Kraj ský uřad Jihomoravského kraje

Odbor kontrolní aptávní - oddělení přezkumu obcí
Zerotínovo nám.3
601 82 Brno

SpZn.: S -

č.;.:

JMK

rvtr

7905112016 OI<P

......l20I7

ZPRÁvA
o výsledku přezkoumání hospodaření za

obce

rok 2016

HRUŠKY,okres Břeclav

Zpráva o výsledku přezkoumiání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího

přezkoumání hospodaření, kteró proběhlo ve dnech 5. zaří až 6. záíi 2016 a na základě
výsledku konečnéhopřezkoumání hospodaření, které se uskutečnilo ve dnech 27. inora
až 28. února 2017. Přezkoumání hospodaření proběhlo na základě ustanovení § 42 zákona

ě.

12812000 Sb.,

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

přezkoumávání

hospodaření územníchsamosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon
o přezkoum áv ání ho spodaření).

Místo provedení přezkoumání:

Obecní uřad Hrušky

U Zbrojnice 100,

Přezkoumání vykonal:
Kontrolor pověřený řizením přezkoumání:

Ing. Ilona Plachá

Kontrolor:

Jaroslava kubešová
Ing. Renata Halámková

Pověření k přezkoumaní hospodaření ve smyslu
vydal JUDr. Roman Heinz, Ph.D.

691 56 Hrušky

-

§

5 zákona o přezkoumávaní hospodaření

vedoucí odboru kontrolního a právního Krajského uřadu

Jihomoravského kraje.

Při přezkoumání byly přítomny:

Bc. Jana Filipovičová - starostka
Jana Chlubnová - účetní

předmět přezkoumání:
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst. 1 a 2
zéů<onao přezkoumávžní hospodaření, posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto
zékona. Přezkoumání hospodaření bylo vykontíno ýběrovým způsobem.

Při posuzovrání jednotliv}ch právních úkonůse vychází ze znéníprávních předpisů platných
ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona o přezkoumávání hospodaření nebyly předmětem
přezkoumániúdaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.
Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno dne 20. července 2016, a to doručenímpísemného
oznámení územnímucelku nejpozději 5 dnů přede dnem realizace výkonu přezkoumání.

A. VÝsledek přezkoumání

I. Při

přezkoumání hospodaření byty zjištěny chyby

a

nedostatky uvedené

v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření.

Přehled zjištěných chyb a nedostatků v členěnídle ustanovení §
o přezkoumávání hospodaření:

2 odst. I a2

zákona

písm. h\ účetnicnívedené územnímcelkem
Kontrolou inventarizace zarck2016 bylo zjištěno, že některé inventurní soupisy nebyly
doloženy tak, aby bylo možno jednoznačně určit zjištěný majetek a závazky, např. účty
192,40I,403. Nebylo dodrženo ustanovení § 30 odst. 7 písm. a) zákona č. 563/1991
Sb.o o účetnictví.

§ 2 odst. 2

-

-

Účetnímdokladem č. 16-801-01220 ze drre 2t. 12.2016 bylo účtovánoo nákupu
pozemkŮ p. č. 113, II4,115 v částce I.069.094,04 Kč souváažným zápisem na stranu
MD účtu554 - Prodané pozemky, D účtu23I (položka 6130). Majetek byl zaŤazen
dokladem č. 16-060-0002] ze dne 2I. í2. 2016 souvztažným zápísem na stranu
MD 031 - Pozemky, D účtu40I - Jmění účetníjednotky. Správně měl b;ýt použit účet
042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek. Nebyla dodržena obsahová náplň

poloŽky ,'A.II.8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek" výkazu Rozvaha,
v souladu s ustanovením § 14 odst. 8 vyhlášky č. 41012009 Sb.o kterou se provádějí
některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,pro některé lybrané
úČetníjednotkyo kde je stanoveno, že úěet 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotn}
majetek obsahuje pořizovaný dlouhodobý hmotný majetek po dobu jeho pořizování
do uvedení do star,rr způsobiléhokužívání.
Stejný nedostatek se vyskýoval i u nákupu pozemku dle kupní smlouvy ě. 312016
ze dne 18.7.2016 viz dílčípřezkoumání.

II.

Při

přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají
závaŽnost nedostatkŮ uvedených v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona
o přezkoum áv ání hospodaření.

,)

B. plnění opatření k odstranění nedostatků ziištěnÝch

I.

při přezkoumání hospodaření územníhocelku zapředcbánející roky

Při přezkoumání hospodaření za předcházející rolry nebyly zjištěny chyby a nedostatlE nebo
tyto nedostatfu byly již napraveny.

II. při předcházejícím dílčímpřezkoumání

Při

předchózejícím dílčímpřezkoumání hospodaření byly zjištěny následující chyby

a nedostatlql:

-

-

Obec Hrušky na základě schválení rady obce č, 27 konané dne 9. 2. 2016 uzavřela dne
24. 2. 20]6 darovací smlouvu s ČeslEm sýazem včelařů. Podle podmínek uvedených
ve smlouvě v č. L bod 4. má příjemce povinnost předložit poslEtovateli nejpozději
do 3 1. 1. 20I7 finančníl.yúčtováníčerpánífinančníhodaru. PoslEtnuťý finančnídar byl
vyplacen z pokladny dokladem č. 16-70]-00148 dne 24. 2. 2016 a zaúčtovánpřímo
do nákladů na účetMD 543 - Dary a jiná bezúplatná předání. Tento doklad byl dne
]. 7. 2016 opraven následujícímzápisem MD mínus 543 - Dary a jiná bezúplatná
předóní a MD 572 - Náklady na transfery. Při účtovánío poslqltnutí finančníhodaru
s vyúčtovánímnebylo postupováno podle Českéhoúčetníhostandardu
č,703 - Transfery, bod 5.2.1, vyplýváJi ze smlouvy mezi poslEtovatelem transferu
a jeho příjemcem povinnost vypořádání, účtujeposlqltovatel o poslEtnutí zálohy podle
bodu 3.4. na stranu UlÍ PÁru účtuj73 - Krátkodobé poslqltnuté zálohy na transfery,
a to se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušnéhosyntetického účtuúčtové
skupiny 22, 23 nebo 24. Zjštěný nedostatek opraven účetnímdokladem
č. 16-005-00080 ze ďne 3I. 12. 2016. V budoucnu bude účetníjeďnotka účtovat
o poskytnulych darech a transferech v souladu s ČÚS č. 703. NaDraveno.

Na základě kupní smlouvy uzavřené dne 4, 4. 2016 obec prodala Jednotě, spotřební
družstvo v Mikulově parcelu č. 702/7 o ýměře 198 m2. Právní účinlvvkladu
do katastru nemovitostí nastaly dne 12. 4. 20]6, zápis do katastru nemovitostí byl
proveden dne 3. 5. 2016. Změna majitele pozemku byla ověřena na katastru
nemovitostí. Ke dni dílčíhopřezkoumání hospodaření obce, respektive k 31. 7. 20]6,
nebyl prodaný pozemek výazen z majetku obce. Nebylo postupováno v souladu s § 2
zákona č. 563/199] Sb., o účetnictví,kde je stanoveno, že účetníjednotlry účtujío stavu
a pohybu majetku a jinych ahiv. Stejny nedostatek se vyslqltoval i prodaných pozemků
na základě Kupní smlouvy a smlouvy o zřízenípředkupního právajako práva věcného
č. ]/2016, kdy právní účinlEvkladu nastaly dne 22. 2. 2016 a zápis do katasnu
nemovitostí byl proveden ] 5. 3. 20]6, u Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního
právajako právavěcného č. 2/2016 ze dne ]. 3. 20]6, kdy právní účinlqlvkladu nastaly
dne 22. 3. 2016 a zópis do katastru nemovitostí byl proveden 22. 3. 2016 a dáIe u kupní
smlouvy č. 3/2016 ze dne 18. 7. 20]6 na nákup pozemků. Z uvedeného je zřejmé, že obec
v prŮběhu L pololetí neúčtovala o úbytku a přírůstku pozemků. Zjštěnénedostatky
týkajícíse vyřazení prodaných pozemků byly opraveny účetnímiďoklady
č. l6-060-00014, 16-060-00015, 16-060-00016 všechny ze ďne 30. 9. 2016.
V budoucnu bude účetníjednotka účtovato úbytku a přírůstkupozemků jižpři vklaďu
do katastru nemovitostí.
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Zařazení nakoupeného pozemku ďle kupní smlouuy č. 3/2016 ze ďne 18. 7. 2016 bylo
provedeno dokladem 16-060-00012 ze ďne 30. 9. 2016 a to chybným souvztažným
zópisem na MD 03l - Pozemlcy a D 401 - Jmění účetníjednotky. Napraveno.

-

Kontrolou rozvahy sestavené k

30. 6. 2016 bylo zjištěno, že na

účtu

3]5 - Jiné pohledávlq) z hlavní činnosti, sloupec ] BRUTTO je veden zůstatekve výši
39 717,- Kč, na účtu377 - Ostatní lcrátkodobé pohledávlql není veden žádný zůstatek.
Ve sloupci 2 KOREKCE jsou k těmto pohledávkám vedeny opravné položlry a to u účtu
3]5 vevýši Ill 790,- Kč a uúčtu377 ve vyši 30,60 Kč. Z uvedenéhovyplyvá, že kdatu
sestavení rozvahy nebyly opravné položlql k uhrazeným pohledávkám po splatnosti
zrušeny, čímžbyly opravné položlE vyšší,než hodnota samotné pohledávlE. Nebylo
postupováno v souladu s § ó5 odst. 8 vyhlášfu č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení zákona č, 563/199] Sb., o účetnictví,pro některé lybrané účetní
jednotlE, herý stanoví, že lryše opravné položlE nesmí přesáhnout výši ocenění majetku
upraýenou o výši oprávek k tomuto majetku, k němuž je opravná položka tvořena.
Zjštěný nedostatek opraven účetnímidoklady č. 16-060-00021 ze dne 31. 10. 2016,
č. 16-005-00091 ze dne 3I. 12. 2016. V budoucnu bude účetníjeďnotka účtovat
o opravných položkách již při úhradě pohledóvky. NaDraveno.

C. Závér

I.

Při přezkoumání hospodaření obce Hrušky za rok2016

byly ziištěny chybv a nedostatky

uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona o přezkoumávání hosLodaření. a to

Nedostatky, spočívající
v neúplnosti, nesprávnosti nebo neprůkaznosti vedení účetnictví
- Inventurní soupisy územního celku neobsahovaly skutečnosti, které by umožňovaly
jednoznačnéurčenímajetku a závazlců. (neprůkazné)
- Uzemní celek nedodržel obsahové vymezení položlql rozvahy "Nedokončený dlouhodobý
hmotný maj etek". (neprůkazné)

II. Upozornění na případná ť|zika, která lze dovodit ze zjišténýchchyb a nedostatků,
která mohou mít negativní dopad na hospodaření územníhocelku v budoucnu:

-

Při přezkoumání hospodaření za rok 20l6 nebyla zjištěna žádná závažná rizika, herá
by mohla mít negativní dopad na hospodaření územníhocelku v budoucnosti.

III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

celku
celku

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního
. 0,45 Ya
b) podíl závazkina rozpočtu územního
...... 9,36 oÁ
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku uzemního celku .......,... 0 %
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IV. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územnícelek
- V rámci přezkoumání hospodaření obce byla předložena rovněž inventarizace
příspěvkové organizace Mateřská škola Hrušlql a Spróva majetku obce Hrušlql.
Upozorňujeme obec, jako zřizovatele, že jmenované příspěvkové organizace neprovádí
inventarizaci majetku a závazků v souladu se zákonem č. 563/199] Sb,, o účetnictví
a vyhláškou č. 270/20]0 Sb., o inventarizaci majetku a závazků. Nebyly podloženy
inventurní soupisy např. účtů3]], 3]4, 32], 389 u MŠa účtu082 u Spróvy majetku.
Zpracované inventurní soupisy neobsahují veškerénáležitostí, např. datum zahájení,
uko nče ní, zp ůs o b zj i š ťov ání s kut e čnýc h s t avů.

-

-

Upozorňujeme na novelu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtŮ, která byla provedena žákonem č. 24/20]7 Sb,, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtovéodpovědnosti, a to s účinností
od 2]. 2. 2017. Došlo mimo jiné k doplnění několika ustanovení tykajících se noých
povinností pro Územní celley, a to zejména povinnosti meřejnění návrhu střednědobého
výhledu rozpočtu a schváleného střednědobého výhledu. Dále došlo k úpravám
povinností při meřejňování návrhu rozpočtu a návrhu závěrečného účtu(zveřejnění
musí trvat aŽ do schválení těchto dokumentů) spolu s novou povinností meřejnit
nejenom návrhy těchto dokumentů, ale i jejich následně schválené ýerze. Dále došlo
k doplnění povinnosti zveřejnit schválená pravidla rozpočtovéhoprovizoria a schválená
rozpoČtová opatřenÍ. Všechny uvedené nové povinnosti jsou definovány jako správní
delikt, za ktery se uložípokuta do ].000.000,- Kč, přičemž při určenívýměry pokuty
se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho
následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

V souladu s novelou zákona o rozpočtových pravidlech územníchrozpočtůje také

na místě upozornit na nové povinnosti pro příspěvkovou organizaci a jejího zřizovatele.
Krátce se jedná o povinnost sestavit rozpočet a sňednědobý uýhled rozpočtu, které
schvaluje zřizovatel a taktéžpovinnost zveřejňování těchto dokumentů, a to nejenom
návrhů, ale násle dně i j ej ich s chválených

v

erzí.

Hrušky, dne 28. tnora2}I7
Jména a podpisy kontroloru zúčastněnýchna konečnémdílčímpřezkoumání - za Krajský úřad
Jihomoravského kraje

új

Ing. Ilona Plachá
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

podpis kontrolora pověřenéh o Ťizením přezkoumání

fut u3.'.

Ing. Renata Halámková
kontrolor

podpis kontrolora
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Poučení
Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně i návrhem zprávy o výsledku
přezkoumání hospodařetú, aje možno ke zjištění vní uvedené podat písemné stanovisko
ve lhůtě do 15 dnů ode dne předaní návrhu zprávy kontrolorovi pověřenému řizením
přezkoumání. Konečným zněním zptávy se tento návrh stává okamžikem marného uplynutí
lhůty, stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zálkona o přezkoumávání hospodaření, k podaní
písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání.

Zpráva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemžse jeden stejnopis píedává zásfilpci
kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušnéhospisu krajského úřadu.

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 hospoda_ření a podat o tom písemnou informaci
krajskému úřaduo a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se
závěrečným účtemv orgánech územníhocelku.

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona o přezkoumávání
hospodaření povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. l, písm. b) téhožzákona
uvést lhůtuo ve které podá krajskému úřadu písemnou zprávu o plnění přijafých
opatření a v této lhůtě krajskému úřadu uvedenou zprávuzaslat.
Nesplněním těchto povinností §e rízemnícelek dopustí správního deliktu podle
ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona o přezkoumávání hospodaření a za to se
uloŽí územnímu celku podle ustanovení § 14 odst. 2 uvedeného zákona pokuta do výše
50.000 Kč.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením § II zíkona
o přezkoumávémí hospodaření projednána a jeden vl.tisk převzala starostka obce Hrušky.
Nedílnou součástízprávy je seznam přezkoumávaných písemností uvedených v příloze.
Poslední kontrolní úkon, tj. ukončeníkontroly na místě, byl učiněn dne 28. února 2017.
Zásttlpcí územníhocelku prohlašují,že poskýli pravdivé a úplnéinformace o předmětu
přezkoumání a o okolnostech vňahqicich se k němu.

Bc. Jana Filipovičová

_(2z, C<2z

starostka obce

podpis starostky obce

Jana chlubnová
účetní

effiř:fi řlr?U§i\Y
-,,

.iirl.-,j]:i i],l,
] i]-]]a],']];::
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příloha ke zprávě o vÝsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016
Při přezkoumrání hospodaření byly přezkoumány následuj ícípísemnosti :

-

Návrh rozpočtu narok20l6, schválený rozpočet narok2016
Rozpočtová opaťení č. l až5 zarok20l6, Evidence rozpočtoqých opaření
Rozpočtový výhlednaroky 2016 až20l8
Závérečnýúčetobcezarok20l5
Bankovní qýpisy u KB č. 28 zp dne 12.2.2016, č.42 ze dne l 1. 3.2016, č. 85 ze dne25. 5.2016
Výpis z bankovního účfuČNB č.l0 ze dne27. 5.2016, Vlýpis z bankovního účtuKB č. l00 ze dne

-

BaŇovní vYpis ČNn Dotace č,27 ze dne 31. 12.2016, Bankovní výpis KB č.209 ze dne 3l. 12,2016,

-

22. 6.2016

Bankovní výpis ČS č. 99 ze dne

3

1. 12.2016

Daňový doklad SP032l60033l k nákupu čelníhonakladače John Deere ze dne 30. 3.2016
(UD l6-060-00004)
Inventurní soupis majetku a závazktt ke dni 3l. 12.2016,
Inventarizačnizpráva ze dne 3l.1.20I'1,
Plan inventur ze ďne 6. 12.2016
Inventurní soupisy majetku a závazktt ke dni 3 1 . 12. 2016 příspěvkové organizace Mateřská škola
}Irušky,

Inventarizačnízpráva ze dne 23.1,2017 příspěvkové organizace Mateřská škola lkušky,
Plán inventur ze ďne 28. l l. 2016 příspěvkové organizace Mateřská škola Hrušky
Inventurní soupisy majetku a závazkttke dni 31. 12.2016 příspěvkové organizace Správa majetku,
Inventariz ačni zpráva ze dne 27 , I . 2017 příspěvkové organizace Správa maj etku llrušky,
Plán inventur ze ďne I. 12. 2016 příspěvkové organizace Správa majetku Hfušky
Inventurní soupisy majetku a závazktl ke dni 3 l , 12.2016 příspěvkové organizace Záklaďni škola Hrušky,
Inventariz ačni zpráva ze dne 24 . I . 2017 příspěvkové organizace Zékladni škola Hrušky"
Plán inventur ze dne 1.12.2016 příspěvkové organizace Zák|adni škola Hrušky
Mzdové listy zastupitelů s osobními čísly3 a 17 za období leden až červenec 2016,
Mzdové listy zastupitelů s osobními čísly3, 1'7, 10 za období srpen až prosinec 2016
Výdajové pokladní doklady za období červenec 2016
Výdajové pokladní doklady zaproslnec20l6
Darovací smlouva ze dne 16. 8. 2016
Darovací smlouva ze dne 2,3.2016 (Svaz tělesně postižených), Darovací smlouva ze ďne24.2.2016
(Česk} svaz včelařů)
Platoý rnýměr zaměstnance s osobním číslem2
Smlouva č. DP0l/20l6 o poslrytnutí dotace zrozpočtu Obce }kušky na rok 2016 ze dne 30. 5.2016
Roáodnutí č. j . 3 84A4K -S 426612016 OULK o poslqrtnutí dotace ze státního rozpočtu ČRna rok 20 1 6
ze ďne 30.3.2016
Smlouva č.887/2016 o poslqrtnuti ťrnančníchprosťedkůzrozpočtu SFDI na rok 20l6 ze dne 31.8.2016
Smlouva o nájmu pozemku k nepodnikatelskému lůiváni ze dne 9.5.2016
Dodatek č. l ze dne 8. 4.2016 k nájemní smlouvě ze dne 1. 10.2013
Smlouva o dílo ze dne 18, 7.2016 (Stavba atďržba si]nic s.r.o. - "Bezbariérové chodnfty Hrušky
Il.etapa"), Dodatek č. 1 smlouly o dílo ze dne 18. '7,2016 uzaťen 9,8.2016
Kupní smlouva a smlouva o ňizeni předkupního práva jako práva věcného č.212016 ze dne 1. 3.2016,
Kupní smlouva a smlouva o ňizenípředkupního práva jako práva věcného č.112016 ze dne 8. 2.2016,
Kupní smlouva č. 312016 ze dne l8. 7 . 2016 na nákup pozemků
Kupní smlouva ze ďne 4.4.2016 na prodej pozemku, Kupní smlouva a smlouva o ňizeni předkupního
práva jako práva věcného č.2/2016 ze dne l. 6,2016, Kupní smlouva a smlouva o ňizeni předkupního
právajako právavěcného č. 112016 ze dne 8. 2.2016
Kupní smlouva ze ďle 19.12.2016
Smlouva o ňízenívěcného břemene č. H0-014330037968/001 ze dne2.5.2016, Sm479-000-00

ze

ďne

18.2.2016

Záměr prodeje pozemků ze dne 4.7.2014, Smlouva o smlouvě budoucí kupní ze dne9. 10.2014
Záměr pronájmu pozemku ze dne '7 . 4. 2016, Záměr pronájmu pozemků ze ďne 9. 3. 2016
Yýzvak podání nabídek na akci "Bezbariérové chodníky Hfušky - II. etapa" ze dne 8. 6.2016,
Zadávaci dokumentace ze dne 8.6.2016, Protokol o otevírání obálek ze dne 24.6.2016, Protokol
o jednrání hodnotící komise 24.6.2016, OnÁmení o v,ýběru nejvhodnější nabídky ze dne 12.7 ,2016
Zápisy z jednánirady obce č.26 až 35 vroce 2016,č.36 až44 vroce 2016
Zapis zastupitelstva obce Hrušky č. 8 z roku 2015 a ě.9 až č. 14 v roce 2016
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