
Kľajský úřad Jihomoravského kľaje
odbor kontľolní aprävni - oddělení přezkumu obcí
Žerotínovo náměstí 3
601 82 Bmo

SpZn.: S - JMK 95109/2019 OKP

ZPRÁvA
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019

obce xŘEľÍN, okľes Blansko

Zprźtva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypľacována na základě Zápisu z dílčího

přezkoumání hospodaření, které pľoběhlo dne 9. zźří 2019 a na zźtkl.adě výsledku

konečného přezkoumání hospodaření, které se uskutečnilo dne 6. února 2020.

Přezkoumání hospodaření pľoběhlo na ztĺkladě ustanovení $ 42 zźlkoĺa č,. 12812000 Sb., o

obcích a v souladu se zákonem č. 42O|ŻOO4 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních

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

hospodaření).

Místo pľovedenÍ přezkoumání: obecní úřad Křetín
Křętín I00, 679 62 KÍętín

Přezkoumání vykonal:
Kontrolor pověřený Ťízęnim přezkoumání : Ing. Jitka Lošt'áková

Kontrolor Jana Buľgeľová
Petra Kupková

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

vydala JUDľ. Dagmaľ Dorovská _ pověřena vedením odboru kontrolního a právního

IQajského úřađu Jihomoľavského kľaje.

Ing. Bořek Pľocházka - staľosta

Marcela Kobylková - účetní

Přĺ přezkoumání byli přítomni:



Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v $ 2 odst. 1 a 2
zźl<ona o přezkoumávání hospodaření, posouzené podle hledisek uvedených v $ 3 tohoto
ztlkona. Přezkoumání hospodaření bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při posuzování jednotliých právních úkonů se vycházi ze zněni pľávních předpisů platných
ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

Podle ustanovení $ 2 odst. 3 zźtkona o přezkoumávání hospodaření nebyly předmětem
přezkoumáníúdaje, na kteľé se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno dne 26. sľpna 2019, a to doručením písemného
oznámení úzęmnímu celku nejpozději 5 dnů přede dnem realizace výkonu přezkoumání.

A. Výsledek přezkoumání

I. Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

B. Pl'ěoí opatř"'í k odstľu'ění ."dostatků ziištěnÝ"h

I. přĺ přezkoumání hospodaření územního celku za pŕedchálzející ľoky

Při přezkoumóní hospodařenĺ za předchózející ľotql byly zjištěny ndsledující chyby
a nedostatlqt:

Zastupitelstvo obce Křetín ną svém zasedání dne 28' 11' 2018 pověřilo staľostu
schvalovat rozpočtová opatření do výše ]00 tis. Kč měsíčně, vyjma ľozpočtových
opatření týkajících se havarijních situací a přijaých dotqcí (usnesení č. 8/6/20]8)'
Kontľolou ľozpočtových opatření bylo zjištěno, že ľozpočtovým opatřením č' 8,
schváleným staľostou obce, byla pľovedeną změna ľozpočtu na stľaně příjmů i výdajů o
]83.300,- Kč, což je nad rámec udělen,ź pravomoci zastupiíelšnem, 

'Nebylo

postupováno v souladu s $ ]02 odst. t písm' a), kdy rada (starosta) obrc
nezabezpečovala hospodaření obce podle schváleného rozpočtu, nepľováděla
ľozpočtová opatření v rozsahu stanovenĺźm zastupitelstvem obce' Na zaseclúní
zastupitelstva obce dne 27. 3, 2019 v ľdmci schvtűlení zúvěľečněho účtu za ľok 2018
bylo přijato opatření k nedostatku s tím, že starosta buďe napříště provdclět rozpočtovlÍ
opatření v rozsahu schvdleném zastupitelstvem obce. PřÍ přezkoumóní hospodaření
obce Křetín za rok 2019 bylo ověřeno provddění rozpočtoiých opatření v ľoce 2019,
Nebylo zjištěno pochybení při provlÍĺlění ľozpočtových opatřění v tomto období.
Napraveno.

II. při předcházejícím dílčím přezkoumání

Při předcházejícím dílčím přezkoumóní nebyly zjištěny chyby a nedostatlql.

c.z aver
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I. Při přezkoumání hospodaření obce Křetín za rok2019

nebvlv ziištěnv c vhv a. nedos tatkv

II. Upozornění na případná rizika, která |ze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků,

kteľá mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:

- Při přezkoumání hospodaření za ľok 20]9 nebyĺa zjištěna žádná závažná rizika, kteró

by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

a) podíl pohledávek na ľozpočtu územního celku
b) podíl závazkűna rozpoětu územního celku
c) podíl Zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

.. 0,33 oÁ

r0,32 o/o

....... 0%

IV. ověření poměľu dluhu územního celku k průměľu jeho příjmů za poslední 4

ľozpočtové ľoky podle právního předpĺsu upravujícího ľozpočtovou odpovědnost:

Dluh obce Křetín k31
rozpočtové roky'

12. 2019 nepřekľočil 60 % pruměru příjmů za poslední 4

Křetín, dne 6. unora2020

Jména a podpisy kontroloru zučastněných na konečném dílčím přezkoumání - za Kľajský úřad

Jihomoravského kľaje

,''/(/LU/,L/Ing. Jitka Lošťáková

kontroloľ pověřený řízením přezkoumání

Petra Kupková

podpis kontľolora Íizęnim přezkoumání

kontrolor

J-

kontľolora



Poučení

Tato zpräva o ýsledku přezkoumání hospodaření je současně i návrhem zprávy o výsledku
přezkoumání hospodďeni, aje možno ke zjištění vní uvedené podat písemné stanovisko
ve lhůtě do 15 dnů ode dne přeđání návľhu zptávy kontroloľovi pověřenému Ťizenim
přezkoumání. Konečným zněním zprávy se tento návrh stává okamžikem marného uplynutí
lhůty, stanovené V $ 6 odst. 1 písm. d) zélkona o přezkoumávání hospodaření, k podání
písemného stanoviska kontrolorovi pověřeném u řizenim přezkoumání.

Zpráva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech' přičemž se jeden stejnopis předává zástupci
kontľolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládźĺdo příslušného spisu kľajského úřadu.

Zpráva o ýsledku přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením $ II zákona
o přezkoumávání hospodaření pľojednána a jeden výtisk převzal starosta obce Křetín.
Nedílnou součástí zprávyje seznam přezkoumávaných písemností uvedených v příloze.

Poslední kontrolní úkon, tj. ukončení kontroly na místě, byl učiněn dne 6. únoľa 2020.
Zástapci územního celku prohlašují' Že poskytli pravdivé a úplné infoľmace o předmětu
přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu.

Ing. Bořek Procházka

starosta obce

Marcela Kobylková

účetní

,W
podpis starosty obce

podpis účetní
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Z eo dk ezk nt od tz 20ílo

Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány následující písemnosti

Návrh rozpočtu obcę Křetín na ľok 2019

Schválený rozpočet obcę Křetín na rok 2019

Návľh závěrečného účtu obcę Křetín zarokŻ0ĺ9
Zttvěrečný účet obcę Křetín zarok20l8
Rozpočtové provizorium na rok 2019 ajeho pravidla

Rozpočtové opatření č. 6

Evidęnce rozpočtových opatření za rok 2019

Řozpočtové ópatĺe''ĺ z období září - prosine c 2019, č" Iý?0|9 
^-.- --- ' ,

Dohoda o provedení práce zedne 30. 10. 2019 1ĺtiid budovy oÚ Křetín), vč' Mzdového listu

zaměstnance zarok20|9 (os. č. 181)

Střednědobý výhled rozpočtu ĺa |éta 20 |8-20Ż0

KB, a. s. bankovní výpis č. 6'7 ze dĺę 24' 4' 20|9

KB, a. s. bankovní výpis č. 9'7 zę dnę 13 ' 6' 2019

Inventarizační zprtlva za rok20|9
i""""t"*ĺ *o,rpi.y účtí invęntar izačĺíchpoloŽek d1e stalu k 31. 12' 2019 (č' | - 42)

Plán invęntuľ na rok 2019 1 '1- a^L! |Ý,

Mzdové listy členů finančnfüo, kontľolního a sportovního výboru zastupitelstva obcę za období září -

prosinec r'2019 (os. č.179' 180,181,182)
Mzdové listy zastupitďri za l-8l20l9
ńor'oau o piu.ouní čirrr'osti ze dnę 28.2.2oO5 (vedení obecní kĺoniky)

Mzdové listy uvolněného starosty obce a neuvolněných člęnů zastupitelstva obcę za období září -

prosinec r.2019
bokladní doklady za měsíc prosinec r' Ż0I9 (doklady č' 785-81 8)

Pokladní kníhazaměsíc prósinec r' 2OI9 (doklady č' 785-818)

Úeętní doklady k přezkoumaným písemnostem

Úetový rozvrh na rok 2019

Darovací smlouva zę dne'ĺ .2.2ol9 (Nové sdružení zdravotně postiŽených v Letovicích)

Ďu.o.ru"ĺ smlouva zę đĺe "ĺ .2.2o1g (Římskokatolická farnost Křetín)

Finanční vypořádání dotacę na akci Výměna vstupních dvęří a okapu na budově Matęřské školy Křetín

zę đnę |9. |Ż.2019
Sm1ouva č. 0735l861 o poskynutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR ze dnę |0'7 '2019

(rekonstrukce zahrady při MS)
Smlouva č. 09431838 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR zę dnę Ż6' 7 ' 2019

ioúno"u zeleně na vybríných veřejných prostranstvích obce)

Smlouvač.JMK057741/19/oRRoposkytnutídotacezrozpočluJihomoravskéhokĺajezęďnę3'7.20]19
a;ń;'" vstupních dvęří a okapu na budově'Mateřské školy Křetín)

Smlouva o nájmu p.orio. sloužícího k podnikání ze dĺę 15. Ż. 2ol9 (prostory uľčęné pro podnikání

v objektu KD ve Křetíně)
Smlouva o dílo ze dnę 10. l.2llg (Stanislav Cvľkal - PRoKANT, Lętovicę - pľojekt pro stavební

povolení akcę Přestavba školy na bytowý dům _ Křetín 40)

Smlouva o dílo zę dne 14' 3.2ol9 (KAVYL, .pái. . ..o', ívĺohęlno - rekonstrukce zahradapři MŠ)

Smlouva o dílo ze a"" ő .' 

'l 
. ző1giňg. ś'ĺ"-á Jan Pľojekční a inženýľská činnost Křętín - projekt

na akci ''Přestavba školy na bytový dům - Křetín 40'')

Smlouva o účasti obce ÍGetín na financování dí1a ''VbJ Křetín, napojení na dispečink'' ze dne

: i. ro. 2019 ("Svazek vodovodů akanalizací,, měst a obcí se sídlem Boskovice)

Záměrpronájmu pohostinství vę Křetíně v budově č.p. 151 na parcele č:' st' 56lŻ v k'ú' Křętín

Dokumęntace k veřejné zakázcemalého rozsahu na siuŽby ''obnova zelęně na vybľaných veřejných

prostranstvích obcę Křetín'' :

()zĺámęĺí zadavatęlęo jmenování komisę pro otevírání obálek a hodnocení nabídęk zę dne 24' |' 20l.9

Sęznam doručených nabíđęk zę ďnę l ' 2' 2019

Pľotokol o jednání toÁir" pro otevíľání obálek a hodnocení nabídęk ze đnę I ' 2' 2019

oznámęnio výsleđku ýběrového Íízęĺí - rozĹodnutí zadavate|ę o ýběru nejvhodnější zę đle'7 ' Ż' Ż019

Infoľmace o přijetí opatŕení k nápravě zjištěných chyb a nędostatků a ztrovęťl i o jejich p1nění ze dne

28. 3.2019
Dođatek č. 1 ke Směrnici - vysílání pracovní cęsty' zę ďnę 2' 1' Ż0I9
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Pľotokol o ýsledku kontroly v přísplvkov é organizaci Zźi<laďniškola a mateřská škola Křetín, okľesBlansko, příspěvková organizace ze dĺę 1I. lr.2019, vĺ. oznamłiĺo iroveoenĺ kontľoly zę dne26. 11' 2019 avč, Pověřęní k provedení kontroly zę dnę 26. ll' 2olg
Zźlpis z jednání Zastupitelstva obcę Křetín konaného dne 18. t2.2O1g
Z-átpis z jednání Zastupitelstva obce Křetín konaného đne 6.2.2019
Zźlpis z jednźní Zastupitelstva obce Křetín konaného đne 5. 6.2019
Zápis z jeďnäní Zastupitelswa obce Křetín konaného đne 9 . 1' 2Ol9
Zálpis z jednání Zastupitelstva obce Křetín konaného dnę 3.,7. 2079
lyidence čerpání dovolené uvolněného člena zastupitelstva obcę zaľok 2019
Zápis z jeđnéní finančního ýboru dne 23 ' Io. 2019
Inventaľizace Záklađĺiškoly a.Mateřské školy Kl"^Ę, okľes Blansko, příspěvkov é organlzace,pľovedené
!9 ti' 3 1, |2' 2019 [Plán řádné inventury na iok 2O1<j ,Inventurní 'ffiy majetku a závazl<ťs, ke dĺi3_l' !2' 20 l 9 (SU 26 1, I 12, 24t, 243), Invenüarizačn í zpr áv a za rok 20 19)
Zőpis z jeđnání kontrolního výboru dne 28. 8.20ir9
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