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ZPRAVA
o výsledku přezkoumání hospodaření obce Krčmaň za rok2020

tc 00575540
Zpráva o uýsledku přezkoumání hospodaření byla zpracována na základě Zápisu z dílčího
přezkoumání hospodaření vykonaného dne 9. 10.2020 a na základě výsledku dí!čího
přezkoumání hospodaření vykonaného ve dnech 25. 1.2021 - 15.2.2021 '
Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo na základě Žádosti dle $ 42 zákona
č' 128/2000sb.' oobcích (obecní zŕízení),vplatném znění a vsouladu sezákonem
c' 42012004 sb., o přezkoumávání hospodaření územníchsamosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí, v platném znění (dále jen zákon c.42012004 Sb.). Kontrolním
úkonem, jímŽ došlo kzahď1ení přezkoumání, bylo doručeníoznámení o zahájení
přezkoumání obce Krömaň za rok 2020 dne 1. 10.2020. Posledním kontrolním Úkonem
předcházejícím zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření bylo podání
předběŽné informace o kontrolních zjištěních dne 15. 2.2021.

Místo provedení přezkoumání:

Krajský Úřad olomouckého kraje

Přezkoumané období:

1. 1.2020 - 31. 12.2020

Dí|čípřezkoumání hospodaření ve dnech 25. 1. 2021 - 15. 2.2021 vykonali:
kontrolor pověřený řízením přezkoumání: lng. Petra Krejsová odehnalová
Bc. Marie Jakubcová

kontrolor:

Pověření k přezkoumání hospodaření

ve smyslu s 5 zákona Ö. 42012004 sb.
kontrole (kontrolní řád)' v platném znění (dále jen
zákon ć,' 25512012 Sb.) vydala vedoucí odboru kontroly Krajského uřadu olomouckého kraje
Mgr. Bc. Zuzana Puncochářová.
as4

zákona č,' 255l2012Sb',

Zástupci obce:

o

Mgr. Zdeněk Janio - starosta
Helena Petrová - úcetní

Tato zpráva o výsIedku přezkoumání hospodaření obsahuje
dílčíhopřezkoumání.

i

výsledek konečného

zÁvĚn zpRÁvy o vÝsleoxu pŘezxourrĺÁľĺHosPoDAŘeruĺ

1. Kontľolnĺ ziištění(s

10 odst. 3 zákona č.42012004 Sb.)

Při přezkoumání hospodaření obce Krčmaň za rok2020

.

nebyly zjištěny chyby a nedostatky (S 10 odst. 3 písm. a)zákona ě. 42012004 sb.).

2. Upozorněnĺ na případná rizika
Při

(s 10 odst. 4 písm' a) zákona č,.42012004 sb.)

přezkoumání nebyla zjištěna případná rizika, která mohou mít negativní dopad

na hospodaření územníhocelku v budoucnosti.

a závazkil na rozpočtu územníhocelku a podíl
maietku
zastaveného
na celkovém maietku územníhocelku k 31. 12. 2020
(s 10 odst.4 písm. b) zákona č.420/2004 Sb.)

3. Podí! pohIedávek

a)
b)
c)

podíl pohledávek na rozpočtu územníhocelku

0,29

podílzávazků na rozpoctu Územního celku

5,09 %

podílzastavenéhomajetku na celkovém majetku územníhocelku

o/o

0%

4. ověření výše dluhu územníhocelku

k 60 % průměru ieho příimů za poslední
4 rozpočtovérokv (S 10 odst. 4 písm. c) zákona č,.42012004 sb.)

Na základě uýpoctu poměru dluhu územního samosprávného celku k průměru jeho příjmů
za poslední 4 rozpočtovéroky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou
odpovědnost lze konstatovat, Že dluh obce Krcmaň k 3't ' 12.2020 nepřekročil 60 % průměru
jeho příjmů za poslední 4 rozpočtovéroky.
Výše uvedené ukazatele byly stanoveny na základě údajůzískaných z účetnícha Íinančních
vykazŮ před jejich uzavřením a předáním do Centrálního systému účetníchinformací státu
(cSÚlS), viz přezkoumané písemnosti.
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Předmět přezkoumání hospodařen

í:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje o ročnímhospodaření územníhocelku,
tvořícísoučást závěrecného úctu uvedené v $ 2 odst. 1 a 2 zákona ě,. 42012004 sb.
Přezkoumání hospodaření je uskutečněno uýběrouým způsobem s ohledem navýznamnost
jednotli',ných skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání a v souladu s ustanovením
$ 9 pĺsm. a) zákona c. 25512012 sb. Při posuzování jednotliuých právních úkonůse vychází
ze znění právních předpĺsůplatných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

Předmětem přezkoumání hospodaření bylo v souladu s $ 2 zákona č,.42012004 Sb.:
- plnění příjmť' a uýdajů rozpočtu včetně peněŽních operací ýkajícíchse rozpočtových

-

prostředků,

finančníoperacetýkajícíse tvorby a pouŽití peněŽních fondů,
náklady a uýnosy podnikatelské činnosti územníhocelku,
peněŽníoperace týkajícísesdruŽených prostředků a cizích zdrojů,
hospodaření a nakládání s prostředky poskytnuými z Národního fondu a s dalšímĺ
prostředky ze zahraniěí poskytnuými na základě mezinárodních smluv,
vyúčtovánía vypořádání finančníchyztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtůmkrajů,
k rozpočtům obcí, k jiným rozpoětům, ke státním fondům a k dalšímosobám,
nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územníhocelku a s majetkem
státu, s nĺmŽ hospodaří územnícelek,
zadávání a uskutečňováníveřejnýchzakázek,
stav pohledávek azávazkŮ a nakládánís nimi,
ručeníza závazky fyzických a právnických osob,
zastavování movitých a nemovitých věcíve prospěch třetích osob,
zřizování věcných břemen k majetku územníhocelku,
úöetnictvívedené územnímcelkem,
ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmůza poslední
4 rozpočtovéroky podle právního předpisu upravujícíhorozpočtovou odpovědnost.

Předmět přezkoumání hospodaření byl ověřen z hlediska:
- dodżování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy
o finančnímhospodaření územníchcelků, o hospodaření s jejich majetkem,
o Účetnictvía o odměňování,
- souladu hospodaření s financními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
- dodrŽení Úěelu poskytnuté dotace nebo návratné finančníuýpomoci a podmínek

-

jejich pouŽití'
věcné a formální správnosti dokladŮ o přezkoumávaných operacích'

Při přezkoumání hospodaření obce Krčmaň za rok2020

.

nebylý zjištěny chyby a nedostatky.

B. Plnění opatření k odstranění nedostatků
a) při přezkoumání hospodaření územníhocelku za předcházejíci

ĺok

Při přezkoumání hospodaření obce Krčmaň za rok 2019 nebyly zjištěny chyby a nedostatky
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b) při dí!čímpřezkoumání za rok 2020

Přidílcím přezkoumání hospodaření obce Krcmaň nebyly zjiŠtěnychyby a nedostatky

c. Přezkoumané písemnostl
Při přezkoumání hospodaření obce Krčmaň zarok2020 byly přezkoumány následující

pĺsemnosti:

rozpočet

-

-

Návrh rozpočtu: obce na rok 2020 zveřejněn na internetouých stránkách obce
anaúřednídesce ve dnech 10' 2.2020 - 27.2.2020, rozsah návrhu rozpočtu

zveřejněn v zákonné podobě

Pravĺdla rozpočtovéhoprovizoria: obce na rok 2020 schválená zastupitelstvem obce
dne 11' 12.2019, dokument zveřejněn na internetouých stránkách obce a na úřední
desce ve dnech 12. 12.2019 - 20. 3. 2020
Pravidla rozpočtového provizoria: obce na rok 2021 schválená zastupitelstvem obce
dokument zveřejněn na internetouých stránkách obce
https://www.krcman.czlrozpocet a na úřední desce ode dne 15.12' 2020

dne 14. 12' 2020'

Rozpočtová opatření: pověření starosty obce ke schvalování rozpočtových opatření
obce Krčmaň během volebního období 2018 - 2022 schválilo zastupitelstvo obce dne
31.10.2018

Schválený rozpoiet: obce na rok 2020 zastupite|stvem obce dne 26' 2. 2020,
schválený dokument zveřejněn na internetouých stránkách obce a na úřední desce dne
28.2.2020

Střednědobý uýhled rozpočtu: obce pro roky 2020 - 2024 schválený zastupitelstvem
obce dne 11.12' 2019, návrh dokumentu zveřejněn na internetouých stránkách obce
a na úřední desce ve dnech 25. 11. 2019 - 11' 12' 2019, schválený dokument
zveřejněn na inteľnetouých stránkách obce a na úřední desce dne 12. 12' 2019
Střednědobý uýhled rozpočtu: obce pro roky 2021 - 2025 schválený zastupitelstvem
obce dne 14. 12. 2020, návrh dokumentu zveřejněn na internetouých stránkách obce
a na úřední desce ve dnech 25' 11' 2019 - 11' 12. 2019, schválený dokument
zveřejněn na internetotných stránkách obce https:/Áłłąĺw.krcman.czluredni-deska dne
15. 12.2020
Závěrečný účet:obce za rok 2019 schválený zastupitelstvem obce dne 29. 4. 2020
bez výhrad, návrh dokumentu zveřejněn na internetotných stránkách obce a na úřední
desce Ve dnech 13. 4. 2020 - 30. 4. 2020, schválený dokument zveřejněn
na internetouých stránkách obce a na úřední desce dne 4. 5.2020

účetnictvíavýkazy

_
_
-

Bankovní uýpis: byl zkontrolován zŮstatek úvěrového úctu k 31 ' 12. 2020 na účetnístav
Dlouhodobé úvěry vykázanýv rozvazek31.12'2020

úÖtu 451 -

Bankovní uipisy: byly zkontrolovány zŮstatky bankovních Úětů k 31. 12. 2020 na účetní
stav úctu 231 -Základní běŽný účetÚsc vykázanýv rozvazek31.12'2o2o
Evidence poplatků: obecně závazná vyhláška ć.312010, o místním poplatku zauŽívání
veřejného prostranství schválená zastupitelstvem obce dne 13. 12.2010 usnesením
712010 (účinnostdne 1. 1.2011); Udělení souhlasu k vyhlášce č,.3ĺ2010o místním
poplatku za uŽíváníveřejného prostranství, článek 2, odst. 1 pro DRAC| co LETí.cz
s' r.o., Praha 'l0 k umístěnízařízeník poskýování prodeje létajícíchdrakťl
v k. ú. Krěmaň na parcele č,' 3o4l2 u oÚ Krimaň o rnýměře 6 m2 počínajednem
3.8.2020 do 'ĺ3. 11.2020, sazba poplatku čl. 6, odst. 'l, bod c); úhrada poplatku
4

za srpen a záři 2020 - pokladní doklad č,' 2255 ze dne 8. 9. 2020, úhrada poplatku
za ŕíjen2020 - pokladní doklad ć,.2304 ze dne 7. 10.2020

-

-

-

zaúćtováníúhrad vyhledáno V programu WUOR - úcetnídoklad ć,. 2255 ze dne
8. 9. 2020 a účetnídoklad c. 2304 ze dne 7 . 10. 2020
Hlavní kniha: úöetnictvíza období 1212020
Hlavní kniha: účetnictvízaobdobí 812020

a

závazkťl: Pŕíkaza pokyny starosty obce Krcmaň
k 31 . 12. 2020 včetně jmenování inventarizačních
komisí ze dne 14. 12. 2020; Plán inventur na rok 2020 schválený starostou obce
s platností od 31 . 12. 2020 do 8. 2' 2021; Zápis o instruktáŽi ělenů inventarizační
komĺse jmenované k provedení inventarizace V roce 2020 ze dne 18. 12. 2020;
lnventarizační zpráva za rok 2020 zpracovaná dne 22' 1. 2021; Yýběr vzorku
ĺnventurních soupisů ke dni 31' 12.2020: úćet 019 - ostatní dlouhodobý nehmotný
majetek, účet079 - oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku, úcet 021 - Stavby,
Účet 081 - oprávky ke stavbám , uč,et 022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory
hmotných movitých věcí, Úěet 082 - oprávky k samostatným hmotným movitým věcem
a souborům hmotných movitých věcí, účet231 - Základní běŽný účetÚsc, učet 374
- Krátkodobé přĺjatézálohy na transfery, účet373 - Krátkodobé poskýnuté zálohy
na transfer, úcet 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku a úcet 451
lnventurní soupis majetku

k provedení řádné inventarizace

- Dlouhodobý úvěr

Mzdová agenda: zpracovávána externím dodavatelem

odměňování členůzastupĺtelstva: mzdové lisý clenů zastupitelstva obce za období
leden - prosinec 2020; zastupitelstvo obce schválilo dne 31. 'ĺ0. 2018 úpravu rnýŠe
odměn neuvolněných clenů zastupitelstva s účinnostíod 1. 11' 2018, zastupitelstvo
obce schválilo dne 11' 12' 2019 pro neuvoĺněnou členku zastupitelstva obce dohodu
oprovedení práce na dobu určitou od 1. 1.2020 do 3'l. 12.2020, zastupitelstvo obce
schválilo dne 14. 12. 2020 pro neuvolněnou členku zastupitelstva obce dohodu
o provedeni práce na dobu určitou od 1. 1 .2021 do 31. 12. 2021
Příloha rozvahy: sestavená k datu 31' 12.2020

Příloharozvahy: sestavená k datu 31.8.2020
Rozvaha: sestavená k datu 31.8.2020
Rozvaha: sestavená k datu 31.12'2020

Účetní doklad: Souhrn ostých r]četníchodpisů za období 1

dokladem č. 101 'l3 ze dne 31. 12.2020

-

12t2o20 zaúctovaný

Účetnictví ostatní: Účetní závěrka obce sestavená ke dni 3'| . 12' 2019 schválená
zastupitelstvem obce dne 24. 6. 2020, Protokol o schválení účetnízávěrky obce
Krimaň ke dni 31 . 12.201 9 s datem rozhodnutí 24. 6. 2020 ze dne 25. 6' 2020
Úetorný rozvrh: aktualizovaný pro rok2O2O

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu: sestavený k datu 31' 8.2020
Výkaz pro hodnocení plnění rozpoětu: sestavený k datu 31.12'2020
Výkaz zisku a zlráty: sestavený k datu 31. 12' 2020
Yýkaz zisku a ztráty: sestavený k datu 31. 8. 2020

zřizované organizace

-

Úcetní závěrka Mateřské ŠkolyKrcmaň, příspěvková organizace za rok 2019 schválena
zastupitelstvem obce dne 24' 6' 2020, Protokol o schválení účetnízávěrky příspěvkové
organizace k 31.12.2019 s datem rozhodnutí 24.6.2020; zastupitelsfuo obce dne
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-

24. 6. 2020 současně schválilo převod zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2019
zŕizenépříspěvkové organizace do rezervního fondu (včetně pokýí ztráý za rok 2018)
a do fondu odměn

Výsledky kontrol zŕízených organizací: Protokol o uýsledku kontroly podle zákona
č,.32012001 sb.' o financní kontrole ze dne 14. 7 ' 2020 pod cj. 01ĺ2020lMs
(kontrolovaný subjekt: Mateřská škola Krčmaň, příspěvková organizace, kontrolující
subjekt: pověření členovézastupitelstva obce)

smlouvy a dohody

-

-

-

Darovací smlouva uzavřená s dárcem Statutární město olomouc dne 15. 4. 2020
(obec KrÖmaň obdarovaný); věcný dar 20 ks respirátorů typu KN95 v souvislosti
s usnesením Vlády Čn e. 194 ze dne 12. 3. 2o2o, kteým byl vyhlášen nouzor,ný stav
na územíCeské republiky z důvodu šířeníkoronaviru označovanéhojako sARs
CoV-2, a za účelemzmírněni újmy hrozícíbezprostředně s touto mimořádnou událostí
ohroŽující Život a zdraví;
Darovací smlouva uzavřená s dárcem Statutární město olomouc dne 12' 5. 2020
(obec Krčmaň obdarovaný); věcný dar 50 ks respirátorů FFP2, 50 ks rukavic a 5 litrů
dezĺnfekce taktéŽ v souvislostĺ s usnesením Vlády cn e' ĺ 94 ze dne 12. 3' 2O2O;
Vnitřní úcetnídoklad císlo 609 ze dne 30. 6. 2020 - zaúčtováníbezúplatného nabýí
a pozbl1tí osobn ích ochranných prostředků
Dohoda o provedení práce uzavŕená s členkou zastupitelstva obce na dobu určitou
od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 dne 18. 12. 2019, uzavření dohody schválilo
zastupitelstva obce dne 11 . 12. 2019; Dohoda o provedení práce uzavřená s ělenkou
zastupitelstva obce na dobu určitou od 1. 1.2021 do 31. 12.2021 dne 21.12.2020,
uzavření dohody schválilo zastupitelstva obce dne 14' 12' 2020

Smlouvy a dalŠímaterĺály k poskýnuým účelouýmdotacím: Smlouva o poskytnutí
dotace uzavŕená s příjemcem dotace Pekárna Racek, s. r. o., lC 62582179 dne
3'7'2020 (obec poskytovatel dotace); neinvestičnídotace ve uýši 150 000 Kc
za účelemúhrady výdajů nezbytných pro provoz prodejny - dofinancování ztráÍ
na mzdy zaměstnanců a dalŠívýdaje souvisejícís provozem prodejny v roce 2020,
dotace bude poskytnuta v jedné splátce na bankovní účetpříjemce do 30. 11.2020,
pouŽití dotace do 15. 1.2021a vyúctovánído 20. 1.2021; Žádost o poskýnutí dotace
ze dne 13. '1. 2020, uzavření smlouvy o poskytnutí dotace schváleno zastupitelstvem
obce dne 24. 6. 2020; smlouva o poskýnutí dotace zveřejněna na internetouých
stránkách obce www.krcman.cz v sekci Vyhlášky, zákony a usnesení zastupĺtelstva
a podsekci Poskytnuté dotace obcí Krómaň 2020 - termín zveřejnění dokumentu
na internetouých stránkách obce nebylo moŽné ověřit (nezobrazuje se datum

zveřejnění), skutečnost byla s odpovědnou osobou telefonicky projednána;

Upozorňujeme na ustanovení s 10d odst. 1 zákona ć,' 25012000 Sb., podle něhoŽ
poskytovatel, s uýjimkou svazku obcí, zveřejní veřejnoprávní smlouvu o poskytnutĺ
dotace nebo návratné Íinancní uýpomoci a její dodatky na své úřední desce způsobem
umoŽňujícím dálkouý přístup do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy nebo jejího dodatku.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace nebo návratné financní uýpomoci do uýše
50 000 Kč se nezveřejňuje; pokud uzavřením dodatku k veřejnoprávní smlouvě bude
dotace nebo návratná finančníuipomoc zuýšena nad 50 000 Kc' poskytovatel zveřejní
veřejnoprávní smlouvu a její dodatek na své úřednídesce způsobem umoŽňujícím
dálkouý přístup do 30 dnů ode dne uzavření dodatku. Veřejnoprávní smlouva vcetně
dodatků musí být zveřejněna nejméně po dobu 3 let ode dne zveřejnění.
poskytnutí dotace z rozpočtu obce promítnuto v rámci Rozpočtového opatření císlo
912020 schváleného starostou obce dne 23. 11.2020 a zveřejněného na internetouich
stránkách obce dne 21. 12.2020' poskýnutí dotace z bankovního učtu obce - učetní
doklad c. 986 ze dne 25. 11. 2020, elektronický uýpis c. 182 k běŽnému úctu vedenému
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ze dne 25. 11' 2020, opravný úöetní doklad c. 50032 ze dne
- Krátkodobé poskytnuté zálohy
natransfery), opravný účetnídoklad ć'. 11111111 ze dne 31. 12.2020 (vyhledáno
u Komerčníbanky, a. s.

1.12.2020 (oprava zaÚčtování na úcet 373

v programu WUCR);

Závěrečnázpráva "VynaloŽené osobní náklady na středisku 173 Krčmaň V roce 2020"
včetně finanöního vyúctovánídotace ze dne 26' 1.2021 předaná příjemcem obci,
zaúćtovánídohadu na účet572 - úěetnídoklad č. í0095 ze dne 31' 12' 2020
(vyhledáno V programu WUOR)
Smlouvy a dalšímateriály k přijatým účelouýmdotacím: Smlouva o poskýnutí dotace
č'.2020|01906/OSR/DSM uzavřená dne 4. 8. 2020 mezi olomouckým krajem
(poskytovatel) a obcí Krčmaň (příjemce) ve uýši 100 000 Kč na cástečnou Úhradu
uznatelných výdajů na činnost ''Podpora provozu prodejny smíšenéhozbožív Krčmani
V roce 2020" na dofinancování ztrát na mzdy zaměstnancŮ, spotřebu energií a ostatní
provozní náklady, aby zŮstal zachovaný provoz prodejny smíšenéhozbožív obci;
pouŽití dotace od 't. 1. 2020 do 15. 1.2021, vyúčtovánívčetně závěreÖné zprávy
do 31. 1' 2021, celkové předpokládané uznatelné uýdaje činí200 000 Kč, příjemce
je povinen na tento úcel vynaloŽit nejméně 50 o/o z vlastních a jiných zdrojů; přijetí
dotace a uzavření smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 24. 6' 2020;
Rozpoctové opatření KÚoK oE ze dne 12' 8. 2o2o na Účelovou neinvestiční dotaci
ve výši 100 000 Kč na částecnou úhradu uýdajů na öinnost "Podpora provozu prodejny
smíšenéhozboŽí v Krčmani'' (pol' 4122, Úz oooło), úöetní doklad císlo 703 ze dne
12.8. 2020 - zaúótování přijetí dotace na bankovní úěet obce vedený u Komercní
banky, a' s., Výpis z běŽného účtuKomerčníbanky, a. s. čísĺo126 ze dne 12' 8.2020,
vnitřní účetnídoklad císlo 5001'ĺ ze dne 30. 9. 2020 - oprava zaúctování na úcet 374
- Krátkodobé přijaté zálohy na transfery, přijetí dotace v rozpočtu obce promítnuto
v rámcĺ Rozpočtovéhoopatření číslo5ĺ2020 schváleného starostou obce dne
21. 8. 2020 a zveřejněného na internetouých stránkách obce dne 18. 9. 2020

Závěrećná zpráva o ukončenírealizace činnosti z Programu obnovy venkova
olomouckého kraje 2020 včetně financního vyúčtovánídotace ze dne 30' 1.2021
dodaná do datové schránky olomouckého kraje dne 30. 1.2021' opis účetníchdat
pod ÚZ 00646 sestavený za období 1 - 12t2o20 (vyhledáno V programu WUCR),
zaúčtovánídohadu na účet672 - Úcetní doklad c. 10119 ze dne 31' 12' 2020
(vyhledáno V programu WUOR)

Smlouva o nájmu prostoru slouŽícího k podnikání uzavřená s nájemcem Pekárna
Racek, s. r. o., Přerov dne 25. 2. 2019 (obec pronajímatel); Dodatek č. 'ĺ smlouvy
o nájmu nebytového prostoru uzavřený s nájemcem dne 3. 7.2020, zveřejnění záměru
změny nájemní smlouvy na Úřední desce ve dnech 30.4.2020 - 16. 5. 2020, uzavřenÍ
dodatku nájemní smlouvy schválilo zastupitelstvo obce dne 24.6.2020
předpis pohledávky a úhrada měsícního nájemného 2 000 Kč - úietnídoklad č' 10060
ze dne 18. 12' 2020, elektronický uýpĺs č. 196 k běŽnému úötu vedenému u Komerční
banky, a' s. ze dne 18. 12.2020, strana 2ĺ2; předpis pohledávky za nájemné
za prosinec - úěetnídoklad č. 10117 ze dne 31 ' 12. 2020, pohledávka je k datu
31. 12.2020 evidována na inventurním soupĺsu účtu311 - odběratelé

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod): Kupní smlouva
c.5501/0091lzo2otKslLv'ĺooo1 uzavřená s kupujícím Ředitelství silnic a dálnic ČR,

státní příspěvková organizace dne 23. 11' 2020 (obec prodávajĺcí); prodej 13 pozemků
v k. ú. Krčmaň, obec Krčmaň pro zajištěníveřejně prospěšné stavby silnice ''D55 5501
olomouc - Kokory"; záměr prodat'ĺ3 pozemků zveřejněn na úřední desce ve dnech
12.10.2020 - 9. 1't. 2020, prodej 13 pozemků schválilo zastupitelstvo obce dne
11.11.2020 (usnesení c. 0712020), Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru
nemovitostí ve věci sp. zn. v-16926l2020-805 ze dne 22. 12. 2020 (právní účinky
zápisu k25.11' 2020); předpis pohledávky - účetnídokladč. 980 ze dne 24' 11.2020,
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-

-

opravný účetnídoklad č' 50033 ze dne 1. 12.2020, úcetnídoklad c. 10114 ze dne
9.12. 2020, vyřazení pozemku z evidence majetku - úcetnídoklad č,. 11111 ze dne
1.12' 2020, zaúčtováníreálné hodnoty prodávaného majetku - Úcetní doklad č,' 10012
ze dne 9' 12' 2020, příjem kupní ceny - úcetnídoklad ć,. 10120 ze dne 9. 12. 2020,
elektronický uýpis c. 189 k běŽnému účtuvedenému u Komerčníbanky, a. s. ze dne
9. 12.2020, Protokol o vyřazenídlouhodobého majetku č' 10'ĺ 12512020

Smlouvy o přijetí úvěru: Smlouva o úvěru c' 99022022975 uzavřená s Komerční
bankou, a' s. dne 13' 12' 2018, úvěr na spolufĺnancování projektu Rekonstrukce
chodníkův obci Krčmaň - na ul. Náves a pravá strana ve směru olomouc - Přerov, ll.
úsek' měsícní splátky ve uýši 34 483 Kč, poslední splátka poskýnutého úvěru
je splatná dne 31 . 10.2023; Pravidelná měsíčnísplátka jistiny uhrazená v srpnu 2020
a kontrola zůstatku dlouhodobého úvěru - účetnídoklad č,.754 ze dne 31' 8.2020,
Výpis periodický při pohybu - podnikatelský úvěr vedený u Komerčníbanky, a. s., č. 8
ze dne 31. 8. 2020; splátky úvěru jsou zohledněny ve schváleném rozpoötu obce
na rok2020
Smlouvy o půjčce:Veřejnoprávní smlouva o poskýnutí návratné finančnír,nýpomoci
z rozpočtu obce Krčmaň uzavřená s příjemcem obec Rokytnice dne 6' 4. 2020 (obec
Krčmaň poskytovatel); poskytnutí návratné finančnírnýpomoci ve rnýši 22 250 Kč,

schváleno zastupĺtelstvem obce dne 26. 2.2O2O: Žádost o poskytnutí návratné Íinanční
výpomoci ze dne 3.3.2020,

Převod uýdajů z $ 6171 na s 2219 - Rozpoötové opatření ö,.0212020 schváleno
starostou obce dne 22. 5. 2020 a zveřejněno na úřednídesce dne 'ĺ9. 6. 2020,
poskytnutí návratné finančníuýpomoci z bankovního účtuobce Krčmaň - úöetní doklad
Ö. 448 ze dne 4' 5' 2020, bankovní uýpĺs k běŽnému účtuvedenému u Komerční
banky, a. s. č. 68 ze dne 4.5' 2020;

_

příjemce obec Rokytnice dne 10. 9. 2020 předlożil obci Krčmaň vyúčtováníúčelu
návratné Íinanöní uýpomoci, vratka návratné finančnítnýpomoci na bankovní úcet obce
Krcmaň - účetnídoklad ě. 760 ze dne 4. 9. 2020 (vyhledáno V programu WUOR)'
elektronický uýpĺs č. 137 k běŽnému Účtu vedenému u Komerční banĘ, a. s. ze dne
4. 9. 2020, strana 1ĺ2', návratná finančnítlýpomoc splacena řádně a včas
Smlouvy o věcných břemenech: Smlouva o zřÍzení věcného břemene - sluŽebnosti
s oprávněným cez Distribuce, a' s., Děcín
zastoupená společností ELPREMONT elektromontáŽe s. r. o., Velká Bystř|ce dne
13'12.2019 (obec povinná); zŕízenívěcného břemene na pozemek parc. ě,.24011,
v k. ú. Krcmaň - podzemní vedení NN, kabelová spojka v poětu 2 kusy, uzavření
smlouvy schválilo zastupitelstvo obce Krčmaň dne 1 1 . 12.2019 usnesením c' 08/2019
c. lV-12-8016109NBl2 uzavřená

Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí ve věci sp. zn. v-327l2020805 ze dne 4. 2' 2020 (právní účinkyzápisu k 14. 1.2020), faktura č,.4120200002
vystavená obcí dne 13' 2. 2020' předpĺs pohledávky jednorázové náhrady - účetní
doklad č,. 200002 ze dne 1. 3.2020, rjhrada jednorázové náhrady - Účetnídoklad č. 235
ze dne 13. 3.2020, elektronický uýpis č' 40 k běŽnému účtuvedenému u Komerční
banky' a. s. ze dne 13. 3. 2020, pozemek zalíŽený věcným břemenem na samostatném
analýickém účtu- Karta majetku - inventární iíslo 4189 - ostatní plocha, ostatní
komunikace: parc. 240ĺ1 ýměra (m) 2551

usnesení, zápisy, apod.

-

Zápisy z jednání zastupĺtelstva včetně usnesení: Výbor kontrolnĺ - Zápis č,. 0112020
z jednání kontrolního uýboru zastupĺtelstva obce Krčmaň konaného dne 15.7.2020
Zápisy z jednání zastupĺtelstva včetně usnesení: Výbor kontrolní - Zápis kontrolního
výboru ''Mateřská škola Krčmaň, příspěvková organizace" ze dne 20' 6.2020
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Zápisy z jednáni zastupitelstva včetně usnesení: Výbor finanční- Zápis c' 0112020
z jednání financního uýboru Zastupitelstva obce Krčmaň konaného dne 12. 8. 2020
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení: ze dne 26. 2. 2020, 29. 4' 2020,
24.6. 2020, 1.7.2020 a26. 8.2020
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení: ze dne 21. 10' 2020, 11. 11.2020
a 14. 12.2020
ostatní
Kontrola udrŽitelnosti pľojektu z PoV olomouckého kraje 20ĺ5:
Smlouva o poskýnutí dotace v rámci programu obnovy venkova olomouckého kraje
2015 c. 2015l01644/osR/DSM ze dne 30. 6. 2015 na realizaci projektu s názvem
"Zlepšení tepelně izolačníchvlastností budovy ZŠa MŠKrčmaň''; Kontrola plnění
podmínek cl. ll odst. 9 smlouvy č,.2015l01644losR/DSM o poskytnutí investĺčnídotace
ve uýši 300 000 Kc z Programu obnovy venkova z rozpočtu olomouckého kraje
na realizaci projektu "Zlepšení tepelně izolačních vlastností budovy ZŠa MŠKrčmaň"
- podmínky udrŽitelnosti (příjemce je povinen nepřevádět věci získanéza dotaci
na jiného majitele bez souhlasu poskytovatele po dobu 5 let od data ukončenírealizace
projektu);

Karta majetku - ĺnventární ć,.2001- Budova ZŠa MŠKrčmaň, k datu 31' 12' 2o2o

akce Krčmaň - rekonstrukce chodníků ul. Náves (úsek B):
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce mimo reŽim zákona ö,. 13412016
Sb. - přímo osloveno 5 uchazeěů, doručeny 4 cenové nabídky, Protokol z jednání
komise (otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek) ze dne 23' 6. 2020,
zastupitelstvo obce dne 24' 6' 2020 projednalo nýsledek r'nýběrového ŕízenia schválilo
uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem, Smlouva o dílo č,. 17I2020/EDMA
uzavŕená se zhotovitelem EDMA s. r. o., Drnovice, lc 25558391 dne 2.7.2o2o,
smlouva zveřejněna na profilu zadavatele dne 9. 7 ' 2020;
uýdaje na akci zapojené do rozpočtu obce na s 2219 - rozpoctová zména ć,' 412020
schválená starostou obce dne 22. 7. 2020 a zveřejněná na internetor'ných stránkách
obce zákonným způsobem dne 20. 8' 2020;

Faktura č.0020200187 vystavená zhotovitelem dne 9' 10. 2020 na částku
1 249 121,02 Kč za provedené práce na akci ''Krčmaň - rekonstrukce chodníků
ul. Náves (úsek B)'', předpis závazku - účetnídoklad Ö. 110252 ze dne 18. 10. 2020,
úhrada závazku - účetnídoklad č' 926 ze dne 5. 'l1. 2020, elektronícký uýpis c. 170

k běŽnému účtuvedenému u Komerčníbanky, a. s. ze dne 5. 11'2020;

Nedokončená investĺce je k datu 31' 12.2020 evidována v inventurním soupisu rlčtu
042.0402 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

V kontrolovaném období územnícelek,dle informacíposkytnutých zástupci obce Krěmaň:

-

neuskutečnĺlfinancníoperace ýkajícíse peněŽních fondů,
neuzavřel smlouvu o sdruŽení a neuskutečnil finančníoperace týkajícíse sdruŽených
prostředků,
neuzavřel smlouvu o přijetí nebo poskytnutíúvěru, půjčky,
neuzavŕel směnnou a darovací smlouvu, smlouvu o uýpůjčcetýkajícíse nemovitého
majetku,

nehospodařils majetkem státu,
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neručĺlsrným majetkem za závazky'fyzických a právnických osob, neuzavřel smlouvu
o převzetídluhu nebo ručitelského závazku a smlouvu o přistoupenikzávazku,
nezastavil movĺtý a nemovitý majetek,
nekoupil, ani neprodalcenné papíry, oblĺgace, neuskutečnil majetkové vklady,
neměl podnikatelskou činnost,
a proto přezkoumáníoperací v těchto oblastech nemohlo být provedeno.

Mgr' Zdeněk Janco, starosta obce Krčmaň, prohlašuje, Že poskytl pravdivé a úplné
ĺnformace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujícíchse k němu.

Přezkoumání hospodaření obce Krcmaň za rok 2020 vykonalĺ:
lng' Petra Krejsová odehnalová
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Bc. Marie Jakubcová

r""irĺ"i
lng. lveta Bejdáková
L""i.1"l.

Datum vyhotovení: 16. 2. 2021

Poučení
Tato zpráva o r,nýsledku přezkoumání hospodaření je současně i návrhem zprávy o uýsledku
přezkoumání hospodaření, přicemŽ konečným zněním se stává okamŽikem marného
uplynutí lhůý stanovené v $ 6 odst. 'ĺ písm' d) zákona ć,' 42012004 Sb. k podání písemného
stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání' Tato zpráva o uisledku
přezkoumán í hospodaření obsahuje i uýsledky konečnéhod ílcíhopřezkoumání.

Územnĺ celek můŽe do'ĺ5 dnů ode dne předání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření podat písemnéstanovisko k návrhu zprávy o nisledku přezkoumání
hospodařenív souladu s $ 6 odst. 1 písm. d) zákona ć,.42012004 sb.
V rámci stanoviska můŽe územnícelek podat písemnénámitky proti kontrolním zjištěním
uvedeným v návrhu zprávy o uýsledku přezkoumání hospodaření v souladu s $ 12 odst. 1
písm. i) zákona č,.25512012 sb'
Stanovisko zašle územnícelek na adresu Krajského úřadu olomouckého kraje, odbor
kontroly, s uvedením jména kontrolora pověřeného řizením přezkoumání'
Stejnopis zprávy o uýsledku přezkoumání hospodaření obce Krčmaň byl předán datovou

schránkou.
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S návrhem zprávy o uýsledku přezkoumání hospodaření byl starosta obce telefonĺcky
seznámen dne 15. 2.2021'
Záznam o projednání návrhu zprávy o rnýsledku přezkoumání hospodaření obce Krčmaň byl
doručen do datové schránky obce dne 15.2.2021'

Rozdělovník:
1 stejnopis pro

obec Krčmaň

1 stejnopĺs pro Krajský úřad olomouckého

kĘe, odbor

kontroly
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