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ZPRÁVA
o výsledku

prezkoumání

hospodarení

za rok 2012

obce BROD NAD DY JÍ, okres Breclav

Zpráva o výsledku prezkoumání hospodarení byla vypracována na základe Zápisu z dílcího
prezkoumání
konecného

hospodarení,
prezkoumání

které probehlo
hospodarení,

dne 29. ríjna 2012 a na základe výsledku

které

se uskutecnilo

dne 28. brezna

2013.

Prezkoumání hospodarení probehlo na základe žádosti a v souladu se zákonem c. 420/2004
Sb., o prezkoumávání

hospodarení územních samosprávných

celku a dobrovolných svazku

obcí (dále jen zákon o prezkoumávání hospodarení).

Místo provedení

prezkoumání:

Prezkoumání vykonal:
Kontrolor poverený rízením prezkoumání:

Obecní úrad Brod nad Dyjí
Brod nad Dyjí 45, 691 81 Brezí

Bc. Zdenka Polácková
Jaroslava Kubešová

Kontrolor:

Poverení k prezkoumání

hospodarení ve smyslu § 5 zákona o prezkoumávání hospodarení

vydal JUDr. Roman Heinz, Ph.D. - vedoucí odboru kontrolního a právního Krajského úradu
Jihomoravského kraje.

Pri prezkoumání

byli prítomni:

Petr Kolaja - místostarosta
Jirina Krivánková - úcetní

Predmet prezkoumání:
Predmetem prezkoumání hospodarení jsou
o prezkoumávání hospodarení. V souladu s
hospodarení je prezkoumání hospodarení
na významnost jednotlivých
skutecností
Pri posuzování jednotlivých právních úkonu
ke dni uskutecnení tohoto úkonu.

Á. Výsledek
I.

údaje uvedené

v § 2 odst. 1 a 2 zákona

§ 6 odst. 3 písmo b) zákona o prezkoumávání
provádeno výberovým zpusobem s ohledem
podle predmetu a obsahu prezkoumání.
se vychází ze znení právních predpisu platných

prezkoumání

Pri prezkoumání
hospodarení
nebyly zjišteny chyby a nedostatky
v ustanovení § 10 odst. 3 písmo c) zákona o prezkoumávání hospodarení.

uvedené

II. Pri prezkoumání
hospodarení byly zjišteny následující chyby a nedostatky, které
nemají závažnost nedostatku uvedených v ustanovení § 10 odst. 3 písmo c) zákona
o prezkoumávání hospodarení.
Prehled zjištených chyb a nedostatku v clenení dle ustanovení
o prezkoumávání hospodarení:

§ 2 odst. 1 a 2 zákona

9 2 odst. 2 vísm. h) úcetnictví vedené územním celkem
- Úcetním dokladem c 1206 byl dne 30. 4. 2012 dooprávkován a vyrazen z majetku
územní plán z roku 2005 z duvodu porízení nového územního plánu, který byl do
majetku zarazen úcetním dokladem c. 1203 ze dne 26. 4. 2012. Obec má ve své vnitrní
smernici stanoveno, že o úcetních odpisech bude úctováno rocne. Úcetním dokladem
C. 9001 ze dne 31. 12.2012 byly zaúctovány mimo jiné i rocní odpisy již vyrazeného
územního plánu ve výši 11 384,- Kc. Nebylo postupováno v souladu s Ceským
úcetním standardem c. 708 - Odpisování dlouhodobého majetku, bod 6. 1., kde je
stanoveno, že dlouhodobý majetek, vcetne jeho technického zhodnocení, se odpisuje
v prubehu jeho používání na základe odpisového plánu, a to po celou dobu jeho
používání.

B. Plnení
I.

pri prezkoumání

opatrení

hospodarení

k odstranení

Pri predcházejícím
a nedostatky:

zjištených

územního celku za predcházející

Pri prezkoumání hospodarení za predcházející
tyto nedostatky byly již napraveny.

II. pri predcházejícím

nedostatku

roky

roky nebyly zjišteny chyby a nedostatky nebo

dílcím prezkoumání
dílcím prezkoumání

hospodarení

byly zjišteny

následující

chyby

- Na základe smlouvy o prodeji pozemku ze dne 30. 7. 2012 a 21. 6. 2012 bylo úctováno
o vyrazení pozemku z duvodu prodeje, obec však neúctovala o reálné hodnote, jak
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§

ukládá
27 odst. 1 písmo h) zákona C. 563/1991 Sb., o úcetnictví, kde je uvedeno,
24 odst. 2 písmo
že z jednotlivých složek majetku a závazku k okamžiku ocenení podle
b) se reálnou hodnotou ocenuje u vybraných úcetních jednotek majetek urcený k prodeji
s výjimkou zásob. Obec se v roce 2011 rídila Interním pokynem k úctování reálné
hodnoty majetku urceného k prodeji, kde mela stanoveno, že v roce 2011 o reálné
hodnote u majetku urceného k prodeji nebude úctovat. Pro rok 2012 však tento interní
pokyn neplatil. Byla vytvorena nová vnitrní smernice 2/2012 Smernice k aplikaci
reálné hodnoty u majetku urceného k prodeji ze dne 31. 10. 2012. Napraveno.
-

§

Úcetním doklady C. 1281 a 1283 byly porízeny 2 ks notebooku a 1 ks PC do knihovny.
Predpisy tohoto drobného dlouhodobého hmotného majetku byly chybne úctovány na
nákladový úcet 501 300 - Materiální náklady. Patrilo úctovat na úcet 558 - Náklady
z drobného dlouhodobého majetku. Nebyla tak dodržena obsahová nápln položky
výkazu zisku a ztráty A.I35 Náklady z drobného dlouhodobého majetku, který obsahuje
náklady ve výši ocenení drobného dlouhodobého nehmotného majetku a drobného
33 odst. 6
dlouhodobého hmotného majetku nakoupeného, v souladu s ustanovením
písmo e) vyhlášky C. 410/2009 Sb., kterou se provádejí nekterá ustanovení zákona
C. 563/1991 Sb., o úcetnictví, pro nekteré vybrané úcetní jednotky. Stejný nedostatek se
vyskytoval i u porízení 2 ks softwaru Office Home and Business, kde predpis byl úctován
na nákladový úcet 518 300. Uvedený majetek byl preúctován úcetním dokladem
c. 5016 ze dne 8. 12. 2012 na úcet 558. Napraveno.

§

C. Prezkoumané

písemnosti

Pri prezkoumání
hospodarení
byly prezkoumány
písemnosti
uvedené
v zápise
z predcházejícího dílcího prezkoumání hospodarení a dále zejména následující písemnosti:
-

Rozpoctová opatrení c. 4 a 5
Evidence rozpoctových opatrení za rok 2012
Inventarizacní zápis o provedení inventarizace majetku a závazku za rok 2012
Plán inventur za rok 2012 ze dne 26. 11. 2012
Srovnávací tabulka úcetních stavLIa inventurních soupisLI
Likvidacní protokoly k vyrazenému majetku
Inventurní soupisy majetku a dokladová inventarizace za rok 2012
Mzdové listy za rok 2012 osobní C. 39, 40, 12, 41, 43, 38
Financní vyporádání ze dne 11. 2. 2012
Smlouva o dílo C. 6/2012 ze dne 21.3.2012 - hrbitov
Dodatek c. 1 ze dne 18. 6. 2012 - hrbitov

- Kupní smlouva ze dne 3. 12. 2012 - prodej pozemku
- Úcetní doklad C. 990393 - úhrada pozemku, 1502 - odúctování pozemku
- Zápis o odstranení nedostatkzl zjištených pri dílcím prezkoumání hospodarení obce
ze dne 8. 12. 2012
- Zápis ze zasedání ZO ze dne 16. 11. 2012
- Zápis ze zasedání ZO ze dne 21. 12. 2012
- Souhlasné prohlášení o prechodu vlastnického práva z majetku CR do vlastnictví obce
ze dne 27. 7. 2012, úcetní doklad C. 1502
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D. Záver
I.

Pri prezkoumání

hospodarení

obce Brod nad Dyjí za rok 2012

byly
zjišteny
chyby
a nedostatky,
které nemaií závažnost nedostatku uvedených v & 10 odst. 3 písmo c)
zákona o prezkoumávání hospodarení, a to:
-

Územní celek nedodržel postupy pro urcení výše odpisu dlouhodobého majetku.

II. Upozornení na prípadná rizika, která lze dovodit ze zjištených chyb a nedostatku,
která mohou mít negativní dopad na hospodarení územního celku v budoucnu:
-

Pri prezkoumání hospodarení za rok 2012 nebyla zjištena žádná závažná rizika, která
by mohla mít negativní dopad na hospodarení územního celku v budoucnosti.

III. Pomerové ukazatele

zjištené pri prezkoumání

hospodarení:

a) podíl pohledávek na rozpoctu územního celku
b) podíl závazku na rozpoctu územního celku
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

IV. Ostatní sdelení pro prezkoumávaný

1,04 %
3,64 %
0,00 %

územní celek

- Smernice pro tvorbu a používání opravných položek není pro rok 2012 aktualizovaná
dle platného právního predpisu.
-

Upozornujeme na novelu zákona c. 563/1991 Sb., o Úcetnictví provedenou zákonem c.
239/2012 Sb., s Úcinností od 1. 9. 2012, kterou dochází k významné zmene pro obce,
dobrovolné svazky obcí a jejich príspevkové organizace. Zmenami príslušných zákonu
došlo k zavedení povinnosti schvalování úcetních záverek sestavených již za rok 2012.
Úcetní záverku obce schvaluje zastupitelstvo obce a úcetní záverku príspevkové
organizace schvaluje rada obce. V obcích, které nemají zvolenou radu, je vyhrazeno
schvalování Úcetní záverky zrizovaných príspevkových organizací zastupitelstvu obce.
Úcetní záverku dobrovolného svazku obcí schvaluje nejméne tríclenný orgán tohoto
svazku, jenž musí být predem urcen stanovami dobrovolného svazku obcí. Bližší
požadavky na organizaci schvalování Úcetních záverek upraví provádecí právní
predpis.

Brod nad Dyjí, dne 28. brezna 2013

-4-

I'

!f

Jména a podpisy kontroloru zúcastnených na konecném dílcím prezkoumání - za Krajský úrad
Jihomoravského kraje

Bc. Zdenka Polácková

..........
#4t~c

;-

..................................

kontrolor poverený rízením prezkoumání

podpis kontrolora povereného rízením prezkoumání

...............
4~

Jaroslava Kubešová

.................

kontrolor

~

.

podpis kontrolora

Tato zpráva o výsledku prezkoumání hospodarení obsahuje i výsledky konecného dílcího
prezkoumání. Místostarosta obce Brod nad Dyjí pan Petr Kolaja a úcetní obce paní Jirina
Krivánková prohlašují, že podle § 6 odst. 2 písmo e) zákona o prezkoumávání hospodarení
poskytli pravdivé a úplné informace o predmetu prezkoumání a o okolnostech vztahujících se
k nemu a prevzali dle § 6 odst. 3 písmo k) návrh zprávy o výsledku prezkoumání.

Petr Kolaja
místostarosta

obce

Jirina Krivánková
úcetní

podpis úcetní

Poucení
Tato zpráva o výsledku prezkoumání hospodarení je soucasne i návrhem zprávy o výsledku
prezkoumání hospodarení, pricemž konecným znením se stává okamžikem marného uplynutí
lhuty stanovené v § 6 odst. 3 písmo 1) zákona o prezkoumávání hospodarení, k podání
písemného stanoviska kontrolorovi poverenému rízením prezkoumání.
Územní celek muže do 30 pracovních dnu od predání návrhu zprávy o výsledku prezkoumání
hospodarení podat písemné stanovisko k návrhu zprávy o výsledku prezkoumání hospodarení
v souladu s § 6 odst. 3 písmo 1)zákona o prezkoumávání hospodarení.
Stanovisko. zašle územní celek na adresu Krajského úradu Jihomoravského kraje, odboru
kontrolnímu a právnímu, k rukám kontrolora povereného rízením prezkoumání.
Já, níže podepsaný místo starosta obce Brod nad Dyjí prohlašuji, že nemám k tomuto návrhu
zprávy o výsledku prezkoumání hospodarení obce za rok 2012 pripomínek a nebudu podávat
písemné stanovisko podle § 6 odst. 3 písmo 1) zákona o prezkoumávání hospodarení.
Územní celekje povinen podle § 13 odst. 1 písmo b) zákona o prezkoumávání hospodarení do
15 dnu po projednání zprávy spolu se záverecným úctem v orgánech územního celku podat
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písemnou informaci o prijetí opatrení k náprave chyb a nedostatku, uvedených ve zpráve,
vcetne uvedení lhuty, ve které podá písemnou zprávu o plnení prijatých opatrení (§ 13 odst. 2
zákona o prezkoumávání hospodarení).
Ve lhute uvedené územním celkem v písemné informaci zaslané krajskému úradu je územní
celek povinen podle § 13 odst. 2 zákona o prezkoumávání hospodarení zaslat písemnou
zprávu o plnení prijatých opatrení.
Obe výše uvedené písemnosti zašle územní celek na adresu Krajského úradu Jihomoravského
kraje, odboru kontrolnímu a právnímu, k rukám kontrolora povereného rízením prezkoumání.
Zpráva o výsledku prezkoumání hospodarení byla v souladu s ustanovením § 11 zákona
o prezkoumávání hospodarení projednána a jeden výtisk prevzal místostarosta obce Brod nad
Dyjí dne 28. brezna 2013.

Petr Kolaja
místostarosta

obce
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