ustanovení § 14 odst.2 uvedeného zákona pokuta do výše
50.000 Kč.

Zpráva o výsledku přezkoumárrí hospodaření byla v souladu s ustanovenim § l l zákona
o piezkoumávání hospodaření projednrirra ajeden vl,tisk převzal starosta obce Zďar. Nedílnou
součástí zprávy je seznam přezkoumávaných pisemností uvedených v příloze.

Poslední kontrolní úkon, tj. ukončení kontroly na místě, byl učiněn dne 20. května 2015.

Zástupci územního celku prohlašují, že poskytli pravdivé a úplné informace o předmětu
přezkoumání a o okolnostech vztahujícich se k němu.

patrik Mikulášek

starosta obce

Vladimíra Mikulášková, DiS.
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přiloha ke znrávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014

Při přezkoumání hospodaření byiy přezkoumány následující písemnosti:

- Návrh rozpočtu obce Žďár na rok 2014
- Schváleni rozpočtového píovizoria narok20l4 (viz. Zápis č.9 ze Zaseďáni zastupitelstva obce ze dne

9.12.20l3,bod 5 - usn. č. 95/9i l3)
- Evidence rozpočtových opatřeni za rok 20l4
- Rozpočtová opatření za obdobi leden - červenec 2014, č. l - 5l20l4
- Rozpočtové opatření č.6 - 10/2014
- Rozpočtový výhled obce Žďár na rok2012 - 2019
- SchváIený rozpočet obce Žďár na rok 20l4
- Závěrečný účet ob;e Zďár ZA íok20l3
- lnventurni soupisy majetku a závazků. sestavených kedni j1,12,20t4(SÚ;0I8.02t,022.028.03I.

042, 45l , 455 , 31 1 , 32l , 324 , 37 4)
- PIán inventur na rok 20l4, sestavený dne 27. 9. 20l4
- Zápis inventární komise Za Iok 20l4 (inventarizační zpráva) ze dne l2. 1 .2015
- Kniha lrydaných faktur obce Žďíir (evidence pohledávek)
- Mzdové listy neuvolněných Zastupitelů obce Žďá,r Za období leden - červenec 2014
- Mzdové listy neuvolněných zasfupitelů obce Žďár za období srpen - prosinec 2014
- Pokladni doklady za obdobi l2/2ol4
- Učetní doklady vŤahující se k piezkoumaným pisemnostem
- Učto\iý rozvrh pro rok 20l4
- Výkaz pro hodnocení plněni rozpočtu obce Žďár (FIN 2 - l2 M) za obdob í 2/2014, obdobi 3/20'|4

a ohdobí 1D014
- Dohoda o pracovní činnosti ze dne l. 3. 20l4 (zajištění údržby obecního majetku), vč. výkazu práce

a mzdového listu Zaměstnance za obdobi 4/20l4 (os. č. 75)
- Dohoda o provedení práce ze dne 2. 1.2014 (úklid budovy oÚ), ve. mzdového listu zaměstnance za

obdobi l -'7l2014 (os, č. 47)
- Smlouva o poskytnuti dotace z rozpočtu Jihomofavského kraje s.č. 026623lI4/OKH ze dne l7, l0.20l4

(investični dotace na realizaci projektu "Nákup dopravniho auíomobilu")
- Kupní smlouva o prodeji ojetého voztl, zp dne29.7.20l4 (CITROEN JUMPER 3,0 HDD
- Finančni yyúčtování projektu ze dne23. L 2015 "Nákup dopravniho automobilu"
- Vyúčtováni účelové dotace ke konáni voleb do Evropského paflamentu vyhlášených na

23. a24- května2014
- Nájemní smlouvač.2229 ze dne l3.2,2006 (pronájem nemovitosti - pozemků - orná půda, louka,

o celkové výměře 3 32.340,- m2 dle přílohy č. l k nájemni smlouvě , zapsaných na LV č. l pro k.ú. Žď6r
u Blanska), vč, Dodatku č. 3 ze ďne 4.3. 2013 (ke kontrole evidence pohledávek obce Žďáí za rok2014)

- Nájemni smlouvaze dne2I. l l. 20l4 (nájemce : DoBRA MISKA s,r,o,, předmét nájmu : neb)tové
prostory o celkové ploše 28 m2 v budověsč. p.5 - objekt občanské vybavenosti v obci Zd'ár - budova
oU)

- Kupní smlouva ze dne 30. 9. 20l4 (prodej pozemku p,č, 2008/l0 - orná půda o výměíe 20'12 rí2,
Zapsaném na LV č, l. obec Žďar. k.ú, Žd'ár u Blanska)

- Kupni smlouva ze dne 8.7.20l4 (prodej pozemku p,č. l698/3 o výměře 752 m2 - orná půda, zapsaném
na Lv č, l, obec Žďar, k.i. Žďár u Blanska), vč. oznámení záměru Zastupitelstva ob ce Žďár ze drte
1,9. 3.2014

- Zárněr obce na prodej pozemku p,č. 2008/l0 - orná půdao výměŤe 2072 m2 Zap§aném na Lvč. l,
obec Žďár, k.ú, Žďár u Blanska, ze dne20.8.2ol4

- Směrnice č.9/20l0 - Evidence, účtoyáLni a odepisováLíIi majetku
- Veřejnosprávrrí konbola u přispěvkové oíganizace Mateřské školy Žďár, okes Blansko ze dne

l9. 3.20l5 (kontrolované obdobi | - l2l2014)
- zápis č. l ze zasedánl zastupitelstva obce Žďár ze dne 26.2.2014
- Zipis č.2 ze Zasedi{ní Zastupitelstva obce Žďár ze dne 26.3.2ol4
- Zápis č. 3 ze Zasedání zastupitelstva obce Žďá,r ze dtte 23.4- 20|4
- Zápis č. 4 ze zasedárri zastupitelstva obce Žďfu ze dne 28. 5.2014
- zápis č. 5 zE Zasedáni Zastlpitelstva obce Žďár ze dne 9.1.2014
- Zápís ě. 6 ze ZaSedárLí zastupiíelstla obce Žďfu ze dle l8. 8. 20l4
- Zápis ě. 8 ze zasedáDi zastupitelstva obce Žďar ze dne 12. 1I.2ol4
- Zžlpis č. 9 ze Zasedání zasíupitelstva obce Žďár Ze dne l5. 12,2014
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- Zápis č.9 zs Zasedání zastupitelswa obce Žďá!í ze dne 9, 12. 2014 (bod. č, 5, Usn, č.95/9/13 - schválení
rozpočtového proviznria na r, 201 4)

- Zápis zs Zasedžní za§tupitelstva obc e Žďž\í ze dne 22. 9. 2014
- Zápis z ustawjícího zasedání Zastupitelstva obce Žďr1r konaného dne 4. l1. 20t4
- Sdělení Svazku vodovodů a kanalizací mě§t a obcí - Finanční ávazlq vůči "Svazku vodovodů

a kanalizací" mě§t a obc1, zfr díL9 26. 6.2014
- Zápis ze schtae finančního výboru č . ll20l4 (ze ďne 19.2. z0l4), ě.2/2014 (zn dne 19. 3. 2014),

ě, 3 /20 14 (zE dJl'e 16. 4. 20 l 4) a ě. 4120 t4 (ze dne 19. 5. z0 14)
- Zápis ze schůze finančního qýboru č . 612014, zp dne |0.9.2014
- Zpráva kontrolnlbo výboru2014, ze dle 2. 5. ?014
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