Krajský úřad Jihomoravského kraje
odbor kontrolnia prá\,ni - oddéleni přezkumu obci
Zerotinovo niím. ]
601 82 Bmo
SpZn.: S - JMK 93738/2017 OKP
C. j.: JMK .,.........../2018

ZPRAVA
o

výsledku přezkoumáni hospodaření za rok2017
obce ŽĎÁR, okres Blansko

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracoviána na základě zápisu z dílčího

přezkoumání hospodařenÍ, které proběhlo dne 5. prosince 2o7'l a na zrikladě výsledku
konečnéhopřezkoumání hospodaření, které se uskutečnilo dne 7' února 2018. Přezkoumání
hospodaření proběhlo na základě ustanovení $

v

souladu

42 zákorc č. l28Dooo Sb', o obcích a

se zákonem č, 42012004 Sb'' o

přezkoumávrini hospodďení územních

samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále

jen zákon o

přezkoumávání

hospodaření).

Místo provedení přezkoumání: obecní úřad Žďár
ŽďáI5, 679 02 Rájec-Jestřebí
Přezkoumání vykonal:
Kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Jana Burgeťová

Kontrolol:

Petla Kupková
Ing. Jitka Lošt'áková

Pověření k přezkoumrání hospodaření ve smys]u $ 5 zákona o přezkoumávání hospodaření
vydal JUDr. Roman Heinz, Ph.D. vedoucí odbol'u kontrolního a právního KÍajskéhouřadu
Jihomoravského kraje.

Při přezkournánÍ byli přítomni:

Patrik Mikulášek

- starosta

Vladimíra Mikulášková, DiS. - účetní

Předmět Dřezkoumání:
Předmětem pŤezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodďení uvedené v $ 2 odst. 1 a 2
zákona o přezkoumávání hospodařeni, posouzené podle hledisek uvedených v s 3 tohoto
ziikona. Přezkoumání hospodaření bylo vykonáno výběrovým způsobem'

Při posuzování jednotlivých právních úkonůse lrychází ze znění právních předpisů platných
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 úterý 14' listopadu 2017, a to doručením
písemného oznámení územnímucelku nejpozději 5 dnů přede dnem realizace výkonu
přezkoumání '

A. vÝsledek Dřezkoumání

I.

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby

a nedostatky.

B' Plnění opatření k odstranění nedostatků ziištěných

I'

při přezkoumání hospodaření územííhocelku za předcházející roky

Při

přezkoumání hospodaření za předcházející rolry byly zjištěny nósledující chyby

a nedostatlcy:

-

d e 21. 5' 20]6 Smlouýu o dílo a opralu mísÍníkomunikace Žd'ór
EUR)VIA CS, a' s., odštěpný závod oblast Mo1'aýa, záýotl Mor1va jih,
č' smlolýy zhotoýitele a24/l/20]6. Cena díta byla sjednána ve výšíI.570.l21,48 Kč
bez DPH, termín předání díla byl určen na den 31. 12. 2016. Veřejný zadaýatel
neuýeřejnil na proflu zadaýatele celé znění lýše uvedené smlouvy o clílo uzavřexé
obec Žd'fu uzavřela

se zhotoýitelem

na veřejnou zalaizku malého rozsahu, jejížcena přesáhla 500'000 Kě bez DPH do 15
dnů odjejího uzaýření' Do ] 5 dnů od uzavřeni slhlouý, nebyla také ýyvěšeha Slhlouýa
o dílo ě' 1856.6240024KBÁ 024/2/2016 "Rekonstl kce dešt'ové kanalizace ha MK
ý obci Žďóť" ze dne 4' 10' 2016 (EUR)yIA Cs, a.s', odštěpný záýod oblast Mofaýa,
zóvod Morava jih)' obě výše uvedené smlouýy nebyly zýeřejněny na ptofilu zadavatele
y rcce 20]6. Nebylo postttpovano v sotlaůt s s 147a odst' ]' 2 Žókona č. 137/2006 sb.,
o '',eřejných zakázkóch' KolllÍolou bylo 4jištěno' že obec jiko zadaýatel doddtečně
zveřejnila smlouvu o dílo 024/1/2016 na proJilu za.laýatele clne 12. 1.2017.
uvedenému ,redostlrtku bylo přijnro systémoýénópftrvné opatření spočívdjicí
ý zajištění vyvěšowín[ shluý o díIo u('avřenýcll na veřejné zaklizky ,rad 500 Íis,
doďLtki, tlo 15 dxů od jejich uzaýře,rí. PInění
bez DPH včetně všech jejich změ
ndpravnéIlo opitření nebylo lnož é oýěřit' jelikož obtlobný přípaď v kontloloýaném
obrlobí 1 - 12/201 7,lennstnl. N!p!!!!!1!:

K

i

II. při před(házejícim dilčim přezkoumání
Pří předchózejícín dí|čínpřezko1l 1dní nebyly ziištěky chyby a nedostatlE

C. Závér
Při přezkoumání hospodaření obce Žďár za rok20l7

nehvlv ziištěnv chvbv a nedostatkv
II. UpozořBění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků'
která mohou mít negativní dopad na hospodaření územníhocelku v budoucnul

-

Při přezkpumání hospodaření 2a rck 2017 nebyla zjištěna žťldnázávažná rizika, která
by mohla mít negatiýní dopad na hospodaření územníhocelktt y budoucnosti'

III. Poměrové ukazatele zjištěnépři přezkoumání hospodaření:
podíl pohledávek na Iozpočtu územního celku '..'...'...'......''.''..''.'..'.,',. 0'46 %
b) podíl závazků na rozpočtu územníhocelku .'''..''..''...'...'..''.''. ''..'..',,., |2,9| vo
a) podíl zastaveného majetku na celkovém n]ajetku úzernního celku '.'. 12,27 Vo
a)

Iv. ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmůza

poslednÍ 4
odpoYědnost:
podle
právniho
předpisu
upravujícího
rozpočtoYou
rozpočtovéroky
Dluh obce ŽďáI k 31. 12' 2017 překročil ó0 % průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové
Ioky a tento poměr čittí94,58 %"' Celkový dluh je v rozvaze sestavené k 31. 12' 2017 qkazart
ve ýši 4.653'241,- Kč a překločil tak zákonem stanovený poměÍ k průměru příjmů
za poslední 4 fozpoětové roky o 34'58 %.

Překoěí-li dluh územního samosprávnélro celku k rozvahovému dni 60 % průměru jeho
příjmů za poslední 4 rozpočtovéloky. ťlzemní samosplávl]ý celek je povinen jej
o/o
v následujícím kalendářním loce snížitnejméné o 5 yo z ÍozdíI\)rnczi výšísvého dluhu a 60
pruměru svých příjmů za poslední 4 rozpočtové ťoky.
Žďlfu, dne středa 7. únoIa 20l8

Jména a podpisy kontrololů zÍlčastněnýchna korrečnémdílčímpřezkoumání - za Krajský úřad

Jihomořavského

kaje

Jana Burgerová
kontrolor povčřený ři2ením pŤezNoUnání

Ing' Jitka Lošťáková

Poučení
Tato zpláva o výsledku přezkoumání hospodďení je současně i návrhem zplávy o výsledku
přezkoumání hospodaření, a je moáo ke zjištění v ní uvedené podat pisemné stanovisko
ve lhůtě do l5 dnů ode dne předání návlhu zprávy kontroloiovi póvěřenémtr iízením
piezkoumlíní. Konečným zÍěĎím zprávy se tento návlh stává okamžikěm marného uplynutí
lhůý' stanovené v $ 6 odst. písm. d) zákona o přezkoumávríní hospodaření, k pódání
písemnéhostanoviska kontrolorovi pověřenému řÍzením přezkoumání'

l

zpráva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis piedává zástupci
kontrolovaného subjektu a dr'uhý stejnopis se zakládá do příslušnéhospisu kaiského úřadu.
Zpláva o výsledku přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením s 11 zákona

o přezkoumávání hospodaření projednrína ajeden výtisk převzal starosta obce Žďár. Nedí]nou

součástí zprávyje seznam přezkounrávanýcl.t písemností uvedených v pŤíloze'

Poslední kontrolní úkon, tj. ukončeníkontloly na místě' byl učiněn dne středa 7' úrror.n 2018.
zástupci územníhocelku plohlašrÚí' že poskytli pravdivé a úplnéinformace o llicdnrětu
přezkoumání a o okolnostech vztahuiícich se k

němu'

'.

Patrik Mikulášek

)

Vladimíra Mikulášková, DiS.
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říloh
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Při přezkoumáni hospodařeni byly piezkotln)ál]y následující piselnl]osIiI
_ Návrh rozpoctu obce Žd'ar na lok 20l7
_ schválený rozpočet obce Žd'ál na lok 20l7
- Rozpočtové provizořium obce Žd'ál na rok 20l7
- Evidence rozpočtových opatřeniza lok 20l7, sestavená ke dni 30' 9' 20l7

_
-

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

Rozpočtová opatřenÍ č' 7 _ 9
Návrh střednědobého výh1€du obce Ždár na obdobi2ol7 -2o2l
Rozpočtoýý r.ýhled obce Žd'ár na období 20 l7 _ 202l
Návrh ZáVěřečného účiuobce Žďár za rok 20]6' sclrváIený ZávěÍečný účetobce Žďár za lok 20l6
Baňkovní výpis k úvěřovélrru ťlčtu,vedený u KB' a's', ze dne 30' 9.2ó] ? (BV č' 9/20J 7, ',oprava
místních komunikací, realizace chodníku a viceúčelovéhohřiště'')

Bankovni\"ýpiskúvěrovénruúčtu'vedenyuKB.a's'.zedne]o'9'20l?(BVČ 9/2ol7' ''SplaŠková

kanalizační síťa ochrana vod Žd'árckého potoka')
KB, a. s' bankovni výpis č' l0zedne3l' l0'20l7str. 1_2
P]án inventuř na lok 20l7
zápis inv€ntárnÍ komise za rok 20l7
Inventurni soupisy účtů
Mzdové lisly členůzastupjtelstva obce za rok 20l7
Mzdový list zaměstnance os. č' 75 za rck 20i7
Mzdové listy neuvolněných č]enůzastupit€]srva obce Žd'ár za období lede|l - zálÍ Íoklr2ol7
Pokladní doklady měsíc řÚen ' plosinec loku 20l7
Uče.nídokladytýkajícíse přezkoumávaných pisemností
Učlový rozvrb rok 20l7
Darovací sm louva ze dne 2 7 ' 12' 20 l 7 (sdruŽen í has ičůČech, Moravy a S lezka' okrsek s ]otlp)
Dohoda o přacovní činnosti ze dne ó. 4. 20]7 (údÉbaobecníbo majetku)
Vyúčtovánidotace na vo]by do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ÚZ 98o7l v roce 20l?
smlouva o dllo ze dne l0. ll' 2017 (Příprava a zpracování Žádosti o dotac i z PRv, Technika a
technologie pro lesnÍ hospodárstvls názvem ''obec Žd'áť_ pořizení lesnitechniky,')
sm]ouva o dilo ze dne l2' 4' 20l7 (Dodávka a nlontáž osmotického elekÍofyzikálnlho systéDLt
''osmoDry" za úče]emjeho ocblany před tzv' vzlínavou vlbkosti)
smlouva o dilo ze-dne 26 4' 20l? lPtojektová a inŽenýrská činnost v úm c i stavebního zánrčnl,'Lokalita
stodůlky' v obci zd'ál)
smlouva o dílo ze dn€ 29' l l' 20]ó (Rozšjření veřejnélro osvětleni)
smlouvaodílozedne3.3'20l6(ptojektováailrŽenýBkáčinnostnaakci| 'Príprava kvýslalbě llD
v lokalitě Bs Z'')
smlouva o dílo ze dne 4. l0.20Ió (odvúáníprůzkumného vÉu)

Kupnism]ouvazedne23'8'20l7(nákupčástil)ozenrkůp'2024dil''e+ť'(l45jn2)'''b+g''(]58
prodej částipozemku p'č.202ó o výněře 20] nl2)
smlouva o úvěru č' 99015926526 ze dne29.ll' 201ó (úvěl s KB, a.s', účel:.opl?va místnÍch
komunikací' realizace chodníku a víceúčelovéhohřiště'')

n2),

smlouvaoúvěruč.990l65073llzedne29' l1'20l6(úVělsKB,a.s',Účel:''Splaškovákan.lizíčllísíťa

ochrana vod Žd'árského potoka")
smIouva o zřiz€ní věcného břemene č. PV'0 I43 3a0412951002 ze dne28' 4'20|7
Záměr obce ŽdáÍ prodat částipozenrku p' č' 2026 - noýě p'č.'2024|4 (99 ]112),2o25t4 (99 |12)'2024/6
(3 lŤ..2),,2025/6 Q ]m2) odkup části pozenrku p'č' 2024 (l45 m2) a části pozemku p'č' 2025 ( ]58 nr2)
ze dne 12. 6. 201'7
Výzva k podánínabídky na veřejnou zakázku nra]ého rozsahu " Vypracová n í pmjektové dokunren(ace

_

DUR- lokalita stodůlky''

Nabldka veÍ€jné zakázky "Plojektová a inŽený$ká činnost ''lokalita stodůlky'' Žď ze die27-3'20l'7
směřnice č.2/20]4 - Fond oprcv. ze dDe 23' 4' ]0l4
Kontrola bospodaření príspěvkové organizace N4ateřská škola Žd'ář ze dne l4. 3.20]?
Zápis ze schůz€ č. l/20l7 - schůze fi nančnÍl)oVýbolu ze dne 2ó' 4' 20l 7'
Zápis ze schúzg č.2/20l7 - schůze finančníhovýboruzedne4. |2.201'7
zápis z jednáni kontrolního výbolu č' l/20l7

7ápii7e7asedánlzaslupilelslvaobccŽdál7cílllco'

lo'20l?.4' ])'20l'1':0'12'20l'1

zápi\ ze za\edánl z^sttlpitelstla obce Žd'ál' kollaného dne l9' plosinc€ 20l6 (Rozpočtové Ploýizo
na rok 20l7, Rozpočtový výhled 20I7 - 202l)
Zasedáni zastupitelstva obce Žd'ál ze dlre ó. ú|om' 2ó. dubna' 28. června 20l7
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