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Zpráva
o výsledku přezkoumání hospodaření obce Krčmaň za rok2o1g,

tc 00575640
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla zpracována na základě Zápisu z dílěího
přezkoumání hospodaření vykonaného dne 26. 8. 2019 a na základě výsledku dílčĺho
přezkoumání hospodaření vykonaného dne 5. 2. 2o2o.
Přezkoumání hospodaření
uskutečnilo
základě Žádosti dle $ 42 zákona
č,. 12812000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění a v souladu se zákonem
ć,- 42012004
o přezkoumávání hospodaření územníchsamosprávných celků
a dobrovolných svazků obcĺ, v platném znění (dále jen zákon ć,.42ot2oo4 sb.)' Kontrolním
úkonem, jímždošlo kzahájení přezkoumání, bylo doručeníoznámení
zahájení
přezkoumání obce Krčmaň za rok 2019 dne 13. 8. 2019. Posledním kontrolnĺm úkońem
Riedcházejícím zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření bylo podání
předběŽné informace o kontrolních zjĺštěníchdne 5.2.2o2o.

se

na

sb.,

o

Místo provedení přezkoumání:

obecníúřad Krčmaň

Přezkoumané období:

1. 1.2019 - 31 .

12.2019

Dí!čípřezkoumání hospodaření dne 5.2.2o2o vykonati:
kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc. Daníela Machalová

kontrolor:
Pověření k přezkoumání

Mgr. Kamila Kubíčková

hospodaření Ve smyslu s 5 zákona č. 42ot2oo4 sb.
zákona č,. 25512012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění (dále jen
zákon č,.25512012 Sb.) vydala vedoucí odboru kontroĺy Krajského úřadu olomouckého kĘe
Mgr. Bc. Zuzana Punčochářová.

as4

Zástupci obce:

Mgr. Zdeněk Jančo - starosta
Helena Petrová - účetní

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje ivýsledek konečného
dílčíhopřezkoumání.
ZAVER

Při přezkoumání hospodařenĺ obce Krčm aň za rok 2019

'

nebyly zjištěny chyby a nedostatky (s í0 odst. 3 pĺsm. a) zákona ć.42ol2oo4 sb.).

ťirffi;:"'" til:ffi;;

,.

ťilľ{ffi

Předmět přezkoumán

arenl:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje o ročnímhospodaření územníhocelku'
tvořící součást závěrečnéhoúčtuuvedené v $ 2 odst. 1 a 2 zákona č. 42012004 Sb.

Přezkoumání hospodaření je uskutečněno výběrovým způsobem s ohledem na významnost
jednotlivých skutečnostĺpodle předmětu a obsahu přezkoumání a v souladu s ustanovením
$ 9 písm. a) zákona č,.25512012 Sb. Při posuzováníjednotlĺvých právních úkonůse vychází
ze znění právních předpĺsůplatných ke dni uskutečněnítohoto úkonu.
Předmětem přezkoumání hospodaření bylo v souladu s $ 2 zákona č.42012004 Sb.:
- plnění příjmŮ a výdajů rozpočtu včetně peněŽních operacítýkajícíchse rozpočtových

-

prostředků,

fĺnančníoperacetýkajícíse tvorby a pouŽití peněŽních fondŮ,
náklady a výnosy podnikatelské činnostĺúzemníhocelku,
peněŽníoperace týkajícíse sdruŽených prostředků a cizích zdrojŮ,
hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšĺmi
prostředky ze zahraničípos kytn utým i na základě mezi n á rod n ích s m uv'
vyúčtovánía vypořádání finančníchvztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtůmkrajŮ,
k rozpočtům obcí, k jĺným rozpočtům, ke státním fondŮm a k dalšímosobám,
nakĺádání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku a s majetkem
státu, s nímŽ hospodaří územnícelek,
zadávání a uskutečňováníveřejných zakázek,
stav pohledávek azávazkŮ a nakládánís nĺmi,
ručenízazávazky fyzĺckých a právnĺckých osob,
zastavování movitých a nemovitých věcíve prospěch třetích osob,
zřizovánívěcných břemen k majetku územníhocelku,
účetnictvívedené územnímcelkem,
ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho přĺjmů za poslední
4 rozpočtovéroky podle právního předpisu upravujícíhorozpočtovou odpovědnost.
l

Předmět přezkoumání hospodaření byl ověřen z hlediska:
- dodżování povĺnností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy

o

finančnímhospodaření územníchcelků,
hospodaření s jejich majetkem,
o účetnictvíao odměňování,
souladu hospodařenís finančnímiprostředky ve srovnání s rozpočtem,
dodżeníúčeluposkytnuté dotace nebo návratné finančnívýpomoci a podmínek
jejich pouŽití,
věcné a formálnísprávnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.
o

-

A. Výsledek ořezkoumání
Při přezkoumání hospodaření obce Krčm ařl za rok 2019

.

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

B. Plnění opatření k odstranění nedostatků
a} při přezkoumání

hospodaření územního celku za předcházejícĺ rok

Při přezkoumání hospodaření obce Krčmaň za rok2o18 bylo zjištěno:
1. Kontrolou inventurního soupisu krátkodobých pohledávek vedených na účtu315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti k 31' 12. 2018 bylo zjištěno, Že obec
2

k pohledávkám po spĺatnosti více jak 90 dnů nevytvořil opravné polożky ve správné
výši. obec eviduje na účtu3'ĺ5 pohledávky po spĺatnostĺvíce jak 90 dnů v celkové
YýŠi17 340 Kč, ke kteým měly být vytvořeny opravné polożky ve výši 6 936 Kč.
Učet 192 - opravné poloŽky k jiným pohledávkám z hlavní čĺnnostik 3'ĺ. 12.2018
však vykazuje částku 11 512 Kč, tj. o 4 576 Kč vĺce.

Kontrolním pracovníkůmby| dále předloŽen Účetnídoklad č. 980 ze dne
31. 12.2018 s textem ''odepsaná pohledávka - oprávky k pohledávkám r. 2016"
a vysvětlením odpovědné osoby, že se jedná o dluŽné poplatky, které jsou tímto
odepsány. Na účetnímdokladu č. 980 byla účtována částka 5 616 Kč na stranu
MD účtu556 - Tvorba a zúčtováníopravných poloŽek a na stranu DAL účtu192 opravné poĺoŽky k jiným pohledávkám z hlavní činnostĺa stejná částka byla
účtována na stranu MD účtu192 - opravné poloŽky k jiným pohledávkám hlavní
činnosti a na stranu DAL účtu556 - Tvorba a zúčtováníopravných poloŽek. obec

chybně účtovalao odpisu pohledávky'

Ustanovení s 23 vyhlášky č,. 41012009 sb., kterou se provádějí některá ustanovení
zákona č. 563/199'ĺ Sb., o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů, pro některé
vybrané účetníjednotky,v platném znění stanoví postupy tvorby opravných poloŽek
k dlouhodobým a krátkodobým pohledávkám.

Porušeno ustanovení $ 65 odst. 6 vyhlášky ć,. 41012009 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení zákona č' 563/1991 Sb., o účetnictví,ve znění pozdějších
předpisů, pro některé vybrané účetníjednotky, kde se stanoví, Že v případě
pohledávek se povaŽuje za významnou a tvoří se opravná polożka ve výši 10 o/o
zakaŽdých ukončených devadesát dnů po splatnosti dané pohledávky.
Nedodźeno ustanovení $ 33 odst. 6 písm. d) vyhlášky č. 41012009 sb., kterou
se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví,ve znění
pozdějších předpisů pro některé vybrané účetníjednotky, které stanoví, že poloŽka
''A.l.34. Náklady z vyřazených pohledáVek" obsahuje výšĺocenění vyřazených
pohledávek z jiných důvodů,neŽ je ĺnkaso pohledávky, započtenípohĺedávky
a splynutíosoby dluŽníka a věřitele, a výši ocenění postoupených pohledávek.

Nedodźen Ceský účetnístandard pro některé vybrané účetníjednotky č. 706 opravné poloŽky a vyřazení pohledávek, bod 6.1', kde se stanoví, že o vyřazení
pohledávek ! PříPadech uvedených v bodech 5.2. a 5.3. účtujeúčetníjednotka
na stranu MA DAT| účtu557 - Nákĺady z vyřazených pohledávek se souvztažným
zápisem na stranu DAL příslušnéhosyntetického účtupohledávek.
Přiĺatá opatření: Systémovéopatření: přeúčtovatopravné poĺoŽky ve správné výšĺ
a odpisy pohledávek ve správné výši.
Zodpovídá: účetníobce
Termín: ihned

kontrolou dne 5. 2. 2020 přĺ závěrečnémpřezkoumání
hospodaření obce za rok 2019 bylo zjištěno, Že chyba byla opravena účetním
dokladem ć,. 1121ze dne 31. 12.2019 a nedostatek se jiŽ neopakuje.

Splnění o

2.

Kontrolou výkazů Rozvaha sestavené k datu 31. 12. 2018, Příloha sestavené k datu
31. 12. 2018 a účetníchdokladů vztahujících se k odpisům dlouhodobého majetku
bylo zjištěno, Že u majetku zcela nebo částečně pořízeného z investičníhotransferu
poskytnutých v minulých letech v celkové výši 54 854 985,65 Kč nebyly dodżeny
postupy účtování.Byly předloŽeny sestavy Souhrn ostných účetníchodpisů - za SU,
AU a Přehled ostých účetníchodpisů (období odpisu od 1t2018 do 12t2o18),
na kteých je vyčíslenPodíl dotace v celkové výši 1 139 1 12,33 Kč. obec neúčtovala
o časovémrozliŠenípřijatých investĺčnĺchtransferů v celkové výši 1 139 112,33 Kč
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na stranu MD účtu403 - Dotace na pořízenídlouhodobéhomajetku a na stranu DAL
učtu 672 - Výnosy vybraných vládních institucí z transferŮ.

Ustanovení $ 4 odst. 8 zákona č. 563/1991 sb. o účetnictví,ve zněnĺ pozdějších
předpisů stanoví, Že účetnĺjednotky jsou povinny dodżovat při vedení účetnictví
zejména směrnou účtovouosnovu, uspořádání a označ,ovánípoloŽek účetnízávěrky
a konsolidované účetnízávěrky, obsahové vymezení těchto závěrek, účetnímetody
a ostatnípodmínky vedení účetnictvístanovenéprováděcími právnímĺ předpĺsy.
NedodrŽen Ceský účetnístandard pro některé vybrané účetníjednotky č. 7o8 odpĺsovánídlouhodobého majetku, bod 8. 3., kde se stanoví, Že v případě
dlouhodobého majetku, kteý je odpisován a byl pořízen zceĺa nebo částečně
z investičníhotransferu, účetníjednotka s výjimkou organizačnísloŽky státu účtuje
současně s odpisem tohoto majetku podle bodu 8.1. o časovémrozlišenípřijatéńo
investičního transferu na stranu MÁ DÁTl Účtu 403 - Transfery na pořízení
dlouhodobého majetku se souvztaŽným zápisem na stranu DAL přĺslušného
syntetického účtuúčtovéskupiny 67 - Výnosy z transferů, a to v částce tohoto
odpisu násobené transferovým podílem.

Ęitigla opatred: Systémovéopatření: zaúčtovatčasovérozlĺšenípřijatých
investičn ích transferů.

Zodpovídá: účetní
Termín: ihned

5. 2. 2020 při závěrečnémpřezkoumání
hospodaření obce za rok 2019 bylo zjĺštěno,Že chyba byĺa opravena úcetním
dokladem ć,. 1119 ze dne 31. 12. 2019 a nedostatek se jiŽ neopakuje'
Splnění opatření: kontrolou dne

3

Kontrolou Výkazu pro hodnocení pĺněnírozpočtu Fin 2-12 M sestaveného k datu
31. 12. 2018 byl v částĺlll. Financování zjištěn rozdíl mezl rozpočtem po změnách
a výsledkem od začátku roku u poloŽky 8123 - Dlouhodobé přĺjatépůjčené
prostředky. Smlouva o úvěru Komerčníbankou, a' s. byla uzavřena dne
13. 12.2018 po schválení zastupitelstvem obce dne 12. 12.2018. Důsledkem
nedostatečného provádění předběŽné kontroly plánovaných a připravovaných
operacídošlo k překročenípoloŽky (uvedeno v Kč):

s

PoloŽka
Rozpočet po změnách
Výsledek od začátku roku
Rozdíl

8123 - Dlouhodobé přijaté půjčenéprostředky
0,2 800 000,2 800 000,-

Nedodźeno ustanovení $ 26 odst. 1 zákona č,. 320l2oo1 sb., o fĺnančníkontrole
ve veřejné správě a o změně někteých zákonů (zákon o finančníkontrole),
v platném znění, kde se stanoví, že uvnitř orgánu veřejné správy zajišťují
předběŽnou kontrolu plánovaných a připravovaných operací příkazci operaci,
správce rozpočtu a hlavníúčetní.

Nedodźeno ustanovení $ 13 odst.4 písm. b) vyhlášky ö,.416ĺ2004 Sb., kterou
se provádí zákon č,.32012001 sb., o fĺnančníkontrole, ve znění pozdějšíchpředpisů
kde se stanoví, że schvalovacím postupem správce rozpočtu se prověří,
zda připravovaná operace je v souladu se schválenýmĺ veřejnými výdaji, programy,
projekty, uzavřenýmĺ smlouvami nebo jĺnými rozhodnutími o nakládání s veřejnými
prostředky.
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Přiiatá
Systémové opatření: přeúětovat dlouhodobé přijaté půjčené
prostředky.
Zodpovídá: účetní
Termín: ihned

Solnění o

kontrolou dne 26. 8. 2019 při dílčímpřezkoumání hospodaření
obce za rok 2019 bylo zjištěno, že přijatá opatření jsou plněna a uvedená chyba
se jiŽ neopakuje.
b) při dílčĺmpřezkoumání

Při dílčímpřezkoumání hospodaření obce Krčmaň nebyly zjištěny chyby a nedostatky

c. Přezkoumané p

nosti

Přĺ přezkoumání hospodaření obce Krčmaň zarok2019 byly přezkoumány

písemnosti:

následující

rozpočet

-

-

Návrh rozpočtu: obce Krčmaň na rok 2019 zveřejněný zákonným způsobem na úřední
desce a na internetových stránkách obce v období od 6. 2. 2019 do 21. 2. 2019

Pravidla rozpočtovéhoprovizoria: pro rok 2019 obce Krčmaň byla schválena
zastupitelstvem obce dne 12. 12. 2018 a následně zveřejněna na úřední desce obce
a na internetových stránkách obce od 13. 12.20't8 do 31. 3' 20'19
Pravidla rozpočtovéhoprovizoria: pro rok 2020 obce Krčmaň byla schválena
zastupitelstvem obce dne 1 1. 12. 2019 a následně zveřejněna na úřední desce obce
a na internetových stránkách obce od 12. 12.2019
Rozpočtová opatření: zastupitelstvo obce dne 31 . 10. 2018 pověřilo starostu obce
ke schvalování rozpočtových opatření obce Krčmaň během volebního období
2018 - 2022

Schválený rozpočet: obce na rok 2019, schválený Zastupitelstvem obce Krčmaň dne
20. 2. 2019, zveřejněný na úřednídesce a na internetových stránkách obce

od 22.2.2019

Střednědobý výhled rozpočtu: obce Krčmaň na roky 2020 - 2023 byl schválen
zastupitelstvem obce dne 12. 12' 2018, zveřejněn na úřední desce obce
a na internetových stránkách obce od 13. 12. 2018 V souladu se zákonem
ć,. 25012000 sb', v platném znění; návrh střednědobého výhledu rozpočtu zveřejněn
před jeho projednáním v zastupitelstvu obce v době od 26. 11. 2018 do 1 1 . 12. 2018
Závěrečný účet:návrh Závěrečného účtuobce Krčmaň za rok 2018 byl zveřejněn
na úřednídesce obce a na internetových stránkách obce v době od 8. 4. 2019
do 24. 4' 2019; zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 24. 4. 2019 projednalo
závěrečný účetobce za rok 2018 vöetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
obce za rok 2018 a schválilo celoroční hospodaření obce za rok 2018 s výhradou
a přijalo opatření k odstranění nedostatků. Schválený Závěrečný účetbyl zveřejněn
dne 25. 4.2019 v souladu se zákonem č.25012000 Sb., v platném znění.

účetnictvĺavýkazy

-

Bankovní výpis: byly zkontrolovány zůstatky bankovních Účtůk 31. 12.2019 na Účetní
stav účtu231 - Základní běŽný účetÚsc vykázaný v rozvaze k 31 ' 12. 2019
Evidence majetku:
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-

Protokol o vyřazení dlouhodobého hmotného majetku - autobusové čekárny
pořĺzovací
v
ceně 13 870,50 Kč,ze dne 31 .12.2019 (účet021); Likvidačníprotokol
ze dne 1 1. 9. 2019 - účetnídoklad ć,' 1102 ze dne 31. 12. 2019;

-

_
-

-

Protokol

o

vyřazeni dlouhodobého hmotného majetku

-

sekačka RIDER

18

v pořizovací ceně 205 007 K ze dne 31 . 12.2019 (účet022); Likvidačníprotokol ze dne
23. 10. 2019 - účetnídoklad č. 1 103 ze dne 31. 12. 2019;

Hlavní knĺha: sestavená za 612019
Hlavnĺ kniha: účetnictvízarok2019

lnventurní soupis majetku a závazkŮ: Přikaz a pokyny starosty obce Krčmaň
k provedení řádné inventarizace k 31 . 12. 2019 včetně jmenování inventarizačních
komisí ze dne 11' 12. 2019; Plán inventur na rok 2019 schválený starostou obce
s platností od 11 . 12. 2019 do 7. 2. 2020; Zápis o instruktáżĺ členůinventarizační
komise jmenované k provedení inventarizace v roce 2019 ze dne 20. 12. 2019;
inventurní soupisy majetku, pohledávek a závazkŮ vykázaných v rozvaze
k31. 12. 2019; lnventarizační zpráva za rok2019 zpracovaná dne 7. 2. 2o2o
Mzdová agenda. zpracovávána externífĺrmou

odměňování členůzastupitelstva: mzdové listy členůzastupitelstva

01 - 07t2019

za

období

Pokladní doklad: namátková kontrola pokladních dokladů za měsíc 5ĺ2o1g,
P2200 - P2238

Pokladníkniha (deník): za měsíc 512019
Příloha rozvahy: sestavená k datu 31. 12' 2019
Příloharozvahy. sestavená k datu 30. 6. 2019
Rozvaha: sestavená k datu 30. 6. 2019
Rozvaha: sestavená k datu

31 .

12.2019

Účetnictví ostatní: Účetnízávěrka obce sestavená ke dni 31 . 12. 2018 schválená
zastupĺtelstvem obce dne 26. 6.2018, usnesenim ć,. o4l20't9; Protokol o schváĺení
účetnízávěrky obce Krčmaň ke dni 31. 12' 2018 ze dne 26. 6. 2018

_
_

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu. sestavený k datu 31. 12. 2019
Výkaz pro hodnoceníplněnírozpočtu:sestavený k datu 30. 6. 2o19

-

Účetn í závérka Mateřské školy Krčmaň, příspěvkové organ izace

Účtový rozvrh: opis pouŽĺtých Účtův roce 2019

Výkazzisku a ztráty: sestavený k datu 31 . 12. 2019
Výkaz zisku a ztráty. sestavený k datu 30. 6. 2019
zřizované organizace

-

zastupitelstvem obce dne 26. 6.2019, usnesením ć,' o4t2019

za rok

2018 schválena

Protokol o veřejnosprávní kontrole na místě ze dne 27. 8.2019 podle $ 9 zákona
ć. 32012001 Sb., o finančníkontrole (kontrolovaný subjekt. Mateřská škola Krčmaň,
příspěvková organizace, lČ: 7 098447 6)

smlouvy a dohody

-

Dohody

o

provedení práce: uzavřená mezi obcí Krčmaň a členem zastupitelstva
2019, schváĺilo zastupitelstvo obce dne 20. 2. 2019, usnesením

ze dne 20. 2.
č,' 01l2o19
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Smlouvy a dalŠímaterĺály k poskytnutým úcelovým dotacím: poskytnutí dotace
uzavření smlouvy schválilo zastupitelstvo obce usnesením č. o4l2o19 ze dne
26' 6' 2019; Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená mezi obcí Krčmaň a TJ Sokol
Krčmaň, spolek ze dne 28. 6. 2019 na poskytnutĺ finančníhopříspěvku ve výši

a

30 000 Kč,za účelemčástečnéúhrady nákladů Sokolovny Krčmaň; Žáoost o poskytnutí
neinvestičního finančníhopříspěvku z rozpočtu obce Krčmaň na rok 2019 ke krytí
provozních nákladů tělocvičny - Sokolovny ze dne 20. 2. 2019: pouŽití dotace
do 15. 12' 2019; vyúčtovánídotace do22. 12.2019; výdaj zohledněn v rámci rozpočtu
obce na rok 2019; dotace poskytnuta dne 28. 8' 2019, bankovní výpĺs č. 8 (měsíčníMojeBanka Business) k běŽnému účtuvedenému u Komerčníbanky, a.s. za měsíc
srpen 2019 a za(lčtována účetnímdokladem č. 705 ze dne 28. 8. 2019; Závěrečná
zpráva o realizaci finančního příspěvku z rozpočtu obce Krčmaň 2019 (Podpora
na provozní náklady a drobné opravy objektu Sokolovny) ze dne 10. 12' 2019 včetně
doloŽeného vyúčtovánĺ

Smlouvy a dalšímateriály k přijatým účelovýmdotacím: Regĺstrace akce a Rozhodnutí

o poskytnutí dotace z MMR ve výši 760 000 Kč, ze dne 2. 4. 2019 na rekonstrukcĺ
chodníkův obci Krčmaň - pravá strana ve směru olomouc - Přerov, ll' úsek
úZ 17 969), Pokyn k platbě pod identifikačním č. EDs 117Do3ooo1o34 ze dne
18. 6. 2019, doklad č. 1024 ze dne 18. 6. 2019 - zaúčtovánípokynu k.platbě
na podrozvahu, bankovní výpis č' 18 k běŽnému účtuvedenému u Českénárodní
banky ze dne 26. 6.2019 - př'l1em dotace z MMR, doklad č,. 1025 ze dne 26. 6.2019 zaúčtovánípříjmu dotace a zaućtování na účet403, Rozpočtovéopatření č,. 3ĺ2019
ze dne 20. 6. 2019, schválené starostou obce dne 20. 6. 2019, zveřejněné na úřední
desce dne 16. 7.2019, Závěrečná zpráva o realizaci ze dne'ĺ9. 5. 2019. Dokumentace
k veřejné zakázce na akci rekonstrukce chodníků v obci Krčmaň - pravá strana
ve směru olomouc - Přerov, ll. úsek je z roku 2018, výdaje na akcĺ proběhly V roce
2018.

Smlouvy a dalšímateriáĺy k přijatým účelovýmdotacím: Žádost o poskytnutí dotace
rozpoČtu olomouckého kraje na rok 2019 ze dne 4. 2. 2019; Smlouva o poskytnutí
dotace č,. 2019lo2402losRlDsM ze dne 7. 8. 2019 na cástečnou úhradu uznatelných

z

výdajů na činnost "Podpora provozu prodejny smíšenéhozbožíV Krčmani''
na dofinancování ztrát na mzdy a platy zaměstnanců, spotřebu energií, nájemné

a ostatní provozní potřeby; Rozpočtovéopatřenĺ Zastupitelstva olomouckého kraje

na účelovouneinvestiční dotacĺ ze dne 15.8.2019 ve výši 100 000 Kč (pol. 4122),
příjem dotace dne 15.8.2019, elektronický bankovnívýpis Komerčníbanky, a.s. ć,' 122
ze dne 15. 8. 2019; Závěrečná zpráva o ukončeni realizace činnosti z Programu
obnovy venkova olomouckého kraje 2019 včetně Přílohy č. 1 - Finančnívyúčtování
dotace ze dne 29. 1.2020
Smlouvy nájemní: Smlouva o nájmu prostoru slouŽícího k podnikání uzavřená dne
25. 2. 2019; nájemce Pekárna Racek, s.r.o., Přerov; pronajímatel obec Krčmaň;
zveřejnění záměru pronájmu proběhlo v době od 21. 12. 2018 do 1 . 2. 2019; uzavření
smlouvy schválilo zastupitelstvo obce dne 20. 2.2019, usnesením č,. a12o19; předpis
a úhrada nájmu (rok 2019 celkem) účetnídokladč. 393 ze dne 3.5.2019, elektronický
bankovní výpis Komerčnĺbanky a.s. č. 65 ze dne 3. 5.2019
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod): Kupní smlouva uzavřená
mezi fyzickou osobou (prodávající) a obcí Krčmaň (kupující) dne 6. 9. 2019
na pozemek parc' č. 510/116 ostatní plocha' jiná plocha o výměře 109 m2 v k.ú.
Krčmaň. Právní účinkyzápisu do katastru nemovitostí ke dni 2. 10. 2019. Uzavření
smlouvy schválilo zastupitelstvo obce dne 28. 8. 2019. Předpis závazku - účetnídoklad
č' 876 ze dne 1.11.2019. Zařazenĺ pozemku do majetku obce účetnímdokladem
c. 878 ze dne 1 . 11. 2019. Karta majetku - invent. č. 6179. Kupní cena Ve výši 5 450 Kč
uhrazena dne 5. 11.2019, bankovní výpis č. 165 k běŽnému účtuvedenému
u Komerčníbanky, a.s. ze dne 5. 11.2019 a zaÚčtována účetnímdokladem ć.877
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ze dne 5. 11.2019. Výdaj zohledněn ve schváleném rozpočtu obce na rok 2019

-

-

-

(S 3639, pol. 6130).

Smlouvy o přijetí úvěru: Smlouva o úvěru č. 99022022975 uzavřená s Komerční
bankou, a. s. dne 13. 12.2018, úvěr na spolufĺnancování projektu Rekonstrukce
chodníků v obci Krčmaň - na ul. Náves a pravá strana ve směru olomouc - Přerov,
ll. úsek, uzavření úvěrovésmĺouvy bylo schváleno usnesením zastupitelstva obce dne
12' 12.2018, úvěr byl k datu 31. 12' 2018 vyčerpán v plné výšĺ,bankovní výpĺs
k úvěrovému účtuvedenému u Komerčníbanky, a. s. ze dne 1.1.2019; bankovní
výpis č. 12 k úvěrovémuúčtuvedenému u Komerční banky, a.s. ze dne 31 . 12.2019
a zaljčtován dokladem č. 1080 ze dne 31. 12. 2019

o přijetí úvěru: Smlouva o Úvěru č'. 99022022962 uzavřená s Komerční
bankou, a. s. dne 13. 12' 2018, úvěr na předfinancování dotace poskytnuté na akci
''Lesní zastavení'', uzavření úvěrovésmlouvy bylo schváleno usnesením zastupitelstva
obce dne í2' 12. 2018, úvěr nebyl k datu 31. 12. 2018 čerpán, bankovní výpis
k úvěrovémuúčtuvedenému u Komerčníbanky, a. s. ze dne 1 . 1. 2019, účetnídoklad
č. 931 ze dne 13. 12' 2018; bankovní výpis č. 7 k úvěrovémuúčtuvedenému
u Komerčníbanky, a.s. za období 1' 7. - 24.7.2019, kdy byl úvěr splacen
jednorázovou úhradou ve výši 800 000 Kč - připsání splátky jĺstiny na úvěrovém účtu
dne 20. 7.2019
Smlouvy

Smlouvy o věcných břemenech: Smlouva o zŕízenívěcného břemene - sluŽebnosti
č. lV-12-8016109^/8/2uzavŕená mezi obcí Krčmaň (povinná) acez Dĺstribuce, a. s.,
Děčínzastoupená společnostíELPREMONT elektromontáŽe s.r.o., Velká Bystřice
(oprávněná) dne 13. 12. 2019 na pozemek parc. č. 24011, v k.ú. Krčmaň - podzemní
vedení NN, kabelová spojka v počtu 2 kusy. Uzavření sm|ouvy schválilo zastupitelstvo
obce Krčmaň dne 11.12.2019 usnesením č.08/2019.
veřejné zakázky

-

Dokumentace k veřejným zakázkám. Výběrové řízeni na veřejnou zakázku malého
rozsahu, zadávanou mimo režim zákona č,. 13412016 Sb., o veřejných zakázkách,
na stavební práce ''oprava mostků přes vodní tok Loučka", oznámení o zahájení
výběrového řízení ze dne 15.6.2018 včetně specĺfikace, Jmenování členůhodnotící
komise ze dne 18. 6. 2018, Čestnéprohlášení člena hodnotícíkomise ze dne
19. 6. 2018, Protokol o otevírání obálek s nabídkami ze dne 27.6.2018, oznámení
o výběru dodavatele ze dne 11' 7 ' 2018, Smlouva o dílo č. 84'ĺlNAUK]172ĺ2o18 ze dne
16. 7. 2018 - zveřejněna na profilu zadavatele dne 17. 7. 2018, Dodatek č. 1 Smlouvy
o dílo č. 841/NAUKl172l2018 uzavřený dne 29. 11.2018 a ve stejný den zveřejněn
na profilu zadavatele; bankovní výpis č. 58 k účtuvedenému u KB, a.s. ze dne
18. 4. 2019 - úhrada faktury ć,' 2019012 ze dne 8. 4. 2019, účetnídoklad č. 354 ze dne
18. 4. 2019 _ zaúčtováníúhrady faktury ć,. 2019012, výdaje jsou součástíschváleného
rozpočtu obce na rok 2019

usnesení, zápisy, apod.

-

Vnitřní předpis a směrnice: Směrnice ć,. 112017 "lnventarĺzace majetku a závazkŮ''
s účinnostídnem 14. 12. 2017; Dodatek č,. 1 ze dne 30. 10. 2018
Výsledky kontrol zřízených organĺzací: Protokol o veřejnosprávní kontrole na místě
ze dne 27 . 8. 2019 podle $ 9 zákona ć,. 32012001 sb., o fĺnančníkontrole (kontrolovaný
subjekt: Mateřská škola Krčmaň, příspěvková organ izace,

lĆ 7 098447 6)

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení: Zápis č,. 0112019 z jednání kontrolního
výboru zastupitelstva obce Krčmaň konaného dne 4. 10.2019

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení: usnesení č. 0112019 ze dne
20. 2' 2019, usnesení ć,. 0212019 ze dne 27. 2. 2019, usnesení č,. 03l2o19 ze dne
24. 4. 2019, usnesení č,. 04ĺ2019 ze dne 26' 6. 2019, usnesení č,. o5l2019 ze dne
8

14. 8. 2019, usnesení č'. 0612019 ze dne 28. 8. 2019, usnesení č,. 07l2o19 ze dne
11.9.2019, usnesení č,.07'/2019 ze dne 30. 10. 2019 a usnesení č.0812019 ze dne
11. 12.2019
Zápisy z jednání zastupĺteĺstvavčetně usnesení: Zápis č. 0112019 z jednáni finančního
výboru Zastupitelstva obce Krčmaň konaného dne 'ĺ5. 8. 2019

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

-

neuskutečnil finančníoperace týkajícíse peněŽních fondů,
neuzavřel smlouvu o sdruŽení a neuskutečnil finančníoperace týkajícísesdruŽených
prostředků,
neuzavřel smlouvu o přijetínebo poskýnutí úvěru, půjčky'
neuzavřel směnnou a darovací smlouvu, smlouvu o výpůjčcetýkajícíse nemovĺtého

majetku,

nehospodařĺl s majetkem státu,
neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, neuzavřel smlouvu
o převzetí dluhu nebo ručitelskéhozávazku a smlouvu o přistoupeníkzávazku,
nezastavil movitý a nemovĺtý majetek,
nekoupĺl, ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady,
neměl podnikatelskou činnost,
a proto přezkoumání operacív těchto oblastech nemohlo být provedeno

D. Upozornění na

dná rizika (s 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420t2004 sb.):

Na případn á rizika neu pozorňujeme.

E. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územníhocelku a podít
zastaveného maietku na celkovém maietku územníhocelku k 3í. 12' 20í9
(s

í0 odst.4 písm. b) zákona

a)
b)
c)

č.42012004 Sb.)

celku
podílzávazků na rozpočtu územníhocelku

podíl pohledávek na rozpočtu územního

0,55 %

celku

podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního

F. ověření výše dluh
4 rozpoětové rokv

11,o7

o/o

o%

územního celku k 60 % orůměru ieho oříimri za ooslední

Na základě výpočtu poměru dluhu územníhosamosprávného celku k průměru jeho příjmŮ
za poslední 4 rozpočtovéroky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou
odpovědnost lze konstatovat, Že dluh obce Krčmaň k 31 .12.2019 nepřekročĺl60 % průměru
jeho příjmůza posledni 4 rozpoćtové roky.

Výše uvedené ukazatele byly stanoveny na základě údajůzískaných z účetnícha finančnĺch
výką?ťl před jejich uzavřením a předáním do Centrálního systému účetníchinformací státu

(csUls)' viz přezkoumané písemnosti.
Olomouc 24.2.2020
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Přezkoumání hospodaření obce Krčmaň za rok 2019 vykonali
Bc. Danieĺa Machalová
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Mgr. Kamila Kubíčková
kontrolor

Bc. Veronika ondrušková Najmanová, DĺS.
kontrolor

Poučení
Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně i návrhem zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření, přičemŽ konečným zněním se stává okamŽikem marného
uplynutí lhůty stanovené v $ 6 odst. 1 písm. d) zákona č,. 42ot2oo4 sb. k podání písemného
stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Tato zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečnéhodílčíhopřezkoumání.

Územní celek můŽe do 15 dnŮ ode dne předání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání
hospodařenĺ podat písemné stanovisko k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření v souladu s $ 6 odst. 1 písm. d) zäkona č,. 420t2oo4 sb.
Stanovisko zašle územnícelek na adresu Krajského úřadu olomouckého kraje, odbor
kontroly, s uvedením jména kontrolora pověřeného řízením přezkoumání.
Stejnopis zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Krčmaň byl předán datovou
schránkou.

obsah návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření byl projednán se starostou obce
dne 17.2.2020.
Rozdělovník:
1 stejnopis pro obec Krčmaň
1 stejnopis pro Krajský úřad olomouckého kraje,

odbor kontroly

Upozornění

í. Fin

2-12 M - mimořádná splátka úvěru bez změny rozpočtu

Z předloŽeného výkazu Fin 2-12M sestaveného k 3'1 . 12. 2019 vyplývá, Že mimořádná
splátka úvěru ve výši 800 000 Kč,, vykázaného ve výsledku od počátku roku na pol. 8124 _
Splátky dlouhodobých přijatých půjčenýchprostředků, nebyla zahrnuta ve schváleném
rozpočtu.

l0

Mimořádná splátka úvěru ve výši 800 000 Kč byla nesprávně zahrnuta na pol. 81 15 - Změna
stavu krátkodobých prostředků na bankovnĺch účtech.Celkové výdaje rozpočtu po změnách
nebyly překročeny. Jednalo se o ojedinělé pochybení, bez vlĺvu na výsledek hospodaření
a věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví,které bylo na mĺstě projednáno s odpovědnou
osobou.

Dle ustanovení $ 26 odst. 1 zákona č,' 320ĺ2001 sb., o finančnĺkontrole ve veřejné správě
a o změně někteých zákonŮ (zákon o finančníkontroĺe), ve znění pozdějších předpisů,
uvnĺtř orgánu veřejné správy zajišt'ují předběŽnou kontrolu plánovaných operací příkazci
operací, správce rozpočtu a hlavní Účetní.
Upozorňujeme tĺmto na $ 13 vyhĺášky ć,. 41612004 sb., kterou se provádí zákon č,.320t2001
Sb., o flnančníkontrole ve veřejné správě a o změně někteqých zákonŮ (zákon o finanční
kontroĺe), kde se stanoví, Že předběŽnou kontroĺu při řízeníveřejných výdajů před vznĺkem
závazku orgánu veřejné správy zajĺstíve své působnostĺpříkazce operace a správce
rozpočtu a současně upozorňujeme na $ í6 odst. 4zákonač,.25012000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů,kteý stanoví, že rozpočtovéopatření se provádí

před provedením rozpočtově nezajĺštěnéhovýdaje.

ll

KĘský uřad olomouckého kĘe
Odbor kontroly

Jeremenkova

s pzn.:

1251l2o19ĺoKl7960
Č.j.: KUOK 172012020
Počet stejnopisů: 2

779 00 Olomouc
Počet listů: 1
Počet stran: 2
Počet příloh: 0
Počet listů/svazkůpříloh: 0

zÁzN^M o PRoJEDľÁľĺĺ

tc 00575640
Dne
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' 2. 2o2o byl se zástupcĺ obce:

ĺ9

Mgr. Zdeněk Jančo - starosta

Helena Petrová - účetní

projednán návrh zprávy
26.8.2019 a 5.2.2020.

o

výsledku přezkoumání hospodaření vykonaného ve dnech

Při přezkoumání hospodařeníobce Krčmařlza rok 2019

'

nebyly ziištěny chyby a nedostatky ($ 10 odst. 3 písm. a) zákona ć,.42012004 sb.).

Tento záznam o projednání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje
i výsledek konečnéhodílčíhopřezkoumání.

Mgr. Zdeněk Jančo, starosta obce Krčmaň, prohlašuje, Že poskytl pravdivé a úplné
informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech váahujících se k němu.
V kontrolovaném období územnícelek, dle informací poskytnutých zástupci obce Krčmaň:

-

neuskutečnilfínančníoperacetýkajícísepeněŽníchfondů,

neuzavře] smlouvu o sdruŽení a neuskutečnil finančníoperace týkajícíse sdruŽených
prostředků,
neuzavřel smlouvu o přijetínebo poskytnutí úvěru, půjčky,
neuzavřel směnnou a darovací smlouvu, smlouvu o výpůjčcetýkajícíse nemovitého
majetku,
nehospodaříl s majetkem státu,
neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, neuzavřel smlouvu
o převzetí dluhu nebo ruěitelského závazku a smlouvu o přístoupení kzávazku,
nezastavil movitý a nemovitý majetek,
nekoupil, ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady,
neměl podnikatelskou činnost,
a proto přezkoumáníoperacív těchto oblastech nemohlo být provedeno

Konečnédílčípřezkoumání hospodaření vykonala a s obsahem návrhu zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření seznámila kontrolní skupina ve sloŽení:

KRA,sXÝ ÚŘło
otoM o UcKÉ I(RA,E
Q

Bc. Daniela Machalová
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Mgr. Kamila Kubíčková
kontrolor

podpis

i

j

u
podpis

Tento záznam o projednání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření se stává
okamŽikem marného uplynutí lhůty stanovené V $ 6 odst. 1 písm. d) zákona ć.42ol2o04 Sb.
k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání i záznamem
o projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.
Návrh zprávy bude předán do datové schránky územního celku. Tím nejsou dotčena práva
územního celku dle S 6 a 7 zákona č. 42012004 sb., o přezkoumávání hospodaření
územníchsamosprávných celků a dobrovolných svazkŮ obcí, ve znění pozdějších předpisů.

Záznam o projednání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Krčmaň
obdrŽel a s jeho obsahem byl seznámen starosta obce dne 17.2' 2020.
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Mgr. Zdeněk Jančo
starosta

Olomouc dne 17. 2. 2O2O

Rozdělovník:
obec Krčmaň
1 stejnopis pro Krajský úřad olomouckého kraje, odbor kontroly
1 stejnopis pro
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