
Krajshý uřad Jihomoravského kraje
odbor kontro|ní a pnívní - oddělení přezkumu obcí
Žbrotínovo ním. 3/5
601 82 Bmo

SpZn.: S - JMK53352/2012OKP
Č. j.:lt,txsl lsznoO

zPRÁv. l .

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok20|'2

obce SKALIČKA, okres Brno-venkov

Zpráva o ýsledku přezJ<oumrírrí hospodďení byla vypracována rc zikJadé Zápisu z dÍlčího

přezkoumání hospodařen! které proběhlo dne 7. listopadu 20|2 a na základě výsledku

kone{ného přezkoumání hospodaření, které se uskutečnilo dne 17. dubna 2013.

Přezkournání hospďďení probětúo na zikJadě žádosti a v souladu se z.íkonem

č. 42ot2oo4 Sb., o přezkoumávIíLní hospodaření územních samospn{vných ce|ků

a dobrovolných svazků obcí (dále jen zíkon o přezkoumávrá.trí hospodaření).

Místo provedenípřezkoumání: 
!tr'Hfi ::ť;us,*."

Přezkoumání vykonal:
Kontrolor pověfuný ffzením přezkoumríď: Ing. Pavla Mašková

Kontroior:
lns. Alena Pehalová

Pověření k přeztournírrí bospodďení ve smyslu $ 5 ákona o přezkoumávíní hospodafuní

vydal JUDr. Roman Heinz, Ph'D. - vedoucí odboru kontro|ního a právního Krajského úřadu

Jihomoravského kaje.

Dobromita llo|emá - starostka

Simona Kotasová - učetní
Při přezkoumíní byli pfftomni:
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Předmět ořezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodďení jsou údaje uvedené v $ 2 odst. I a 2 zi'Kola
o přezkoumávrá.'rrí hospodďení. V souladu s $ 6 odst. 3 písm. b) zákona o přezkoumrívrání
mspoaa;eni je přezkoumaní hospodďení prováděno v'ýběrovým způsobem s ohlďem
na.qpnamnost jednotlivých skutečností podle předměfu a obsalru přezkoumání.
Při posuzování j"dnotti\.y"t' právních úkonů se vycházi ze znění pnívních předpisů platných

ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

Á. VÝsledek přezkoumání

I' Při přezkoumání hospodaření byý zjištěny chyby e nďostatky uvedené

v ustánovení $ 10 odst 3 písm. c) ákona o přezkoumávání hospodaření

PŤebled zjištěných chyb a nedostatků v členění ďe ustanovení $ 2 odŠ. l a2 zikona

o přezkorrnriívríď hospodďeď :

€ 2 odst. ] písm d Dlnžní Dříimů a yýdaiů rozpočtu včetně Deněžních oDerací. týknjicích se

r o z o o čt ový, ch pr o s tř e dků
. Z*t.'ptt"''t"" .b* Skalička tra svém ZasedžJni dne 14. 6. 2012 schvrálilo ávěrďný účet

^ 
,oL zon s ýhradou. obec zároveň přijala opatřeď k nápravě chyb a nedostatkti

uvedených ve zptávé o výsledku přezkounraní l.royodaření za rok 2011. Iďomrace

o piijá rrrapraňyctr opátř"oi byla pŤezkoumrávajícímu orgánu doručena až. dne

to. i. zoti. Nebyto postupováno v souladu s $ 13 odsí 1 písq. b) 
-ákona

š,. 4z0nt04 Sb., o púkoumávání hospodaření rúzemních samospnívných ee|ků

a dobrovo|ných svazků obcí který mimo jiné stanoví |hůtu pro podá'rrí písemné

informace přězkoumávajícímu orgrfuru nejpozději do 15 dnů po projednání téta zprávy

spolu se ávěreěným ríčtem v orgiínech ri'zemního celku.

II. Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny 1b.yby a ncdostat|ry, ktere nenaiÍ

závitnost nedostatkď uvedených v ust*novení $ 10 odst. 3 písm. c) zr{kona

o přczkoumávání hospodařcní

B. Plnění opatření k odstranění nedostatků zi ištěných

I. při přezkoumání hospodaření územniho ce|ku za předcházející roky

Při přeztrouruiní hospodaření za předcluÍzející rolE fuly zjištěny ruisledující clryby

a nedostatlE:

.NazasedÍnízashtpitelstýadne16.6.20IIbylaprojedruÍnanójemnísmlona-p.č.238.
iipis neobsahuie^ průi,tet, a ýstedek hlaso'vóní ani přijató usnesení. Zilpis 

'neobsahuje
náležitosti stanovené v s 9š odst. t aikona č. 128/2000 Sb., o obcích, obdobný

nedostatek se vyskytuje ř aori"n zapisů např. ze dne 20-1.201I, 24.2-20II, l0'3.20Il

óbtec přijala ipatření k ruú,pravě ipoa-ja,i v .dodtžpvúní tstanovení $ 95 otlsl I

i*,", 
.t. 

12i,n000 Sb., i obcíctt. odstranila a doplniln všechny ncdastrtkl



r
a nóležiÍosti které chyběly v rjpisech zastupitelstva Konrolou bylo zjištěno, žc upby
roku 2012 obsahují nóIzžiÍati stanovené zlkonem o obcích. Naoraveno.

Účetním doWadem č. 508 ze dne 3I. 12. 20II by la na účet 194 - opravné položky lre
lcátlrodobým pohleůivlaim zúčtovótw čóstl@ 4.067,- Kč. oprttrwěnost zaúrčtoýriní
a sprá*nost ýše této opravné položky nebyla profuizóna . obec nedodržela ustanovení
s 33a odst. I písm. b) zálarn č. 563/1991 Sb., o účetnictví , kól obsah tičetního
zázrnmu musí bý prolaÍzón obsahem jiých tiLčeních zázruztnů. NeUo ilodrženo
usta|nýení $ 8 odst. 4 zikona č. 563/199l Sb., o účetnictví' Yýše uveilený trtčení
doklad byl doložen tak, že ho lze považovat za ptťtkazný. NaDmveno.

Účenim doHadem č. 365 ze dne 30' g. 2011 zat|čtovala obec na účet
042 - nedokančeý dlouhodobý investiční majetek částkl 100.000'- Kč. PodHadem
k totnuto účetnímu případu je přijatá zálohová fafuura na částku 100.000,. Kč ze dne
22. 6. 20l I evidovarui v knize došIýhfabur pod číslem 57, Zaúčtování této čtistlE není
doložerc obsahem jirtých průkazných účetních zózrumů jak uHádó $ 33 a odst. b)
zÍlang č. 563/199I Sb., o tičetnictví. Nebylo dodrženo ustanovení $ 8 odst. 4 zlilkona
č. 563/199I Sb., o účetnicwí. Výše uvedený účetní doklld bý iloložen falrturou, kteni
dohlódó opróvněnost a průkautost ?plúčtované č.tsth,. Naaraveno.

obec neprovedla lrategorizaci podle přílohy č. 1 česúho účení|n standardu pro
některé výraru učetní jednotky č. 708 - odepisovóní dlouhodobého majetla.
např. úprava veřejného prosttanství zařazena do tř. 5, dětske lřiště nřazeno do tř. 5.
oba ýto objeHy patří do tř'6. Došlo kporušení bodu 5. 2 ČÚs t. ros. odepisouiní
dlouhodobého majeftu ačefií jednoíka provedla úpravu kaegorizlce nqiet*u.
Natraveno.

II. při předcházejícím dilěÍm přezkoumání

Při předcluÍzejícím dílčím přezkoumóní hospodaření byly zjištěny ruisledující chyby
a nedostatky:

. obec uzavřela dne 19. 4. 2012 Nájemní smlouvu na pronójem mobilní buňky, přístřeškl
a části.pozemht p.č. 23I k provomlóní občerstyení- Zirněr proruÍjmu byl uyvěšen dne
19. I' 2012 a do 2. 2. 2012 a proru$em byl schvólen zastupitelstven obce dne
29. 3. 2012. Nójemní smlouva nebyla opatřena doložkou, že podmínky' Heré pofuniňují
platmst pfávního úkonu, byly splněny, jak ukltidi p 4I odst. 1 aÍkona č. 128/2000 sb.'
o obcích. obec přiiala opaířen[ k nóoravě ziištěného nedostlÍku. že v budoucnu bude
uzavtranó snďouva ooatřma daložkou ootvrzuiící. že bllv solněn! dané oodminbl.
Heré ootvnuií plafuost próvního úkonu-

- Zostupitelstýo obce Skaličlra na svém zasedóní dne 14. 6. 20]2 schválilo závěre@l účet
za rok 201I s ýhradou. obec zóroveň přijala opatření k ndpravě c|ryb a nedostatlai
wedených ve zpróvě o uj,sledku přezlrtlutnóní hospodoření za rok 2011. Informace
o přijetí ruipravých opatření byla přezlaunuiuajícímu orgánu doručena až dne
I0. 7. 2012. Nebylo postupovóno y souladu s $ 13 odst. 1 phm' b) aÍlrona
č. 420/2004 Sb., o přezlaumóvóní hospodaření územních samospnÍ,vrých celhi
a dobrovolých svazla) obcí, Meý miuo jfue starcví lh:ůtu pro podóní písemne
informace přezlaumóvajícímu orgÍnu nejpozději do 15 dnů po projedruÍní této zpróvy
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spolu se zÍvěrečným účtem v orgónech územního celku obec oíiiala ooo,ření'
i nóoruvě nedasfu,ku. žc v budoucnu bude ryró.va o přiietí ooaÍřeni k nioravě c-!lt!
i nedostatků Uigtěnúch při ořezleoaruúní zaslóna přezkownóvaiícímu orgúnu do 15
dnů od schvúIení zívěrečného úátu v zastaoiÍelstvu obce

Zastupitelstvo obce na svém zasedliní, konaném dne 8. j- 2012, sc|wálilo pod bodem
4: ,,Í,řeáimí majetht "|mízdiště kontejnerů,., schváletn 7-0.0. Ziměr byl sclwálen
zastupitelsnem,i Jednalo se o sc}pálení daru od DSo Miboregion Čebínka a to daru
zpeíněné plochy pro tříděý odpad. Nebylo zcela naplněno ustanovení $ 39 odst. I a s
ás pa-. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a $ 37 odst' I zákona č. 40/1964 sb.'
občansbý zilroník kdy právní úlan musí být učiněn svobodně a vá,žně, určitě

obec ořiiala ooa|ření k nóoruvě. že nqlýía srozumitelně; jfuak je neplattý. obec přiiala olnlření k n.úDruvě. že naby,i

nenastaL

C. Přezkoumané píse mnosti

Při přezkoumání hospodďení byly pfuzkoumr{ny pisemnosti uvedené v zÁpise
zpkÁe16njicilto dílčího přezkourruíní hospodaření a dríůe zejména ntfuledujícl písemnosti:

- Rozpočtové opatření č. 5 -7/2012
- Plán inventur na rok 20]2
. Invenhtrní soupisy inventarizačních položek
- Inventarizační zprá,va ze dne 24. I. 2013
. Pracowtí smlowa ze dne 30. 12. 2012 (účetní obce)
- Platoý uj,něr ze dne 1. 2. 2010
- DoWady k přezfuumaným písemnostem
. Kupní smloava ze dne 23. 10. 2012 (nákup pozemku p,č. 907)
- Zipis ze zasedání Zastupitelstva obce Skalička č. I3/2012, knaného dne 4. 10. 20]2

- tpis ze zasedóní Z^stwitelstva obce SkaličIa č. 15/2012, konaného dne I5. 1I' 20I2
- Zipis ze zaseainí Zastupitelstva obce Skaličlra č. 16/2012, konaného dne 27. 12. 2012
. Zópis lrgntrolního ýboru ze dne I0. 12.2012
. Zápis tantroly firunčníhn ýboru ze dne 17 ' 12. 20I2

D. Záněr

I. Při přezkoumání hospodaření obce Skalička ra rok2o12

byty zj  ištěny chy by a nedosúatky
uvedené v ustanovení $ l0 odst. 3 Dísm. c) zákona o Dřezkoumávání hosDodďeÍí. a to

Nedostatky, spočÍvající v porušení povinností územniho celku stanovených zv|áštnimi
právními předpisy

- Nebyla poůina písemnó informace přezkoum|avajícítnu orginu o přijetí opatření
* ,,Áp,-e ct,yt i nedostathi wederrých ve zprávě o ýsledlol přezkourruÍní |nspodaření
do 15 dnů od projedruiní zavěrečného účtu.
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II. Upozornění na případná rizika, která lz-e dovodit zn ziištřných chyb a nedostatků'
která mohou mít negativní dopad na hospodaření rizemniho celku v budoucnu:

- Při přezkowruiní hospodaření za rok 2012 nebyla zjištěna žód'nó zóvabuit rizika, Meró
fu mohla mít rcgativní dopad na hospodaření územního cellal v budoucnosti.

III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

a) podíl pohled.ívek na rozpočtu územního celku ................ ....'........'............ 0 %
b) podíl ávazků na rozpočtrr úzernního celku ................ . 1,66 o/o

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku .'....... 0'0 %

IV. osÚatní sdě|ení pro přezkoumávaný územní celek

- Upozorňujeme na novelu zálrona č. 56j/199l Sb., o účetnictví provedetnu zákonem
č. 239/2012 sb.' s účinností od 1. 9. 2012, Herou dochózí k uýznamné změně pro obce,
dobrovolné svazky obcí a jejich příspěvkové organizace. Změnami příslušných záknnů
došlo k zavedení poviwmsti schvalování účetníeh závěrek sestaverjch již za rok 2012-
Účení zóvěrfu obce schvaluje zastupitelstvo obce a účetní zdvěrht příspěvkové
organizace schvaluje rada obce. Y obcích fueré nemají zvolenou radu je vyhrazetn
schvalování účetní aÍvěrky zřizovaných příspěvlaých organizací zastwitelstÝu obce.
Účemí zipěrhl dobrovolného svazla obcí schvaluje nejméně tříčlenný orgán tohoto
svazku, jenž musí být předem určen stanovami dobrovolného svazhl obcí. BIižší
požadalfu na organizaci sclpalování účeních zóttěrek upraví prováděcí pnittttí
předpis.

Skalička" dne 17. dubna 2013

Jména a podpisy kontroloru zríčastněných na konečném dflčím přezkoumáď - za Krajslcý úfud
Jihomoravského kraie

Ing. Pavla Mašková
./, ,  \  /

, / 
/ (-,"<? L,-- ,_,

konho|or pověřoÍý řizen|m př€zkoumáÍí podpis kontÍoloÍ8 pověřeného řízen Írn přezkoumáDí

Tato zpráva o ýsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i ýslďky konďcného dílčího
přezkourrrríní. Starostka obce Skalička paní Dobromila Holemrí a účetníobce paní Simona
Kotasová problašují, že podle $ ó odst. 2 písm. e) zíkona o přezkoumávání hospodafuní
poskýly pravdivé a úplné iďormace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se
k němu a převzaly dle $ ó odst. 3 písm. k) níwh zpnívy o výsledku

Dob'romila Holemá

sÍ'rostka obce

Simona Kotasovf

podpis stalostky obce
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účotní podpis účetni

Poučení

Tato zpréxa o výsledku přezJ<oumáď hospodďení je současně i ruíwhem rytéLw o výsledku
přezkorrmrárrí hospodaření, přičemž konďným aněním se stává okamákem marného uplynutí
lhůty stanovené v $ 6 odst. 3 písm. l) zákona o přez*oumávIání hospodafuní' k podání
písemného stanoviska konlrolorovi pověřenému řízením pfuzkoumání.

Úzenn celek může do 30 pracovních dnů od před.iní nívrhu zQráw o výslďku přezkourruírrí
hospodďení podat písemné stanovisko k níwhu zprávy o ýsledku přez*oumání hospodďení
v souladu s $ ó odst. 3 písm. l) zákona o přez-kouníváď hospodaření'

Stanovisko zaš|e iyermi celek na adresu Krajského riřadu Jihomoravského kaje' odboru
kontrolnímu a pnívnímu, k rukím kontrolora pověřeného řízerrím přezkoumlání.

Já' nlže podepsaná starostka obce Skalička prohlďuji' že nerruim k tomuto rrrál'rhu zprávy
o ýsledku přezkoumrání hospodafuní obcn za rok 2o12 připomínek a nebudu podrívat
písemné stanoúsko podle $ 6 odst. 3 písm. l) zíkona o přezkoumávríď hospodafuní.

t3z*rnm celek je povinen podle $ 13 odst. l písm. b) zákona o přezkoumávrírrí hospodaření do
15 dnů po projednání zprávy spolu se ávěrečným účtem v orgránech územního celku podat
písemnou informaci o přijetí opaťení k nrípravě chyb a nedostatků, uvedených ve zptávě,
včetrrě uvedení lhůý, ve ktere podá písemnou zpnívu o plnění přijafých opaťení ($ 13 odst. 2
zákona o přezkoumávání hospodaření).

Ve lhůtě uvedené ,Úzelnnim celkem v písemné informaci zaslané krajskému tířadu je územní
celek povinen podle $ 13 odst. 2 zikona o přezkoumávrárri hospodďení zaslat písemnou
zprávu o plnění přijaých opafiení.

obě výše uvgdené písemnosti zašle uzemní celek na adresu Krajského úřadu Jihomoravského
kraje, odboru kontrolnímu a právnímr1 k rukám kontrolora pověřeného řízením přezkoumáaí.

Zpráva o ýsledku přezkoumání hospodďení byla v souladu s ustanovením $ l1 zíkona
o přezkownrívání hospodďení projednrína a jďen výtisk pÍevza|a starostka obce Skďička
dne 17. dubna 2013 .

DobromilaHolemá
ooqsxalpá
<3tr111U

staÍostl@ obce
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pďpis s.taÍoslky obc€


