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Zpráva
o výsIedku přezkoumání hospodaření obce Stavenice za rok 2018,

lč ooesstgs
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla zpracována na základě Zápisu z dílčího
přezkoumání hospodaření vykonaného dne 25. 10. 2018 a na základě výs|edku dílčího
přezkoumání hospodaření vykonaného dne 3. 5. 2019.
Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo na základě žádosti dle § 42 zákona
č. 12812000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znénía v souladu se zákonem
ó,42012004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celkŮ
a dobrovolných svazků obcí, v platném znění (dále jen zákon ó.42012004 Sb.). Kontrolním
úkonem, jímždošlo k zahájení přezkoumání, bylo doručeníOznámení o zahájení
přezkoumání obce Stavenice za rok 2018 dne 10. 10, 2018. Posledním kontrolním úkonem
předcházejícím zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření bylo podání
předběžnéinformace o kontrolních zjištěních dne 3. 5. 2019.

Místo provedení přezkoumání:
přezkoumané období:
Přezkoumání hospodaření vykonali

obecní úřad stavenice
1. 1. 2018 - 31, 12.2018
:

kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
kontrolor:

Mgr, Dušan Vogl
lng, Pavlína Vejrostová

Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § 5 zákona č. 42012004 Sb.
a § 4 zákona č. 25512012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění (dále jen
zákon č.25512012 Sb.) vydala vedoucí odboru kontroly Krajského úřadu Olomouckého kraje
Mgr. Bc, Zuzana Punčochářová.

Zástupci obce:

Petr Drlík - starosta
Michaela Zapletalová - účetní

Tato zpráva o výstedku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledek koneČného
dí!číhopřezkoumání.

zÁvĚn
Při přezkoumání hospodaření obce Stavenice za rok 2018

.

kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčíchpřezkoumáních, které byly jiŽ
napraveny, nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a| zákona

č.42012004 sb.).
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územníhocelku,
předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje o ročnímhospodaření
la}zákona č, 420l2a04 Sb,
tvořícísoučást závěrečného účtuuu"o"neu§2odst,
na významnost
přezkoumání hospodaření je uskutečněno výuerořým způsobem s ohledem
s ustanovením
v
souladu
a
pře,í,oumání
jednotlivých sxuteenošii|oáre pre^qmclu á oilsahu
právních úkonůse vychá4í
při
ňo.urouanijed.notlivých
§ 9 písm. a) zarona e.-zlstzoizsb.
právních přeJpisů'platných ke dni uskutečněnítohoto úkonu,

ž",njni

s 2 zákon a ě, 42012004 Sb,:
Předmětem přezkoumání hospodaření bylo v souladu §
_ plnění příjmůa výdajů rozpočtu včeíněpeněžních operací, týkajícíchse rozpočtových
prostředků,

.finančníoperace,týkajícísetvorbyapouŽitípeněŽníchfondů,

_
-

celku,
náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního
zdrojů,
peněžníop"r".á, iýrrji"i se sdružených prostředků a cizích

z Národního fondu a s dalšími
hospodaření a n.Řlaoani s prostředky poskytnutými
prostředkyzezahraničíposkytnutýminazákladěmezinárodníchsmluv,

-vyúčtováníavypořádánífinančníchvztahůkestátnímurozpočtu'krozpočtůmkrajŮ,
krozpočtŮmobcí,kjinýmrozpoětům,kestátnímfondŮmakdalŠímosobám,
_ nakládání a hospoáaření s majetkem ve vlastnictví územníhocelku a s majetkem

,
_
,
_

státu, s nímžhospodaří územnícelek,
zadávání a uskutečňováníveřejnýchzakázek,
stav pohledávek azávazků a nakládánís nimi,
ručenízazávazky fyzických a právnických osob,
prospěch třetích osob,
zastavováni movitýón ň"rouitých věcíve
"
zřizovánívěcných břemen k majetku územníhocelku,

celkem,
účetnictvívedenéúzemním
jeho PříjmŮ za Poslední
ověření poměru dluhu územního celku k průměru
rozpočtovou odpovědnost,
4 rozpočtovéroky podle právního předpisu upravujícího

Předmět přezkoumání hospodaření by! ověřen z hlediska:
předpisy
_ dodžování povinností stanovených zvláštnímiprávními předpisy, zejména
jejich
majetkem,
o hospodaření s
o finančnímhospodaření územníchcelků,

_

o účetnictvía o odměňování,
s rozpočtem,
souladu hospodaření s finanóními prostředky ve srovnání

.dodrŽeníÚčeluposkytnutédotacenebonávratnéfinančnívýpomociapodmínek
jejich použití,

.věcnéatormálnisprávnostidokladŮopřezkoumávanýchoperacích.

přezkoumány následující
Při přezkoumání hospodaření obce Stavenice zarok2018 byly
písemnosti:

rozpočet

_

_

na úřednídesce obce dne
Návrh rozpoětu: obce Stavenice na rok 2018 zveřejněn
13.3.2018
pravidla rozpočtového provizoria: na rok 2018 schválena zastupitelstvem obce
Stavenicedne7.12,2017anáslednězveřejněnanaúřednídesceobcesmoŽností
dálkového přístupu dne 14, 12,2017

-

Pravidla rozpočtového provizoria: Zastupitelstvo obce schválilo pravidla rozpočtového
provizoria na rok 2019 na svém zasedání konaném dne 21. 12.2018, schválené
rozpočtovéprovizorium bylo zveřejněno na úřední desce obce s možností dálkového
přístupu dne 28. 12.2018

- 712018 schválené starostou obce za období
- 912018, zveřejněna na elektronické úřednídesce obce do 30 dnů ode dne schváĚní

Rozpočtová opatření: č. 112018
1

Schválený rozpočet: obce Stavenice na rok 2018 projednán a schválen zastupitelstvem
a následně zveřejněn na úřednídesce obce s možností
dálkového přístupu dne 5, 4.2018

obce dne 29. 3. 2018

Střednědobý uýhled rozpočtu: rozpočtouý výhled obce Stavenice na roky 2017 - 2021
v tis. Kč zveřejněn na úřední desce obce dne 16. 9. 20,t6, schválen zastupitelstvem
obce dne 14.10.2016

Závěrečný úěet: zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 29.6.2018 projednalo
závěrečný účetobce za rok 2017 věetné zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
obce za rok 2017, schválilo celoročníhospodaření obce za rok 2017. Zastupitelstvo
obce Stavenice schválilo opatření k nápravě chyb v podobě proškoleníúčetní.Před
projednáním byl závěrečný účetzveřejněn na úřední desce obce i v elektronické
podobě umožňujícídálkový přístup od 11. 6,2018

účetnictvíavýkazy

-

Bankovní výpis: z běžného úětu vedeného u Českéspořitelny a Českénárodní banky
(ZBU) k 31. ,|2.2018
Bankovní výpis:

k 30, 9. 2018

z běžného účtuvedeného u Českénárodní banky a Českéspořitelny

Dohoda o hmotné odpovědnosti: za hodnoty svěřené k vyúčtováníuzavřena mezi obcí
Stavenice a V. H. dne 5. 11,2018
Faktura: vydané é. 201801 a 201802 (včetně účetníchdokladů k předpisu vystavené
faktury) za období 1 - 912018
Faktura: došléč.2018001 - 2018004 věetně účetníchdokladů k předpisu došléfaktury

Hlavní kniha: účetnictví(SU, AU

+

zápisy) za období 1212018

Hlavní kniha: účetnictví(SU,AU

+

zápisy)za období 912018

lnventurní soupis majetku a závazků: k 31. 12. 2018; Plán inventur na rok 2018 ze dne
řádné
inventarizace majetku k 31, 12.2018; lnventurní soupisy k 31. 12.2018; lnventarizaóní
zápis ze ďne 16. 1 . 2019 o provedené inventarizaci k 31 . 12. 2018

30. 11. 2018,, Protokoly o proškolení inventarizačních komisí k provedení
Kniha došlých faktur: é. 2018001 - 2018105 za období 1 - 912018
Odměňování členůzastupitelstva: za období 1212018
Odměňování členůzastupitelstva: za období 01 - 0312018
Pokladní doklad: obce za období 912018
Pokladní kniha (deník): obce za období 12t2O18

Pokladníkniha (deník): obceza období 912018
Rozvaha: sestavená k 30. 9. 2018
Rozvaha: sestavená k

3,1

, 12.2018

_
_
_

ze dne 1, 1o, 2018 (oprava úětování
účetnídoklad: opravný účetnídoklad ó. 520013
(oprava účtovánídošléfaktury
daně z příjmů), č. 52oo14," oni-i,-lo, 2018ueioiani nedokončenéhomajetku)
č.2o18oo4l a el'sioor 7 zedne1. 1ó:zoig óprava
,
1,2018
Úóetní doklad: č. o00520o11 ze dne 9,
12,2018
Účetnictví ostatní: Příloha sestavená k 31,
9, 2018
Účetnictví ostatní. Příloha sestavená k 30,

odpis
úóetnictví ostatní: sestava ostrý účetní

za období 9t2o18 za

skupinu

DHM a DNM

k 30, 9, 2018
Yýkazpro hodnocení plnění rozpoótu: sestavený
k 31, 1 2,2018
Výkazpro hodnocení plnění rozpočtu: sestavený

Yýkazzisku a Áráty: sestavený k 30, 9, 2018
Výkazzisku a zlráty" sestavený k 31, 12,2018
zastupitelstvem obce dne 29, 6, 2018
účetni závérkaobce: za rok 2017 schválena

smlouvy a dohody
ve vÝši 3 0o0 Kč (na podporu
_ Darovací smlouvy: na poskytnutí peněžitéhod.aru,
(obdarovanýl 1 š^u1p":skou provozní
obecního plesu) uzavřena mezi ouJi šáenice
dne 6-, 12,2018; bankovní výpis
vodohospodářskou společností 1,1] š;;ňJk 1oal9e1
gr . Q. 2018 včetně účetníhodokladu č, 1 10650
českésporitetiy žJ*
2017
_ Dohody o provedení práce: uzavřena mezi obcí Stavenice a Z, D, dne 25, 12,
na úkliáové práce prováděné v roce 2018
obcí Stavenice a J, R, dne 25, 12,2017
_ Dohody o provedení práce: uzavřena mezi
práce prováděné v roce 2018
na vedení rnint".v _ tinirrovnicxé

.Smlouvyadalšímateriálykpřijatýmúčelovýmdotacím:Rozpočtovéopatření
n^ účelovouneinvestičnídotaci
1
Krajského uraou ólomouckého kr;iJ;; Jre 9_ ,2orc
výdajů vzniklých v souvlslosti
ve výši 25 8:šžř; iúž9á óoafr.ánou n. úhradu a i3, ledna 2018; bankovní
na,12.
s volbou pr"ji"niá b".ré-r"puóriřv uýr,las9ný91
1.2018,ie"inc účeíníhodokladu č. 12oo,1_(příjem dotace);
-výdajů
výpis čNB e.-ii"-on" 9.
šp"ráiii.ň i volbou prezidenta čR vyhlášených
předběžné uv6!úuán-i
ga oog
Tisk be"tni,n dokladů s úz

12.a 13. ledna 2018zeone sr.-3.'žótg; .e.t"ua
Úěetní doklad Č,5200'16 ze dne
za období ogl2o18 včetně ueetnicrl oořr"Ji,; opravný příjemců1 pJostřednictvím kraje
1. 1o. 2o18, Finanění vypořádání;.á;í ó;aiytnutýc'h
ze dňe a, 2,2019; bankovní výPis
ze státního ,.orňo-ei, néri" státnícňiiňanbnicň aktiú

na

110046(vratkadotace

českéspořitelnyzedne 4,2.2o1gueátncúčetníhodokladuč.
ve výši 1O,g24 Ře na účetOlomouckého kraje)

usneseni, zápisy, apod.
Zápls ze schůze finanóního výboru
z jednání zastupitelstv_a včetně usnesení: 12.2018
- Zápisy g1
28,
. 3. 2018, 30. 6. 2o18, 30, 9, 2018 a
ze'dnó

Zápisyzjednánízastupitelstu?-u9"t!Š,usnesení:Záplszeschůzekontrolníhovýboru
2018
iá'ané 5, 1,2018, 3. 4. 2018,15,6,2018 a24,8,
zápis z ustavujícího zasedání
zápisy z jednání zastupitelstva včelně usnesení:
7áŠtÚ'pit.r.tua obce Stavenice ze dne 5, 11,2018,

4

V kontrolovaném období územnícelek, dle informací poskytnutých zástupci obce Stavenice:

_

neuskutečnil finančníoperace týkajícíse peněžníchfondů,
neuzavřel smlouvu o sdružení a neuskuteěnil finančníoperace týkajícíse sdružených
prostředků,
neuzavřel smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru, půjčky,
nehospodařil s prostředky poskytnutými z Národního fondu a sdalšími prostředky
ze zahraničíposkytnutými na základě mezinárodních smluv,

-

neuzavřel kupní, směnnou, nájemní a darovací smlouvu, smlouvu o výpůjčcetýkající
se nemovitého majetku,
nehospodařil s majetkem státu,
neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, neuzavřel smlouvu
o převzetí dluhu nebo ručitelskéhozávazku a smlouvu o přistoupení k závazku,
nezastavil movitý a nemovitý majetek,
nekoupil, ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady,
nezpracoval dokumentaci dokládajíci zadání a uskutečnění veřejné zakázky malého
rozsahu,

nezřídilvěcná břemena k majetku územníhocelku,
neměl podnikatelskou činnost,

a proto přezkoumání operacív těchto oblastech nemohlo být provedeno.

B. výsledek přezkoumání
Při přezkoumání hospodařeníobce Staveniceza rok 2018

.

kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčíchpřezkoumáních, které bylv
napraveny, nebyly zjištěny chyby a nedostatky,

iiž

c. p!něníopatření k odstranění nedostatků
a) při přezkoumání hospodaření územníhocelku za předcházejícírok
Při přezkoumání hospodaření obce Stavenice za rok2017 bylo zjištěno:

1.

Kontrolou inventarizace za rok 2017 bylo zjištěno, že územni celek neúčtoval
o předběžnémvyúčtovánívýdajů souvisejících s konáním voleb do Poslanecké
sněrovny Parlamentu ČR vyrrtaSených na 20. a 21, řijna 2017 (ÚZ 98 O71,
po|.4111) na účtu374 _ Krátkodobé přijaté zálohy na transfery. U této dotace bylo
také zjlštěno, že vyúčtování(závěreěné vyhodnocení akcí) bude uskutečněno
v kalendářním roce 2018, a tedy ne v účetnímobdobí, v jakém byly transfery
poskytnuty. K rozvahovému dni 31. 12, 2017 územnícelek neúčtovalu dotace

finaněním vypořádáním na dohadný účet
388 - Dohadné účtyaktivní, Porušeno ustanovení § 4 odst. 8, písm. f) zákona,
č. 563/,t991 Sb,, o úěetnictví, kde se stanoví, že účetníjednotky jsou povinny
dodržovat při vedení účetnictvízejména směrnou účtovouosnovu, uspořádání
a označování položek účetnízávěrky a konsolidované účetnizávěrky, obsahové
realizované formou zálohy

s

vymezení těchto závěrek, účetnímetody, podmínky předávání a přebírání účetních
záznamů a ostatní podmínky vedení účetnictvístanovené prováděcími právními
předpisy.
Nedodrženo ustanovení bodu 5.3.4. písm, a) Českéhoúčetníhostandardu č, 703,
kde se stanoví, že v případě, že dochází k vypořádání transferu realizovaného
formou zálohy podle bodu 3.4. v ostatních případech, než je uvedeno v 5.3.2.,

-oÁl
aprotomůŽebýtzpochybněna.jehouý§9,!1|nej.edná.liseoinvestičnítransfer,
účtu3gg _ Dohadné účtyaktivní
účtujeprijemcá ná sťr"nu úÁ
syntetického účtuúčtové
se souvzta žným zápisem na stianu oÁl příslušného
dni, ktený předchází okamžiku
skupiny 67, a io nejpozději r<e xaiJému rozváhovému
vypořádání.

oboe
přiiatá opatření: Na zákla d.é zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
na svém 21, vzzo konaném dne
Stavenice za rok 2017 přijalo,"rtuplt"trtv'o obce
29.6.2018 opatření:
jejich povinnostech a nutností jejího
Starosta tuto situaci řešil domluvou účetnío
proškolení,které proběhne do 31, 12, 2018
b) při dílčímpřezkoumání

PřidílěímpřezkoumáníhospodařeníobceStavenicebylozjiŠtěno:

1,

odměna neuvolněným
zastupitelstvem obce stavenice byla schválena .mimořádná poskytnutí mimořádné
na
návrh
byl
aniž
zastupitelům ve výšijedné mesieŇ'ooměny, 'navržehého
programu připravovaného
bod'
jako
."ro.útný
odměny uveden
zasedání zastupitelstva obce,
obcích, ve znění pozdějších
Porušeno odst, 4 § 76 zákona č. 1 28l2ooo Sb,, o
odměny členovi
předpisů, rJe se štanoví, že návrh na poskytnutí mimořádné
zastupitelstvaobcemusíbýtuveden,jako.samostatnýbodnavrženéhoprogramu
připravovaného zasedání zastupitelstva obce,
přiiatá ooatření:

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 21, 12, 2018:
p^ochybení zastupitelů minulého
zastupitelstvo obce stavenice schvaluje prominutí
z22. Zasedání zastupitelstva
volebního období, bod;ů;;á, usnesení č. 11l22l2o78
obce Stavenice, konaného dne 21,9,2018,

Na případná rizika neupozorňujeme,

zastaveného

mai

@áxona
a)
b)

č. +zolzooa sn,t

podíl pohledávek na rozpoětu územníhocelku
podilzávazků na rozpočtu územníhocelku

o ce|ku k31, í2, 2018
0,66 %
4,38

olo

0,00 %

c)podílzastavenéhomajetkunacelkovémmajetkuúzemníhocelku
průměru ieho příimů za poslední
F. Ověření vÝše dluhu územního ce|ku k 60 %
4 rozpočtovérokv
celku k průměru jeho příjmů
Na základě výpočtu poměru dluhu územního samosprávného upravujícího rozpočtovou
poslední 4 ,orňáeioue 1.oxv podle právního předpisu

za

odpovědnost lze konstatovat, že dluh obce Stavenice k
prúměru jeho příjmůza poslední4 rozpočtovéroky,

3,1.

1

2. 2018 nepřekročil 60

%

Olomouc 9, 5. 2019

Za

Krajský úřad OlomoucXjno Xrale

Mgr. Dušan Vogl
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

lng. Pavlína Vejrostová

Pouěení
zprávy o výsledku
Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodařeníje _současně i návrhem
marného
okamžikem
stává
s_e
přezkoumáni nospoJárlni, přičemžkoňečným žněním
písemného
podání
k
Sb.
uplynutí lhůty stanov;r; § o oart, 1 písm. dj zákona ó.42ot2oo4
zPráva o výsledku
stanoviska kontroloóvi p"ověřenému' řizením přezkoumánÍ. Tato
přezkoumání,
nospoaárání'obsahuje i výsledky konečnéhodílčího

ói"iŘouÁani

.15
dnů ode dne předání návrhu zprávy o výsledku Přezkoumání
územnícelek můžedo
přezkoumání
hospodaření podat pir"r* stanovisko k návrhu zprávy o výsledku
sb.
noibooarení v'souladú s § 6 odst. 1 písm, d) zákona ó.42012004

kraje, Odbor
Stanovisko zašle územnícelek na adresu Krajského úřadu Olomouckého
přezkoumání,
řóntroty, s uvedením jména kontrolora pověřeného řízením
byl předán datovou
Stejnopis zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Stavenice
schránkou.

projednán se starostou obce
Obsah návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření byl
dne 3. 5.2019,

Rozdělovník.
1 stejnopis pro

Obec Stavenice

1stejnopisproKrajskýúřadolomouckéhokraje,odborkontroly

