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Předmětem přezkoumání hospodaření územníhocelku jsou údaje uvedené v $ 2 odst. L a 2
zákona ć.42ol2oo4 Sb.:

-

-

plněnípříjmůa výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, t'ýkajícíchse rozpočtoých prostředků,
finančníoperace' ýkajícíse tvorby a použitípeněžních fondů,
náklady a výnosy podnĺkatelské činnosti územního celku,
peněžní operace, týkající se sdružených prostředků a cizích zdrojŮ,

a

a

nakládání s prostředky z Národního fondu
s dalšími prostředky ze zahraničí
poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
vyúčtovánía vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtůmkrajů, k rozpočtůmobcí,
k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám,
nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastniďví územníhocelku a s majetkem státu, s nímž
hospodaří územnícelek,
zadávání a uskutečňováníveřejných zakázek,
stav pohledávek a závazkŮ a nakládánís nimi,
ručeníza závazky ţzických a právnických osob,
zastavování moviţch a nemovitých věcíve prospěch třetích osob,
zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
účetnictvívedenéúzemním celkem.
hospodaření

Předmět přezkoumání byl ověřen z hlediska:
- dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy o finančním

-

hospodaření územních celků, o hospodaření s jejich majetkem, o rjčetnictvía o odměňování,
souladu hospodaření s finančnímiprostředky ve srovnání s rozpočtem,
dodržení účeluposkytnuté dotace nebo návratné finančníuýpomoci a podmínek jejich použití,
věcné a formálnísprávnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

Uvedené předměty přezkoumání by|y ověřeny zejména na vybraném vzorku

finančních, účetních

a majetkoprávních operací:
- realizace akce ''oprava místníkomunikace č. 23c, Spálov'',
- veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace,
- účelovádotace na výdaje spojené s volbami do Evropského parlamentu,

-

smlouvy darovací.

Mimo výše uvedené operace byly ověřeny rovněž písemnosti uvedené V ,,Seznamu předložených dokumentů".

A. Výsledek přezkoumání hospodaření
U předloženého vzorku operací a písemností k

{el. 5c)5 621

30.9. 2019 nebyly zjištěny chyby a nedostatĘ.
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B. Přijetí a plnění opatření k nápľavě zjištěných chyb a nedostatků
VzhIedem k tomu,

že při

přezkoumání hospodaření

za ľok 2018 nebyly zjištěny chyby

a nedostatky' nebyl územnícelek povinen přijmout opatření k nápravě.

C. Upozoľnění
V souvislosti se změnami někteých právních předpisů upozorňujeme na povinnostĺ uloženézákonem
č' 12612019 Sb', kterým se mění zákon č. 3201200I Sb., o finančníkontrole ve veřejné správě, a to
s účinnostíod 1. 1. 2020, zejména ustanovení, týkajícíse působnosti dobrovolných svazků obcí
při výkonu finančníkontroly (5 9a) a rozšířeníokruhu osob, které mohou vykonávat funkce příkazce
operace/ hlavní účetnínebo správce rozpočtu (část čwrtá).

Zápis nevylučuje dalšíkontrolní zjištění ji ných kontrolních orgánů.
Zástupci územního celku přítomni při realizaci dílčíhopřezkoumání byli seznámeni s obsahem tohoto zápisu dne

4. rr.2019.

Všechny zapůjčenédokumenĘ byly územnímu celku vráceny.

Ostrava dne 11. 11. 2019

Zäpis zpracovali a sepsali:
Ing. Alexandra Klajmonová,
kontrolor pověřený řízením

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem

Ing. Pavel Frank,
kontrolor

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem

Seznam předložených dokumentů

:

realizace akce ''oprava místní komunikace č. 23c, Spálov''
- smlouva o dílo ze dne 1. 8. 20i9 (zhotovitelem SWIETELSKY stavebnís.r.o., odštěpný závod Dopravní

-

stavby MORAVA, předmětem provedenístavby ''oprava místníkomunikace č. 23c, Spálov", cena za dílo
Kč 847.568,63 bez DPH, smlouva zveřejněna na profilu zadavatele od 1. B. 2019, skutečně uhrazená
cena zveřejněna na profilu zadavatele od 25. 9.2019),

rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstva pro místnírozvoj ze dne 10. 9' 20t9 (poskytnuto
Kč717.B90,-), zápis včetně usnesení č. 12010612019 ze zasedánízastupitelstva městyse konaného dne
25. 6' 2019, účetnídoklad č' 18-802-00022 ze dne 26. 9' 20t9, závěrečnévyúčtováníprojektu
předložit do 30. 6' 2o2o,
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k zadávacímu řízení - výzva k podání nabídky ze dne 3' 7' 20L9 zveřejněná na

zadavatele, včetně dokladů o odeslání

3

profilu

přljemcům, ustanovení komise pro otevírání, posouzení

a hodnocení nabídek ze dne t5.7' 20t9' seznam podaných nabídek, 5 přijatých nabídek, zprélva
z výběrového řízení ze dne 15.7.2019 a rozhodnutí o výběru nejr,nýhodnější nabídky ze dne
15. 7. 2019,
zápis včetně usnesení č. t2tl06ĺ2019 a č. 13510612019 ze zasedání zastupitelstva měsţse konaného
dne 25. 6. 2019 (vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu a pověření starostky obce podpisem
smlouvy s vybraným uchazečem, jmenování hodnotící komise),
zápis o předání a převzetí dokončených staveb a jejich ucelených částíze dne 30. B. 2019,
účetnídoklady č. 19-001-00197 ze dne 1. 9. 2019 (předpis faktury přijaté) a č. 19-801-00860 ze dne
30. 9' 2019 (úhrada faKury přijaté - uhrazeno Kč 1.025.558,28 včetně DPH, paragraf 2212),
finanční prostředky zajištěny v rámci schváleného rozpočtu na rok 2019,

veřejnopľávní smlouvy o poskytnutí dotace
- veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 3l20I9 ze dne 20' 3' 20t9 uzavřená s obdarovaným
TJ Spálov z's. za účelemuvedeným v bodě III' smlouvy ve výši Kč 140.000,-, schváleno usnesením
zastupitelstva městyse č' A 7310412019 ze dne 19. 3. 20L9, smlouva zveřejněna na internetových
stránkách obce dne 22' 3' 20L9, žádost o poskytnutí dotace ze dne 18. 3. 2019, účetnídoklad

č. 19-B01-00289 ze dne 29. 3. 2019 (poskytnutí dotace), finančníkrţízajištěno schváleným rozpočtem
roku 2019 (paragraf 3419),
veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č.2l20L9 ze dne 20' 3.2019 uzavřená s obdarovaným
Junák - česlcý skaut, středisko odry z.s. za účelemuvedeným v bodě III' smlouvy, ve výši Kč 20.000,-,
schváleno usnesením zastupitelstva městyse č'
ze dne 19' 3.2019, žádost o poskytnutí
^7llo4l2019
dotace ze dne 8. 2. 20t9, účetnídoklad č. 19-801-00300 ze dne 3. 4' 2019 (poskţnutí dotace),
finančníkrţízajištěno schváleným rozpočtem roku 2019 (paragraf 342I),

-

účelovádotace na výdaje spojené s volbami do Evropského paľIamentu
- předběžnévyúčtováníze dne B' 7.2ot9 (účelovádotace na ýdaje spojené s volbami do Evropského
parlamentu, účelovýznak 98 34B, poskytnuto Kč 29.000,--, použito Kč 23.918,-, včetně účetních
dokladů a dohody o provedení práce ze dne 9. 5. 20L9, finančníkrţízajištěno upraveným rozpočtem,
rozpočtovéopatření č. 6 schválené starostkou dne 22.5' 2019, zveřejněno na internetovych stránkách
od 30. 5. 2019),

sm|ouvy darovací

-

3. zotg uzavřená s obdarovaným oĚcro, o.p.s. Ve výši Kč 10.o0o,-,
schváleno usnesením zastupitelstva měsţse č. 7010412019 ze dne 19. 3. 2019, účetnídoklad

darovací smlouva ze dne 22.

č. 19-801-00300 ze dne 3. 4' 2019 (úhrada), finančníkrytí zajištěno schváleným rozpočtem roku 2019
(paragraf 3114),

-

darovací smlouva ze dne 10. 5. 2019 uzavřená s ţzickou osobou ve ýši Kč 10.000,-, schváleno
usnesením zastupitelstva městyse č. 84l05l20l9 ze dne 30. 4. 2at9, účetnídoklad č. 19-801-00466
ze dne 20.5' 2019 (úhrada), finančníkrytí zajištěno upraveným rozpočtem roku 2019 (paragraf 3429),
rozpočtovéopatření č. 4 schválené starostkou městyse dne 26. 4. 20L9 a zveřejněné na internetoých
stránkách městyse dne 6. 5. 2019,
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ľozpočeta závěľečný účet
- rozpočet na rok 2019 (zveřejněn na internetových stránkách od t7. 12. 20t8, návrh zveřejněn
na úřednídesce a internetoých stránkách od 23.11. 2018 do 17' 12. 2018), zápis včetně usnesení
č.29l02l20LB ze zasedánízastupitelstva městyse konaného dne 11. L2.2OIB,
- střednědobývýhled rozpočtu na rok 2020-2024 (zveřejněn na internetoých stránkách od 20. 2'2oI9,
návrh zveřejněn na úřední desce a internetoţch stránkách od 25. 1' 2019 do t2' 2. 20t9), zćlpis
včetně usnesení č' 5410312019 ze zasedání zastupitelstva měsţse konaného dne 12. 2.2019,
- závěrečný účetza rok 2018 (zveřejněn na internetových stránkách od 6. 5. 2019, návrh zveřejněn
na úřednídesce a internetoých stránkách od 1. 4. 2019 do 6. 5. 2019), zápis včetně usnesení
č' B6l05l20t9 ze zasedánízastupitelstva městyse konaného dne 30. 4. 2019,
- zápis včetně usnesení č. 30ĺ0212018 a 3Iĺ02l201B ze zasedání zastupitelstva městyse konaného dne
II. 12.2018 (stanovení rozsahu provádění rozpočtoých opatření starostkou),
zřízená příspěvková orga nizace
- účetnízávěrka Základní školy a Mateřské školy Spálov, příspěvkové organizace sestavená
k 31. 12. 2018, zápis včetně usnesení č. B9l05l20L9 ze zasedání zastupitelstva měsýse konaného dne
30.4.2019,
- zápis včetně usnesení č. 1610212018 ze zasedání zastupitelstva městyse konaného dne 11. 12. 2018
(stanovení závazného ukazatele - neinvestičníhopříspěvku z rozpočtu na rok 2019 ve ýši
Kč 2.400.000 ,- Základní škole a Mateřské škole Spálov, příspěvkové organizaci), sdělení Základní škole
a Mateřské škole Spálov, příspěvkovéorganizaci ve věci stanovení zétvazného ukazatele ze dne
t9. t2.2018,
- zápis včetně usnesení č,' I37l0712019 ze zasedání zastupitelstva městyse konaného dne 17. 9.2019
(mimořádný příspěvek ve výši Kč, t63'76t,-- Základní škole a Mateřské škole Spálov, příspěvkové
organizaci na rozšířeníelektronickéhodocházkového systému), sdělení Základní škole a Mateřské škole
Spálov, příspěvkové organizaci ve věci navýšenízávazného ukazatele ze dne 25' 9' 20t9,
odměňování členůzastupitelstva měsĘse

-

mzdové listy všech členůzastupitelstva městyse za leden až.zćlří2019,
usnesenízastupitelstva městyse č''25l02l20t8 ze dne tI' 12' 2018 s účinnostíod1. 1' 2019,

účetnía finančnívýkazy

-

-

účetnízávěrka sestavená k 31. 12. 2018, zápis včetně usnesení č,' 52lo3l2ot9 zastupitelswa městyse
konaného dne 12. 2' 2019,
rozvaha sestavená k 30. 9. 2019,
příloha rozvahy sestavená k 30. 9. 2019,
vykaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12M sestavený k 30. 9. 2019,
rnýkaz zisku a ztráţ sestavený k 30' 9.2019,

smlouvy o převodech majetku
- kupní smlouva o převodu nemovitosti ze dne 16. 8. 2019 uzavřená s fyzickými osobami na koupi
pozemků parc. č. t7\l6, B00l2, I72l3, B75 a 94B v k. ú. Spálov, schváleno usnesením zastupitelstva
městyse č. 108/06/2019, 10910612019 a 110/0612019 ze dne 25.6' 2oI9, vyrozuměnío provedeném
vkladu do katastru nemovitostí ze dne 19' 9' 2019, účetnídoklady č. 19-007-00069 ze dne L4' B. 2019
(předpis), č. 19-701-00443ze dne 14.8. 2019, č. 19-701-00449ze dne 15. B.2019, č' 19-70I-00472
zedne 16. B.2019 (úhrady), č. 19-007-00081 zedne 19.9.2019 (zařazení majetku),
,i17
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směnná smlouva o převodu nemovitostí ze dne 14' B' 20L9 uzavřená se směnitelem ţzickou osobou
na směnu pozemku parc. č. 344912 v k. ú. Spálov ve vlastnictví městyse za pozemky parc. č' t6712,
B7B a BBL|Ţ v k. ú. Spálov, výše doplatku Kč 11.500,-, zveřejnění zálméru směny majetku měsţse
na úřednídesce v období od 9. 5. 2019 do 25. 6' 2019, schválení směny uvedených pozemků
zastupitelstvem měsĘse ze dne 25. 6' 20t9 usnesení č.' 11310612019, vyrozumění o provedeném
vkladu do katastru nemovitostí ze dne 19. 9. 2019, účetnídoklady č. 19-007-00068 (předpis),
č. 19-701-00446 ze dne 15. B. 2019 (úhrada), č' 19-007-00080 ze dne 2. 10. 2019 (zařazenílvyŕazení
majetku),

směnná smlouva o převodu nemovitostí ze dne 15' 8. 2019 uzavřená se směnitelem ţzickou osobou
na směnu pozemku parc. č. 344412 v k. ú. Spálov ve vlastnictví městyse za pozemky parc. č. I79l5,
7I7 v k' ú. Spálov, ýše doplatku Kč 7'350,-, zveřejnění záměru směny majetku měsţse na úřední
desce v období od 9. 5. 2019 do 25. 6. 2019, schválení směny uvedených pozemků zastupitelstvem
městyse ze dne 25. 6. 2019 usnesení č,. tl4l06l2019, vyrozumění o provedeném vkladu do katastru
nemovitostí ze dne 19. 9. 2019, účetnídoklady č. 19-007-00067 ze dne 14. B. 2019 (předpis),
č. 19-701-00442ze dne 14. B.2019 (úhrada), č. 19-007-00079ze dne 19.9.2019 (zalazenílvyŕazení
majetku),
smlouva o zánĺku věcného břemene - spoluužívánínemovitosti a kupnísmlouva o převodu nemovitosti
ze dne 28. 8. 2019 uzavřená fyzickými osobami na zánik věcného břemene na pozemku

s

parc' č. IB2l4 v k. ú. Spálov a koupě pozemku parc. č. IB2l4 v k. ú. Spálov, schváleno usnesením
zastupitelstva městyse č. 111106ĺ2019 ze dne 25. 6. 20L9, wrozumění o provedeném vkladu

do katastru nemovitostíze dne 25' 9.2019,
kupnísmlouva zedne B'7.2oI9 uzavřená sfyzickou osobou na prodej pozemku parc. č. 3t4713 v k. ú.
Spálov, schváleno usnesením zastupitelstva měsţse č' 10510612019 ze dne 25. 6' 2019, záměr
městyse prodat pozemek zveřejněn na úřednídesce od 29. 5. 2019 do 25. 6. 20t9, vyrozumění
o provedeném vkladu do katastru nemovitostí ze dne L0.7' 2019, účetnídoklady č. 19-007-00049
ze dne 31. 5. 2019 (přecenění), č. 19-007-00064ze dne B. 7.2019 (předpis), č. 19-801-00610 ze dne
2' 7' 2019 (úhrada), č. 19-007-00065 ze dne 12. 7' 2oI9 (vyřazení majetku),
znalecký posudek č' 3120164-2019 o ceně nemovitosti stavebních, zemědělských, lesních a ostatních
pozemků za t m2 v k.ú. Spálov.
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Seznam použitých pľávních a jiných předpisů:
1. zákon č. t28|2ooo Sb., o obcích (obecní zŕízen),ve znění pozdějších předpisů (dále jen

2,
3.
4.
5.
6.

zákon

č. 128/2000 Sb.),

zákon č. 25ol2ooo Sb., o rozpočtových pravidlech územníchrozpočtů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon č. 250/2000 sb.),

zákon č. 2!8l2ooo Sb., o rozpočtoých pravidlech a o změně někteých souvisejících předpisů (rozpočtová

pravidla), ve znění pozdějšíchpředpisů (dále jen zákon č, 218/2000 Sb.),
zákon č. 563lt99l Sb., o účetnicWí,ve znění pozdějšíchpředpĺsů (dále jen zákon č' 563/1991 sb'),

vyh!áška č,. 4Lol2oo9 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb', o účetnicpí,
ve znění pozdějšíchpředpisů, pro některé vybrané účetníjednotky(dále jen vyhláška č. 410/2009 sb'),
vyhláška č,. 5l2ot4 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajůpředkládaných pro hodnocení plnění státního

rozpočtu, rozpočtůstátních fondů, rozpočtůúzemníchsamosprávných celků, rozpočtůdobrovolných svazků obcí
a rozpočtůRegionálních rad regionů soudźnosti (dále jen vyhláška č'' 5l2OL4 sb.),

7. českéúčetnístandardy
8.

9.

pro některé vybrané účetníjednotky, které vedou účetnicwípodle vyhlášky

č.41012009 Sb., ve znění pozdějšíchpředpisů (dále jen Českéúčetnístandardy),

vyhláška č'. 323ĺ2oo2 sb., o rozpočtovéskladbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

vyhláška

č'.32312002 sb'),

zákon č. 32ol2oo1' Sb., o finančníkontrole ve veřejné správě a o změně někteých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějšíchpředpisů (dále jen zákon č. 320/2001 sb'),

10. vyhláška č'. 4Ĺ612004 Sb., kterou se provádí zákon č. 3z0l200I Sb., o finančníkontrole ve veřejné správě
a o změně něktených zákonů (zákon o finančníkontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška
č' 4L6l2004 sb'),
11. zákon ć'.23l2ol7 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti (dále jen zákon č. z3l2ol7 sb'),
L2.zákon č,.25l2oL7 Sb., o sběru vybraných údajůpro účelymonitorování a řízení veřejných financí, ve znění
pozdějšíchpředpisů (dále jen zákon č.25l20I7 sb.),
13. zákon č.89l2oL2 Sb.' občanský zákoník (dále jen zákon č. 89l20L2 sb.),
Ĺ4.zâkon č,.90l2oĹ2 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen
zákon č. 90l20L2'sb'),

15' zákon ć,.Í.34l2oL6 Sb.,
16.

zákon

o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon

č. 26212006 Sb.,

zákoník práce,

č' 13412016 sb.),

Ve znění pozdějších předpisů (dále jen

zákon

č.26212006 sb.),

Ĺ7.zákon č'.34ol2oL5 Sb., o zvláštních podmínkách účinnostiněkteých smluv,

uveřejňování těchto smluv

a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen zákon č. 340/2015 sb.),
18. vyhláška č. 27o lâoLo Sb., o inventarizaci majetku a závazkťl (dále jen vyhláška č' 27oĺ2oLo sb'),

19.vyhláška č'.22ol2ot3 Sb., o požadavcích na schvalování účetníchzávěrek někteých vybraných

účetních

jednotek (dále jen vyhláška č' 2z0ĺ20I3 sb.),
20. nařízenívlády č. 3tal2ot7 Sb., o rnŕši odměn členůzastupitelstev územníchsamosprávných celků (dále jen
nařízení vlády č. 318/2017 sb.),
2l'.zákonć',255l2oÍ'2 Sb., o kontrole (kontľolnířád) (dále jen zákon č,.255ĺ2OL2sb'),
22. směrnice Ministerstva financí č.j. MF 6297ol2oĹ3lL2-t2o4 o postupu obcí a krajů přifinancování voleb
(dále jen směrnice MF 62970l20l3lI2-I204),

23. vnitřní předpisy územníhocelku.
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