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ZPRAVA
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018

obce rŘpľÍN, okres Blansko

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypľacována na zák|adě Zápisu z dílčího

přezkoumání hospodaření, kteľé proběhlo ve dne 20. srpna 2018 a na zźklađě výsledku

konečného přezkoumání hospodaření, které se uskutečnilo dne 29. ledna 2019.

Přezkoumání hospodaření pľoběhlo na základě ustanovení $ 42 zákona č,. 12812000 Sb.,

o obcích a v souladu sę zákonęm č. 42012004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních

samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen ztlkon o přezkoumávání

hospodaření).

Místo pľovedení přezkoumání: obecní úřad Křetín
Křetín I00, 679 62 KŤetin

Přezkoumání vykonal:
Kontľolor pověřený Ťizením přezkoumání Ing. Lenka Létalová

Kontľoloľ Jana Burgerová
Petľa Kupková

Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu $ 5 zákona o přezkoumávaní hospodaření

vydala JUDľ. Dagmar Doľovská _ pověřena vędęním odboľu kontľolního a pľávního

Kraj ského úřadu Jihomoľavského kľaj e.

Ing. Jan Halata - místostaľosta

Maľcela Kobylková - účetní

Při přezkoumání byli přítomni:



Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v $ 2 odst. 1 a 2
zákona o přezkoumépźni hospodaření, posouzené podle hledisek uvedených v $ 3 tohoto
zźtkona. Přęzkoumání hospodďení bylo vykonĺíno qýběrovým způsobem.

Při posuzování jednotlivých pľávních úkonů se vychází zę zněni právních předpisů plaĘich
ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

Podle ustanovení $ 2 odst' 3 zźl<ona o přezkoumávźní hospodaření nebyly předmětem
přezkoumání údaje, na kteľé se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

Přezkoumání hospodaření bylo zahĄeno dne čtvľtek 12. čeľvence 2018, a to doručením
písemného oznźĺmęní územnímu celku nejpozději 5 dnů přede dnem rcalizace výkonu
přezkoumání.

A. VÝsledek přezkoumání

I. Při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatĘ uvedené
v ustanovení $ 10 odst.3 písm. c) zákona o přezkoumá,ľźní hospodaření.

Přehledzjištěnýchchybanedostatkůvčleněnídleustanovení$2odst.Ia2zźi<ona
o přezkoumávání hospodaření :

S 2 odst. ] písm. d plnění pří.imů ą výdajů rozoočtu včetně oeněžních opeľací, ĺýkąiících se
r o zp o čt ový c h pr o stř e dků

- Zastlpitelstvo obce Křetín na svém zasedáni dne 28. lI. Ż0I8 pověřilo staľostu
schvalovat rozpočtová opatření do qýše l00 tis. Kč měsíčně, vyjma rozpočtoqých
opatření týkajících se havaľijních situací a přijatých dotací (usnesení č,. 81612018).

Kontľolou ľozpočtových opatření bylo zjištěno, že rozpoćtovým opatřením č. 8,

schváleným staľostou obce, byla provedena změna ľozpočtu na straně příjmů i vydajů o
183.300,- Kč, což je nad rámęc udělené pravomoci zastupitelstvem. Nebylo
postupováno v souladu s $ 102 odst. 1 písm. a)' kdy ľada (staľosta) obce
nezabezpečovala hospodaření obce podle schváleného ľozpočtu, nepľováděla
ľozpočtová opatření v ľozsahu stanoveném zastupitelstvem obce.

II. Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatĘ' kteľé nemají
závaźnost nedostatků uvedených v ustanovení $ 10 odst. 3 písm. c) zákona
o přezkoum áp ání hosp o daření.

B. Plnění onatření k odstľanění nedostatků ziištěnÝch

I. při přezkoumání hospodaření územního celku za předcházející roky

Při přezkoumóní hospodaření za předcházející rolcy nebyly zjištěny chyby a nedostatlqł nebo

ýto nedostatlq) byly již napraveny.

II. při předcházejícím dílčím přezkoumání
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Při předcházejícím dílčím přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatĺql

C. Zńvěr

I. Při přezkoumání hospodaření obce Křetín za rok20l8

bvlv ziištěnv chv lrv a neĺlostatkv
uvedené v ustanovení s 10 odst. 3 oísm' c) zákona o nřezkollmávání hosnoĺĺaření_ a to

Nedostatky, spočívající v překľočení působnosti územního celku stanovených zvláštními
pľávními předpisy

- Rada obce (starosta) nezabezpečovala hospodaření obce podle schválen,lho ľozpočtu,
neprováděla rozpočtovó opatření v rozsahu stąnoveném zastupitelstvem obce.

II. Upozoľnění na přÍpadná ľizika, kteľá lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků,
kteľá mohou mít negativní dopad na hospodaření rĺzemního celku v budoucnu:

- Při přezkoumóní hospodaření za rok 20]8 nebyla zjištěna žódná závažná rizika, která
by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

III. Poměľové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

a) podílpohledávek na ľozpoětu územního cęlku .. 0,70 yo

25,15 oÁ

....... 0 %
b) podíl závazkű na ľozpočtu úzęmního celku
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

IV. ověření poměľu dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4
ľozpočtové roky podle pľávního předpisu upľavujícího ľozpočtovou odpovědnost:

Dluh obce Křetín k 31. 12' 2018 nepřekročil 60 % pľůměru příjmů za poslední 4
rozpočtové roky.

Křetín, đĺę 29. lędna20l9

Jména a podpisy kontľolorů zúčastněných na konečném dílčím přezkoumání - zaKĺajský úřad
Jihomoravského kraje

Ing. Lenka Létalová

kontľoloľ pověřený Íízením přezkoumání

Ĺ)/,
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podpis kontro|ora pověřeného Íizęnim



Jana Burgeľová

kontroloľ

Poučení

Tato zprtlva o výsledku přezkoumaní hospodaření je současně i návľhem zprttvy o výsledku
přezkoumání hospodařeni, aje možno ke zjištění vní uvedené podat písemné stanovisko
ve lhůtě do 15 dnů ode dne předaní návľhu zprávy kontľolorovi pověřenému řízęním
přezkoumání. Konečným zněním zprávy se tento návrh stává okamžikem marného uplynutí
lhůty' stanovené v $ 6 odst. 1 písm. d) zákona o přezkoumávání hospodaření, k podání
písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému Íizením přezkoumání.

Zpráva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přiěemž se jeden stejnopis pÍedźná zástupci
kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu kľajského úřadu.

|Jzemní celek je ve smyslu ustanovení $ 13 odst. 1 písm. b) zákona o přezkoumávání
hospodaření povinen přijmout opatření k nápľavě chyb a nedostatků uvedených v této
zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou ĺnfoľmaci
krajskému úřadu, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se

zźsérečným účtem v oľgánech územního celku.

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení $ 13 odst. 2 zálkona o přezkoumávání
hospodaření povinen v infoľmacích podle ustanovení $ 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona
uvést lhůtu, ve které podá kľajskému úřadu písemnou zprávu o plnění přijafých
opatření a v této lhůtě kľajskému úřadu uvedenou zpľávu zas|at.

NesplněnÍm těchto povinností se územnÍ celek dopustí přestupku podle ustanovení $ 14

odst. 1 písm. b) a c) zálkona o přezkoumźnání hospodaření. Za přestupek lze uložit
pokutu do 50.000 Kč.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením $ II zákona
o přezkoumávání hospodaření pľojednána a jeden q|.tisk pÍevzal místostaľosta obce Křetín.
Nedílnou součástí zprávy je seznam přezkoumávaných písemností uvedených v příloze.

Poslední kontľolní úkon, tj. ukončení kontľoly na místě, byl učiněn dne 29. ledna 2019.
Zástupci územního celku pľohlašují, že poskytli pĺavdivé a úplné infoľmace o předmětu
přezkoumání a o okolnostęch vztahujících se k němu'

ora

Ing. Jan Halata Młĺ
'/6'' 

;,Ĺ;;;;;.b, ;b;;
ę)

místostaľosta obce

Marcela Kobylková

účetní
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hakeZ ledku ní hos o ľok 20

Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány následuj ící písemnosti :

Návrh rozpočtu obce Křetín na rok 2018
Rozpočtové provizorium obce Křętín na rok 2018 a jeho pľavidla
Evidencę ľozpočtoých opatření za rok 2018
Rozpočtová opatření č.5 - 10.2018
Rozpočtová opatření za období ledęn - čeľvęn 2018, č,. l - 4lŻ0t8
Schválený rozpočet obce Křetín na rok 20l 8

Návrh Střednědobého ýhledu rozpočtu obce Křetín na léta 2018 - 20Ż0

Sclrválený Střednědobý ýhled rozpočtu obce Křetín na léta 2018 - 2020

Návrh závěrečného účtu obcę Křetín zarok2017
Sclrválený zźxěrečný účet obce Křetín za rok2017
Bankovní ýpis č. 95 ze dnę 20.6.2018 (Komerční banka, a.s.)

Inventarizačn i zpráv a za rok 20 l 8

Plán invęntur na rok 2018
Dolroda o pľacovní činnosti zę dne 28.2.2005 (vedení obęcní kľoniĘ)
Mzdové |iśry neuvolněných členů zastupitelstva obce Křetín za období leden - prosinec 2018

Mzdoý list uvolněného starosty obcę Křetín za měsíc říjen - pľosinec 2018

Pokladní doklady zaměsíc červen 2018
Pok|adní kniha 6/2018
Účetnĺ doklady k přezkoumaným písemnostem

Kolaudační souhlas s užíváním stavby ze dnę 3. 'l ' 2Ol8 (Stavební úpľavy 2' NP hasičské zbrojnice)

Kolaudační souhlas s uŽíváníln stavby zę dĺę 9. 1 0' 20l 8 (Stará škola - statické zajištění)

odpisoý plán 201 8 (Zák|ađní škola a Mateřská škola Křetín, příspěvková organizace)

odpisovy plán obce Křętín na ľok 20l8
Protokol o schvalování účetní závěrĘ obce Křetín zarok20|8
Protokol o schvalování účetnĺ závěrĘ zę dne 5. 3.2018 (Zák|adní škola a Matęřská ško|a Křetín,

pr'íspěvková organizace)
bĺęłavacĺ protđkol o bezúplatném převodu rnajetku zę dne24. l0. 2018 (dřevený stůl, pr'ejímajici: ZS a

MŠ Křetín, příspěvková organizace)
ZYizovaci liitiná prĺspcvkové organizacę obcę Klętin Zźĺkladní škola a mateřská škola Křętín, příspěvková

organizace, ze dne 16. 9.2009
oňłloaa o pracovní činnosti ze dne 1' |. |993 (domovník kulturně spoľtovního zaÍizeni), vč. Mzdového

listu zaměstnance obcę (os. č. 001 l)
Dohoda o pľovedení práce ze dnę 21. 5. 20l8 (sečení, údrŽba s úklid obęcních ploch), vč. Výkazu pl'áce a

Mzdového listu zaměstnancę za měsíc květen 20 l8 (os. 0l6l)
Smlouva o posĘtnutí dotacę z rozpočtu Mikľoľegionu Lętovicko ze dne l 0. 7 ' 20]8 vč. Finančního

vyúčtování dotacę (Dračí |odě)

Úo.tnĺ doklady vĺatru.jĺcĺ se k vypořádání dotace na volby Pľezidenta ČR, konaných v období leden 20 1 8

(ÚZ 98008)
Pachtovní smlouva zę dne 28. 2.2018 (LEDEKO, a.s. - pachtýř)

Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupľáci na akci "111365 Křetín, pľůtah'' zę dne 2.5. 2018

Smlouva o dílo č. 1812zę dnę2l' 6.2018 (Statické zajištění budovy č.p.40 -byvalá stará škola

Smlouvaodílozedne 17.2.20l'7 vč.Dodatkuč. l zędne 8.6'2017 aPředávacíhoprotokolu zędne74'
3. 2018 (Stľategický ľozvojoý dokumęnt obce Křetín)
Smlouvaodí|ozędne 19.6.20l8vč'Dodatku č'lzęďnę26.9'2018 aDodatkuč.2zedne ll. l0.20l8
(oprava střechy zŠ rcretĺn;
š.nlourru o bezúplatném převodu ze dne 6.3.2018 (PD ''Prodloužęní vodovodu pro novou ýstavbu RD,

Křetín'')
Smlouva o zaj ištění pouťových atrakcí v obci Křętín zę dne 26 ' 6 . 2018

Záměr obce Křetín na bezúplatný převod majetku '' PD - Prodloužení vodovodu pľo novou ýstavbu RD,

Křetín''
Zánér obcę Křętín na propachtování pozemků o rozloze 5;7531 ha v k.ú. Křętín
Dokumentace k veřejrré zakázcę malého rozsahu na"Zpracování úzęmního plánu Křetín''

Protokol o ýsledku kontroly v příspěvkové organizaci Zák|adní škola a matęřská škola Křetín, okres

Blansko, příspěvková organizace ze dne 12. 12.2018
Záplszjednáĺí rady obce ze dne 13.6.2018
Zápiszjednánírady obceze dne 14' 3.2018
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Zźpisz jednání ľady obcęze dne 16' 5''20|8
Zápis z jednźtní rady obce ze dne 24' l. 2018
Zápis z jedná,ní rady obce ze dne 25' 4' 2018
Zápis z jednźlní rady obce zę dnę 25. 7 ' 2018
Zápis zjednání rady obce ze dne 28. 2'2018
Zápisz ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Křetín, konaného dne 3l' l0.20l8
Zápiszjednźlnírady obceze dnę 19' 9'2018
Zápisz jednání Zastupitelstva olrcę Křetín konaného dne 13.zźĺtÍ 20l7 (Střednědobý ýhled rozpočtuna
léta 20l8 -2020)
Zápis z jednání Zastupitelstva obce Křetín konaného dne 6. prosince 20l7 (Pravidla ľozpočtového
provizoria na ľok 20 1 8)
Zápis z jednání Zastupitelstva obce KÍetÍn ze dne l8. 12.2018
Zźryis z jednźlní Zastupitelstva obce Křętín zę dĺe 26.9.2018
Zźlpis z jednźtní Zastupitelstva obcę Křetín ze dne 27 . 6.2018
Zápis z jednání Zastupitelstva obce Křetín ze dne 28. l 1 . 201 8
Zźryis z jednání Zastupitelstva obce Křetín ze dne 28. 2.2018
Zźłpis z jedĺźní Zastupitęlstva obce Křetín ze dnę 28.5. 20l8
Zápis z jednání finančního výboru dne 20. 6. 2018
Zäpis z jednání kontľolního v'ýboru dne 27 .6. 20 l 8

OznámenÍ o zveřejnění dokumentů obce Křetín ze dne 17 . 7 .2018
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