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ZPRÁVA
o výsledku

prezkoumání

hospodarení

za rok 2013

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 dne 12. prosince 2013 a na základe výsledku
hospodarení,

které

se uskutecnilo

dne

10. brezna

2014.

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:
Kontrolor:

Poverení k prezkoumání

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

Jaroslava Kubešová
Ing. Zdenka Polácková
Ing. Hana Vadurová

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 byly prítomny:

Ing. Pavla Norková - starostka
Jirina Krivánková - úcetní

/
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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.

A. Výsledek

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

I. Pri prezkoumání
hospodarení
byly zjišteny chyby a nedostatky
v ustanovení § 10 odst. 3 písmo c) zákona o prezkoumávání hospodarení.
Prehled zjištených chyb a nedostatku
o prezkoumávání hospodarení:

v clenení dle ustanovení

uvedené

§ 2 odst. 1 a 2 zákona
-

2 odst. 1 písmo a) plnení príjmu a výdaju rozpoctu vcetne penežních operací. tÝkajících se
«:.
rozpoctových prostredku
Zastupitelstvo obce Brod nad Dyjí na svém zasedáním konaném dne 29. 5. 2013
schválilo záverecný úcet obce za rok 2012. Pri prezkoumání hospodarení roku 2012
byla zjištena chyba, se kterou byli zastupitelé obce seznámeni a informováni, jak byla
opravena. Dne 23. 7. 2013 byla prezkoumávajícímu orgánu dorucena písemná
informace o prijetí nápravných opatrení. Obec nepostupovala v souladu s § 13 odst. 1
písmo b) zákona c. 420/2004 Sb., o prezkoumávání
hospodarení
územních
samosprávných
celku a dobrovolných svazku obcí, nebot územní celek je povinen
prijmout opatrení k náprave chyb a nedostatku uvedených ve zpráve o výsledku
prezkoumání hospodarení zpracované prezkoumávajícím orgánem, nebo auditorem
a podat o tom písemnou informaci príslušnému prezkoumávajícímu
orgánu,
a to nejpozdeji do 15 dnu po projednání této zprávy spolu se záverecným úctem
v orgánech územního celku.
Q

Q

2 odst. 2 písmo a) nakládání a hospodarení s majetkem ve vlastnictví územního celku
Obec Brod nad Dyjí uzavrela dne 29. 7. 2013 kupní smlouvu na prodej pozemku parc.
c. 4046/21 a parc. C. 4046/28 . Prodej pozemku byl schválen na zasedání zastupitelstva
obce konaném dne 2. 5. 2013 pod bodem C. 3 c) usnesením C. 3/2013/3C. Zámer
na prodej pozemku byl vyvešen v dobe od 2. 5. 2013 - 17. 5. 2013. Nebylo
postupováno v souladu s § 39 odst. 1 zákona c. 128/2000 Sb., o obcích, kde je
stanoveno, že zámer obce prodat, smenit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout
jej nebo poskytnout jako výpujcku obec zverejní po dobu nejméne 15 dnu pred
rozhodnutím v príslušném orgánu obce vyvešením na úrední desce obecního úradu, aby
se k nemu mohli zájemci vyjádrit a predložit své nabídky. Zámer muže obec též
zverejnit zpusobem v míste obvyklým. Pokud obec zámer nezverejní, je právní úkon od
pocátku neplatný. Nemovitost se v zámeru oznací údaji podle zvláštního zákona
platného ke dni zverejnení zámeru. Obdobný nedostatek se vyskytoval napr. i u kupní
smlouvy ze dne 26. 8. 2013 na prodej pozemku parc. C. st. 280. Stejne tak u nájemní
smlouvy ze dne 8. 5. 2013 na pronájem pozemku parc. C. 1664/1.
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II. Pri prezkoumání hospodarení nebyly zjišteny chyby a nedostatky, které nemají
závažnost nedostatku uvedených v ustanovení ,§ 10 odst. 3 písmo c) zákona
o prezkoumávání hospodarení.

B. Plnení

opatrení

k odstranení

nedostatku

ziištených

I. pri prezkoumání hospodarení územního celku za predcházející roky
Pri prezkoumání hospodarení za predcházející roky byly zjišteny následující chyby
a nedostatky:
- 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., kdeje 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. Úcetním
dokladem c. 5008 ze dne 12. 4. 2013 bylo provedeno doúctování oprávek - zrušení
odpisu k uvedenému územnímu plánu. Pri kontrole rocních odpisu roku 2013 byla
ljištena stejná chyba. Úcetním dokladem c. 1453 ze dne 2. 12. 2013 byla plne
dooprávkována a následne vyrazena z majetku autobusová cekárna v hodnote 105
000,- Kc. Obec má ve své vnitrní smernici stanoveno, že o úcetních odpisech bude
úctováno rocne. Úcetním dokladem C. 9003 ze dne 31. 12. 2012 byly zaúctovány mimo
jiné i rocní odpisy již vyrazené autobusové cekárny ve výši 2 100,- Kc. Nenapraveno.

II. pri predcházejícím dílcím prezkoumání
Pri predcházejícím dílcím prezkoumání hospodarení byly zjišteny následující chyby
a nedostatky:
Zastupitelstvo obce Brod nad Dyjí na svém zasedáním konaném dne 29. 5. 2013
schválilo záverecný úcet obce za rok 2012. Pri prezkoumání hospodarení roku 2012
byla zjištena chyba, se kterou byli zastupitelé obce seznámeni a informováni, jak byla
opravena. Dne 23. 7. 2013 byla prezkoumávajícímu orgánu dorucena písemná
informace o prijetí nápravných opatrení. Obec nepostupovala v souladu s § 13 odst. 1
písmo b) zákona C. 42012004 Sb., o prezkoumávání hospodarení územních
samosprávných celku a dobrovolných svazku obcí, nebot územní celek je povinen
prijmout opatrení k náprave chyb a nedostatku uvedených ve zpráve o výsledku
prezkoumání hospodarení zpracované prezkoumávajícím orgánem, nebo auditorem a
podat o tom písemnou informaci príslušnému prezkoumávajícímu orgánu, a to
nejpozdeji do 15 dnu po projednání této zprávy spolu se záverecným úctem v orgánech
územního celku. Obecprijala systémové opatrení k neopakování se nedostatku.
- Na zasedání zastupitelstva obce C. 412013 konaném dne 29. 5. 2013 byl pod bodem 2
usnesením c. U41201312aschválen záverecný úcet obce za rok 2012 v tomto znení:
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Zastupitelstvo obce schvaluje záverecný úcet obce za rok 2012 bez výhrad. Pri
prezkoumání hospodarení obce za rok 2012 však 'hyly zjišteny chyby a nedostatky.
Projednání záverecného úctu nebylo uzavreno vyjádrením v souladu s ustanovením § 17
odst. 7 zákona C. 250/2000 Sb., o rozpoctových pravidlech územních rozpoctu, kde je
stanoveno, že projednání záverecného úctu se uzavírá vyjádrením souhlasu s
výhradami, na základe nichž prijme územní samosprávný celek a svazek obcí opatrení
potrebná k náprave zjištených chyb a nedostatku; pritom vyvodí závery vuci osobám,
které svým jednáním zpusobily územnímu samosprávnému celku nebo svazku obcí
škodu. Na zasedání zastupitelstva obce konaného dne 20. 12. 2013 byl znovu
projednán záverecný úcet za rok 2012 a projednání bylo uzavreno vyjádrením
souhlasu s výhradou a prijetím nápravného opatrení. Napraveno.
- Obec Brod nad Dyjí uzavrela dne 29. 7. 2013 kupní smlouvu na prodej pozemku parc. c.
4046/21 a parc. c. 4046/28 . Prodej pozemku byl schválen na zasedání zastupitelstva
obce konaném dne 2. 5. 2013 pod bodem c. 3 c) usnesením c. 3/2013/3C. Zámer na
prodej pozemku byl vyvešen v dobe od 2. 5. 2013 - 17. 5. 2013. Nebylo postupováno v
souladu s § 39 odst. 1 zákona c. 128/2000 Sb., o obcích, kde je stanoveno, že zámer
obce prodat, smenit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout
jako výpujcku obec zverejní po dobu nejméne 15 dnu pred rozhodnutím v príslušném "
orgánu obce vyvešením na úrední desce obecního úradu, aby se k nemu mohli zájemci
vyjádrit a predložit své nabídky. Zámer muže obec též zverejnit zpusobem v míste
obvyklým. Pokud obec zámer nezverejní, je právní úkon od pocátku neplatný.
Nemovitost se v zámeru oznací údajipodle zvláštního zákona platného ke dni zverejnení
zámeru. Obdobný nedostatek se vyskytoval napr. i u kupní smlouvy ze dne 26. 8. 2013
na prodej pozemku parc. c. st. 280. Stejne tak u nájemní smlouvy ze dne 8. 5. 2013
na pronájem pozemku parc. c. 1664/1. Bylo prijato systémové opatrení spocívající
v tom, že zámer na prodej pozemku bude vyvešován pred schválením prodeje
v zastupitelstvu obce.
.->

- Dne 8. 5. 2013 uzavrela obecjako pronajímatel nájemní smlouvu na pronájem pozemku
parc. c. 1664/1. K datu dílcího prezkoumání hospodarení nebylo o pohledávce
vyplývající z této nájemní smlouvy úctováno. Obec nejJOstupovala v souladu s § 2
zákona c. 563/1991 Sb., o úcetnictví, kdeje uvedeno, že úcetní jednotky úctují o stavu
a pohybu majetku a jiných aktiv, závazku a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech
a o výsledku hospodarení. Stejný nedostatek se vyskytuje i u nájemní smlouvy uzavrené
dne 3. 5. 2013. Predpis nájmu byl proveden úcetním dokladem c. 7027 dne
1. 12. 2013. Naeraveno.

C. Prezkoumané

.l!Ísemnosti

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

-

Rozpoctové opatrení c. 4, Evidence rozpoctových opatrení
Plán inventur na rok 2013 ze dne 27. 11. 2013
Inventarizacní zpráva ze dne 20. 1. 2014
Inventurní soupisy úctu majetku,pohledávek a závazku za rok 2013
Mzdové listy zastupitelu s osobními císly 38, 39, 40, 41, 12, 43, 11 za období leden
až prosinec 2013
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- Pokladní doklady C. 990425 až 990463 za období prosinec 2013
- Úcetní doklady c. 9001 až 9018 - odpisy a rozpuštení transferu, Sestava rocních
úcetních odpisu za rok 2013 a Sestava Casové rozpuštení transferu
- Úcetní doklad C. 7027 - zaúctování predpisu nájmu - napravení chyby
- Rozvahapríspevkové organizace MŠ sestavená k 31.12.2013
- Financní vyporádání dotace na volby do poslanecké snemovny
- Kupní smlouva ze dne 22. 11. 2013 - prodej pozemku
- Zámer obce prodat pozemek ze dne 5. 8. 2013
- Úcetní doklady c. 1418, 1461 - prodej pozemku
- Zápis o odstranení nedostatku zjišteních pri dílcím prezkumu hospodarení obce ze dne
20. 12. 2013
- Zápis ze zasedání zastupitelstva obce C. 6 ze dne 10. 10. 2013, Zápis ze zasedání
zastupitelstva obce c. 7/2013 ze dne 20. 12. 2013

D. Záver
I. Pri prezkoumání hospodarení obce Brod nad Dyjí za rok 2013
byly
uvedené v ustanovení

zjišteny
chyby
a nedostatky
& 10 odst. 3 písmo c) zákona o prezkoumávání hospodarení, a to

Nedostatky, spocívající v porušení povinností územního celku stanovených zvláštními
právními predpisy
- Zámer obce prodat nemovitost nebyl zverejnen na úrední desce po dobu nejméne 15 dnu
pred rozhodnutím v príslušném orgánu obce.
- Nebyla prijata opatrení k náprave chyb a nedostatku uvedených ve zpráve o výsledku
prezkoumání hospodarení nejpozdeji do 15 dnu od projednání záverecného úctu.
Neodstranení nedostatku zjištených pri dílcím prezkoumání a pri prezkoumání za
predcházející

roky

II. Upozornení na prípadná rizika, která lze dovodit ze zjištených chyb a nedostatku,
která mohou mít negativní dopad na hospodarení územního celku v budoucnu:
- Nezverejnením zámeru obce prodat, smenit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout
jej nebo poskytnout jako výpujcku se obec vystavuje riziku neplatnosti tohoto právního
úkonu ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona C. 128/2000 Sb., o obcích.

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

0,01 %
497,00 %
3,33 %

Obec buduje COVa kanalizaci, na kterou má prislíbenou dotaci ze SFŽP a FS v celkové
hodnote 57 843 222,- Kc a pujcku v hodnote 6 200 223,- Kc a dotaci z rozpoctu JMK ve výši
3 213 000, - Kc. Obec si vzala úver u CS, a. S. ve výši 5 000 000, - Kc, s podmínkou cerpání
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po schválení dotace. Celou akci buduje firma Swietelsky, která v soucasné dobe po dohode
s obcí veškeré práce hradila z vlastních prostredku (na ,úctu 321 - Dodavatelé neuhrazené
faktury za 33 350 313,10 Kc). Stejná firma budovala i verejné prostranství pred OÚ,
se kterou obec uzavrela Smlouvu o pujcce na 3300000,- Kc (uhrazena v únoru 2014).

IV. Ostatní sdelení pro prezkoumávaný územní celek

- Kontrolní skupina upozornuje na skutecnost, že sestavený výkaz Príloha k úcetní
záverce neobsahuje textové cásti komentáre za príslušný rok 2013 v souladu s § 7 odst.
5 zákona c. 563/1991 Sb., o úcetnictví, kdeje uvedeno, že úcetní jednotky jsou povinny
v príloze úcetní záverky [§ 18 odst. 1 písmo c)) vždy uvést informaci o použitých
úcetních metodách, poprípade o odchylkách od techto metod podle odstavce 2 s jejich
rádným zduvodnením a s uvedenímjejich vlivu na majetek a závazky, financní situaci
a výsledek hospodarení úcetní jednotky. Vybrané úcetní jednotky uvádejí v príloze
úcetní záverky též iriformace o stavu úctu v knize podrozvahových úctu.
Kontrolní skupine byla v rámci prezkoumání hospodarení obce prédložena rovnez
inventarizace príspevkové organizace Materská škola Brod nad Dyjí. Upozornujemé>obec jako zrizovatele, že jeho príspevková organizace neprovádí inventarizaci majetku
a závazku v souladu se zákonem c. 563/1991 Sb., o úcetnictví a vyhláškou c. 270/2010
Sb., o inventarizaci majetku a závazku. Nebyly zpracovány inventurní soupisy napr. úctu
311, 314, 377, 241, 243, 321, 331, 336, 342, 389 a úctu 378, které dle rozvahy
sestavené k 31. 12. 2013 vykazovaly zustatek.
- Kontrolou predložených uzavrených nájemních smluv bylo zjišteno, že zde nebyla
uvedena doložka stvrzující predchozí zverejnení, schválení nebo souhlas, a to ve smyslu
ustanovení § 41 odst. 1 zákona c. 128/2000 Sb., o obcích, kdy podminuje-li zákon
platnost právního úkonu obce predchozím zverejnením, schválením nebo souhlasem,
opatrí se listina osvedcující tento právní úkon doložkou, jíž bude potvrzeno, že tyto
podmínky jsou splneny.
- Upozornujeme na nutnost provádet aktualizace vnitrních smernic v návaznosti
na predpisy vyšší právní síly, napr. Smernice c. 1/2009 - Vysílání na pracovní cesty,
cestovní náhrady obce Brod nad Dyjí a dále nebyly upraveny vnitrní predpisy v souladu
s Ceským úcetním standardem C. 710 - Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý
hmotný majetek.

Brod nad Dyjí, dne 10. brezna 2014
Jména a podpisy kontroloru zúcastnených na konecném dílcím prezkoumání - za Krajský úrad
Jihomoravského kraje

Jaroslava Kubešová
..............

~~

podpis kontrolora povereného rízením prezkoumání

kontrolor poverený rízením prezkoumání
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Ing. Zdenka Polácková
•••••••••
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kontrolor

podpis kontrolora

Tato zpráva o výsledku prezkoumání hospodarení obsahuje i výsledky konecného dílcího
prezkoumání. Starostka obce Brod nad Dyjí paní Ing. Pavla Norková a úcetní obce paní
Jirina Krivánková prohlašují, že podle § 6' odst. 2 písmo e) zákona o prezkoumávání
hospodarení poskytly pravdivé a úplné informace o predmetu prezkoumání a o okolnostech
vztahujících se k nemu a prevzaly dle § 6 odst. 3 písmo k) návrh zprávy o výsledku
prezkoumání.
Obec Brod nad Dyjí
. /

Ing. Pavla Norková

69181 Brezí u Mikulova
IC:
83045
Brod
nad
Dyjí 45
Wlrifo@b.99n~9dyji.cz
Tél.:
519147

/."
~

starostka obce

•......

//

.........

:

podpis starostky 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 podepsaná starostka obce Brod nad Dyjí prohlašuji, že nemám k tomuto návrhu
zprávy o výsledku prezkoumání hospodarení obce za rok 2013 pripomínek a nebudu podávat
písemné stanovisko podle § 6 odst. 3 písmo 1) zákona o prezkoumávání hospodarení.
Územní celek je 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
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.
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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 prevzala starostka obce Brod
nad Dyjí dne 10. brezna 2014.
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