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Zápis
o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření městyse Spálov,
IČ 00298387 v roce 2021
Na základě písemné žádosti ze dne 9. 3. 2021 provedla kontrolní skupina ve složení:
Jméno, příjmení
Ing. Lenka Procházková
Ing. Pavel Frank

Funkce
kontrolor pověřený řízením
kontrolor

Pověření č.

Identifikační
karta č.

537/03/2021
527/03/2021

3907
3753

dne 2. 11. 2021 dílčí přezkoumání hospodaření městyse k datu 30. 9. 2021, místem provedení přezkoumání
hospodaření byl Úřad městyse Spálov.
Přezkoumání bylo zahájeno v souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. doručením oznámení dne
18. 10. 2021.

Zástupci územního celku přítomni při realizaci dílčího přezkoumání hospodaření:
- Ludmila Sucháčková, starostka
- Pavlína Sendlerová, účetní

Dílčí přezkoumání hospodaření městyse v roce 2021 bylo provedeno v rozsahu stanoveném zákonem
č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 420/2004 Sb.).

Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu
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Předmětem přezkoumání hospodaření územního celku jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2
zákona č. 420/2004 Sb.:
- plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
- finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- peněžní operace, týkající se sdružených prostředků a cizích zdrojů,
- hospodaření a nakládání s prostředky z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí
poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí,
k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám,
- nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku a s majetkem státu, s nímž
hospodaří územní celek,
- zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,
- stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- ručení za závazky fyzických a právnických osob,
- zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- účetnictví vedené územním celkem.
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 účetnictví a o odměňování,
- souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
- dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
- věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

Uvedené předměty přezkoumání byly ověřeny zejména na vybraném vzorku finančních, účetních
a majetkoprávních operací:
- akce "Oprava zámecké zdi se vstupní branou - Spálov",
- akce "Zpracování projektové dokumentace - Rekonstrukce nevyužívaného objektu č.p. 61 v centru
městyse Spálova",
- akce "Přístavba Základní a Mateřské školy Spálov",
- darovací a veřejnoprávní smlouvy,
- majetkoprávní úkony.
Mimo výše uvedené operace byly ověřeny rovněž písemnosti uvedené ve „Vybraném kontrolním vzorku“.

A. Výsledek přezkoumání hospodaření
U předloženého vzorku operací a písemností k 30. 9. 2021 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
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B. Přijetí a plnění opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků
Vzhledem k tomu, že při přezkoumání hospodaření za rok 2020 nebyly zjištěny chyby
a nedostatky, nebyl územní celek povinen přijmout opatření k nápravě.

D. Jiné upozornění
-

upozorňujeme na novelu zákona č. 250/2000 Sb., a to ustanovení § 10a odst. 3 písm. f), podle kterého
má žádost o dotaci nebo návratnou finanční výpomoc obsahovat mimo jiné údaje o skutečném majiteli
právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů ve formě úplného výpisu
platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji, jedná-li
se o evidující osobu. V souvislosti s tím doporučujeme prověřit a případně upravit vzory žádostí, které
poskytujete žadatelům nebo zveřejňujete na svých webových stránkách.

Zápis nevylučuje další kontrolní zjištění jiných kontrolních orgánů.
Zástupci územního celku přítomni při realizaci dílčího přezkoumání byli seznámeni s obsahem tohoto zápisu dne
2. 11. 2021.
Všechny zapůjčené dokumenty byly územnímu celku vráceny.

Ostrava dne 5. 11. 2021
Zápis zpracovali a sepsali:
Ing. Lenka Procházková,
kontrolor pověřený řízením
Ing. Pavel Frank,
kontrolor

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem
podepsáno uznávaným elektronickým podpisem
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Vybraný kontrolní vzorek:
rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu, závěrečný účet
- návrh rozpočtu městyse na rok 2021 zveřejněný na úřední desce a internetových stránkách městyse
v období od 20. 11. 2020 do 10. 12. 2020,
- rozpočet městyse na rok 2021 schválený usnesením zastupitelstva městyse č. 361/14/2020 ze dne
8. 12. 2020, zveřejněný na internetových stránkách městyse od 10. 12. 2020,
- návrh střednědobého výhledu rozpočtu městyse na období 2022 - 2026 zveřejněný na úřední desce
a internetových stránkách městyse v období od 20. 11. 2020 do 10. 12. 2020,
- střednědobý výhled rozpočtu městyse na období 2022 - 2026 schválený usnesením zastupitelstva
městyse č. 355/14/2020 ze dne 8. 12. 2020, zveřejněný na internetových stránkách městyse
od 10. 12. 2020,
- návrh závěrečného účtu městyse za rok 2020 zveřejněný na úřední desce a internetových stránkách
městyse od 31. 5. 2021 do 22. 6. 2021,
- závěrečný účet městyse za rok 2020 schválený usnesením zastupitelstva městyse č. 451/18/2021
ze dne 22. 6. 2021, bez výhrad, zveřejněný na internetových stránkách městyse od 1. 7. 2021,
zřízená příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Spálov
- sdělení (stanovení závazného ukazatele) - neinvestičního příspěvku z rozpočtu městyse na rok 2021
Základní škole a Mateřské škole Spálov, příspěvkové organizaci, ve výši Kč 2.200.000,-, schváleno
usnesením zastupitelstva městyse č. 339/14/2020 ze dne 8. 12. 2020,
- rozpočet na rok 2021 - schválený opatřením starostky č. 22/2021 ze dne 4. 1. 2021, zveřejněný
na internetových stránkách příspěvkové organizace dne 5. 1. 2021,
- střednědobý výhled rozpočtu na období 2022 - 2023 - schválený opatřením starostky č. 22/2021 ze dne
4. 1. 2021, zveřejněný na internetových stránkách příspěvkové organizace dne 5. 1. 2021,
- účetní závěrka k 31. 12. 2020 schválena usnesením zastupitelstva městyse č. 422/17/2021 ze dne
20. 4. 2021,
účetnictví a výkazy
- výkaz rozvaha sestavený k 30. 9. 2021 v Kč,
- výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M sestavený k 30. 9. 2021 v Kč,
- výkaz zisku a ztráty sestavený k 30. 9. 2021 v Kč,
odměňování zastupitelstva městyse
- usnesení zastupitelstva městyse č. 25/02/2018 ze dne 11. 12. 2018 s účinností od 1. 1. 2019,
- mzdové listy členů zastupitelstva městyse 01-09/2021 (os. č. 41, 42, 43, 45, 47, 48, 49),
- dodatek č. 1 ke „směrnici o účetnictví městyse Spálova ze dne 11. 12. 2017“ účinný od 1. 2. 2021 schválen usnesením zastupitelstva městyse č. 406/16/2021 ze dne 16. 2. 2021 (stanovení
stravenkového paušálu),
darovací a veřejnoprávní smlouvy
- darovací smlouva ze dne 5. 1. 2021 uzavřená s „obdarovaným“ obcí Jakubčovice nad Odrou,
IČ 60798483, předmět smlouvy finanční dar ve výši Kč 50.000,- na vybavení ordinace zubní lékařky
v Jakubčovicích nad Odrou, schváleno usnesením zastupitelstva městyse č. 340/14/2020 ze dne
8. 12. 2020, finanční krytí ve schváleném rozpočtu městyse na rok 2021, účetní doklady č. 21-00100012 ze dne 5. 1. 2021 (předpis), č. 21-801-00017 ze dne 21. 1. 2021 (platba),
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veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse Spálova č. 1/2021 ze dne 5. 1. 2021
uzavřená s příjemcem TJ Spálov z.s., IČ 60336374, na vybavení družstev sadami dresů a nákup
tréninkového vybavení, údržbu trávníku včetně PHM, vybavení šaten, zhotovení plotu ve výši
Kč 140.000,-, termín realizace do 30. 11. 2021, závěrečné vyúčtování dotace do 15. 12. 2021, žádost
o dotaci doručena dne 27. 11. 2020, schváleno usnesením zastupitelstva městyse č. 339/14/2020
ze dne 8. 12. 2020, zveřejněna na elektronické úřední desce dne 20. 1. 2021, rozpočtové krytí
ve schváleném rozpočtu městyse na rok 2021, účetní doklad č. 21-801-00010 ze dne 14. 1. 2021
(platba),
veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse Spálova č. 2/2021 ze dne 11. 3. 2021
uzavřená s příjemcem Junák - český skaut, z.s., IČ 62330250, na nákup sportovních, herních,
výtvarných a tábornických potřeb, odznaků, nášivek a knih, vzdělávacího materiálu, na vzdělávací kurzy
a cestovné, provozní náklady, cestovné na putovní tábor pro vedoucí ve výši Kč 25.000,-, termín
realizace do 30. 11. 2021, závěrečné vyúčtování dotace do 15. 12. 2021, žádost o dotaci doručena dne
1. 2. 2021, schváleno usnesením zastupitelstva městyse č. 384/16/2021 dne 16. 2. 2021, rozpočtové
krytí ve schváleném rozpočtu městyse na rok 2021, účetní doklad č. 21-801-00070 (platba),

majetkoprávní úkony
- nájemní smlouva ze dne 30. 6. 2021 uzavřená s fyzickou osobou, předmět nájmu – nebytové prostory
v budově č.p. 342 o výměře 135,31 m2 na pozemku parc č. 575 k.ú. Spálov, za účelem provozování
pohostinské činnosti restaurace, nájemné ve výši Kč 80.000,-/rok, doba nájmu na dobu určitou
od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2028, záměr zveřejněn na úřední desce od 4. 6. 2021 do 22. 6. 2021,
schváleno usnesením zastupitelstva městyse č. 446/18/2021 ze dne 22. 6. 2021, účetní doklad č. 21007-00090 ze dne 1. 7. 2021 (předpis),
- kupní smlouva o převodu nemovitosti ze dne 2. 9. 2021 uzavřená s prodávajícím Zemědělská a.s.
Spálov, IČ 25363255, předmět smlouvy – prodej pozemkového dílu o výměře 1.490 m2 pozemku
parc. č. 3263 v k.ú. Spálov, kupní ceny ve výši Kč 223.500,-, schválena usnesením zastupitelstva
městyse č. 448/18/2021 ze dne 22. 6. 2021, vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí
s právními účinky k 2. 9. 2021, finanční krytí ve schváleném rozpočtu městyse na rok 2021, účetní
doklady č. 21-007-00107 ze dne 2. 9. 2021 (předpis), č. 21-007-00108 ze dne 2. 9. 2021 (zařazení),
21-801-00205 ze dne 16. 9. 2021 (platba),
- kupní smlouva o převodu nemovitosti ze dne 20. 1. 2021 uzavřená s prodávajícím fyzickou osobou,
předmět smlouvy – prodej pozemku parc. č. 151/4 o výměře 390 m2 a parc. č. 151/5 o výměře 98 m2
v k.ú. Spálov, kupní cena ve výši Kč 48.800,-, schváleno usnesením zastupitelstva městyse
č. 346/14/2020 ze dne 8. 12. 2020, vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí
s právními účinky k 22. 1. 2021, finanční krytí ve schváleném rozpočtu městyse na rok 2021, účetní
doklad č. 21-007-0001 ze dne 20. 1. 2021 (předpis), č. 21-007-00026 ze dne 22. 1. 2021 (zařazení),
č. 21-801-00027 ze dne 2. 2. 2021 (platba),
- kupní smlouva a smlouva o zřízení předkupního práva ze dne 22. 3. 2021 uzavřená s fyzickými osobami
na prodej pozemku parc. č. 3132/9 orná půda o výměře 640 m2 v k.ú. Spálov, kupní cena ve výši
Kč 423.000,-, schváleno usnesením zastupitelstva městyse č. 394/16/2021 ze dne 16. 2. 2021, záměr
prodeje zveřejněn na úřední desce městyse od 29. 5. 2020 do 23. 6. 2020, vyrozumění o provedeném
vkladu do katastru nemovitostí s právními účinky k 23. 3. 2021, účetní doklady č. 21-007-00038 ze dne
23. 3. 2021 (vyřazení majetku), č. 21-007-0034 ze dne 22. 3. 2021 (předpis), č. 21-801-00062 ze dne
15. 3. 2021 (platba),
- kupní smlouva a smlouva o zřízení předkupního práva ze dne 10. 2. 2021 uzavřená s fyzickou osobou
na prodej pozemku parc. č. 3133/9 orná půda o výměře 715 m2 v k.ú. Spálov, kupní cena ve výši
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Kč 321.750,-, schváleno usnesením zastupitelstva městyse č. 342/14/2021 ze dne 8. 12. 2020, záměr
prodeje zveřejněn na úřední desce městyse od 28. 2. 2020 do 31. 3. 2020, vyrozumění o provedeném
vkladu do katastru nemovitostí s právními účinky k 1. 3. 2021, účetní doklady č. 21-007-00036 ze dne
1. 3. 2021 (vyřazení majetku), č. 21-007-0024 ze dne 10. 2. 2021 (předpis), č. 21-801-00045 ze dne
22. 2. 2021 (platba),
akce "Oprava zámecké zdi se vstupní branou - Spálov"
- písemnosti k výběrovému řízení - výzva k podání nabídky ze dne 12. 7. 2021, zadávací dokumentace
ze dne 12. 7. 2021, přímé oslovení 2 firem datovou schránkou dne 12. 7. 2021, ustanovení komise
ve výběrovém řízení ze dne 22. 7. 2021, 2 cenové nabídky, zpráva z výběrového řízení ze dne
26. 7. 2021, rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 28. 7. 2021 (odeslání datovou schránkou
účastníkům výběrového řízení), vítěz výběrového řízení firma STAVBY - BALLER s.r.o. schválen
usnesením zastupitelstva městyse č. 470/19/2021 ze dne 14. 9. 2021,
- smlouva o dílo ze dne 21. 9. 2021 uzavřená se zhotovitelem STAVBY - BALLER s.r.o., IČ 29396841,
na zajištění stavebních prací v rámci stavby "Oprava zámecké zdi se vstupní branou - Spálov", cena díla
Kč 2.909.263,66 bez DPH (Kč 3.520.209,03 vč. DPH), smlouva schválena usnesením zastupitelstva
městyse č. 470/19/2021 ze dne 14. 9. 2021 a zveřejněna na profilu zadavatele ve věstníku veřejných
zakázek dne 21. 9. 2021, finanční krytí předpokládaných výdajů v roce 2021 zajištěno schváleným
rozpočtem roku 2021 (paragraf 3326 položka 5171),
akce "Zpracování projektové dokumentace - Rekonstrukce nevyužívaného objektu č.p. 61
v centru městyse Spálova"
- písemnosti k výběrovému řízení - výzva a zadávací dokumentace ze dne 4. 8. 2021, přímé oslovení
3 firem (e-mailová dokumentace), 3 cenové nabídky, ustanovení komise ve výběrovém řízení ze dne
20. 8. 2021, zpráva z výběrového řízení ze dne 24. 8. 2021, rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
ze dne 24. 8. 2021, oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 24. 8. 2021 (odeslání datovou
schránkou účastníkům výběrového řízení 25. 8. 2021),
- smlouva o dílo ze dne 29. 9. 2021 uzavřená se zhotovitelem Forsing projekt s.r.o., IČ 27847721,
na zhotovení projektové dokumentace stavby s názvem "Rekonstrukce nevyužívaného objektu č.p. 61
v centru městyse Spálova", celková cena díla Kč 965.000,- bez DPH (Kč 1.167.650,- vč. DPH), smlouva
schválena usnesením zastupitelstva městyse č. 472/19/2021 ze dne 14. 9. 2021 a zveřejněna na profilu
zadavatele ve věstníku veřejných zakázek dne 5. 10. 2021,
- spolufinancování - smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
č. 03556/2021/RRC ze dne 27. 7. 2021 (předmětem poskytnutí investiční dotace v maximální výši
22,60 % celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů na realizaci projektu "Rekonstrukce
objektu č.p. 61 v centru městyse Spálova", maximální výše dotace Kč 400.000,-, vyúčtování
do 31. 7. 2023), schválena usnesením zastupitelstva městyse č. 449/18/2021 ze dne 22. 6. 2021,
účetní doklad č. 21-801-00181 ze dne 17. 8. 2021 (úhrada první splátky dotace ve výši Kč 320.000,-),
akce "Přístavba Základní a Mateřské školy Spálov"
- zjednodušené podlimitní výběrové řízení na stavební práce ze dne 2. 6. 2021 (zveřejněné na profilu
zadavatele 2. 6. 2021),
- smlouva o dílo ze dne 20. 7. 2021 uzavřená se zhotovitelem TVARSTAV-REAL, s.r.o. IČ 26815648,
na komplexní zhotovení stavby pod názvem projektu "Přístavba Základní a Mateřské školy Spálov",
celková cena díla Kč 24.587.82,71 bez DPH, smlouva schválena usnesením zastupitelstva městyse
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č. 455/18/2021 ze dne 22. 6. 2021 a zveřejněna na profilu zadavatele ve věstníku veřejných zakázek
dne 21. 7. 2021, finanční krytí zajištěno schváleným rozpočtem roku 2021 (OdPa 3215 Položka 6121),
spolufinancování - registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace došla 7. 12. 2020, poskytovatel
Ministerstvo pro místní rozvoj, identifikační č. 117D03G001768, program "Integrovaný regionální
operační program", název akce "Přístavba Základní a Mateřské školy Spálov", maximální výše dotace
Kč 27.000.000,-, realizace akce do 31. 8. 2022, financování akce do 28. 2. 2023, závěrečné vyúčtování
projektu do 31. 8. 2023, žádost o podporu projektu 19. 12. 2019 - schváleno usnesením zastupitelstva
městyse č. 180/08/2019 ze dne 10. 12. 2019,

usnesení, zápisy, apod.
- účetní závěrka k 31. 12. 2020 schválena usnesením zastupitelstva městyse č. 450/18/2021 dne
22. 6. 2021.
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Seznam použitých právních a jiných předpisů:
1. zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon
č. 128/2000 Sb.),

2. zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon č. 250/2000 Sb.),

3. zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících předpisů (rozpočtová
pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 218/2000 Sb.),

4. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 563/1991 Sb.),
5. vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky (dále jen vyhláška č. 410/2009 Sb.),

6. vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního
rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí
a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti (dále jen vyhláška č. 5/2014 Sb.),
7. České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky
č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen České účetní standardy),
8. vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška
č. 323/2002 Sb.),
9. zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 320/2001 Sb.),
10. vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška
č. 416/2004 Sb.),
11. zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti (dále jen zákon č. 23/2017 Sb.),
12. zákon č. 25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 25/2017 Sb.),
13. zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen zákon č. 89/2012 Sb.),
14. zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen
zákon č. 90/2012 Sb.),
15. zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon č. 134/2016 Sb.),
16. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon
č. 262/2006 Sb.),
17. zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen zákon č. 340/2015 Sb.),
18. vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků (dále jen vyhláška č. 270/2010 Sb.),
19. vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních
jednotek (dále jen vyhláška č. 220/2013 Sb.),
20. nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků (dále jen
nařízení vlády č. 318/2017 Sb.),
21. zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) (dále jen zákon č. 255/2012 Sb.),
22. směrnice Ministerstva financí č.j. MF 62 970/2013/12-1204 o postupu obcí a krajů při financování voleb
(dále jen směrnice MF 62 970/2013/12-1204),
23. vnitřní předpisy územního celku.
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