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datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 

17. března 2016 Ing. Zuzana Svobodová KUZL 32221/2015 KUSP 32221/2015/IAK 

 

 

 Zpráva č. 80/2016/IAK  

 o výsledku přezkoumání hospodaření 
obce Svárov, IČ: 00542237 

za rok 2015 
 

 

 

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:  16. 3. 2016 - 17. 3. 2016 (jednorázové přezkoumání) 

 

na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a 
dobrovolných svazků obcí. Krajský úřad zahájil přezkoumání podle § 5 zákona 420/2004 Sb. 
písemným oznámením doručeným územnímu celku nejpozději 5 dnů přede dnem realizace 
přezkoumání. 
 

 

Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Svárov, Svárov 74 

 687 12 Bílovice 

 
 

 

Přezkoumání vykonal: 

kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing. Zuzana Svobodová 
 

 
Obec Svárov zastupoval:  

místostarostka:                  Ivana Hubáčková 
účetní: Božena Šuranská 
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A. Přezkoumané písemnosti 
 

Druh písemnosti Popis písemnosti 
Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2015 byl zveřejněn na úřední desce obce v období od 2. 

12. 2014 do 17. 12. 2014. Zveřejnění proběhlo také v elektronické podobě ve 
stejném termínu. Příjmy byly navrženy ve výši 2 807 400,00 Kč, výdaje byly 
navrženy ve výši 5 807 000,00. Kč, financování 3 000,00 Kč. 
Rozpočet  
 
 

Pravidla 
rozpočtového 
provizoria 

Vzhledem k tomu, že rozpočet na rok 2015 byl schválen před 1. 1. 2015, neřídilo 
se hospodaření obce pravidly rozpočtového provizoria dle § 13 zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.  
 

Rozpočtová 
opatření 

V roce 2015 byly schváleny zastupitelstvem obce celkem 3 změny rozpočtu: 
dne 20. 4. 2015 - příjmy navýšeny o 708 000,00 Kč, výdaje navýšeny o 358 
000,00 Kč, financování sníženo o 350 000,00 Kč 
dne 12. 8. 2015 - příjmy i výdaje navýšeny o 216 000,00 Kč 
dne 16. 12. 2015 - příjmy navýšeny o 83 000,00 Kč, výdaje sníženy o 2 917 
000,00 Kč, financování sníženo o 3 000 000,00 Kč 
 
Příjmy byly celkem navýšeny o 1 007 000,00 Kč, výdaje byly sníženy o 2 343 
000,00 Kč, financování sníženo o 3 350 000,00 Kč 
- všechny změny byly zaneseny do výkazu Fin 2-12M, nebyly zjištěny rozdíly  
 

Rozpočtový 
výhled 

Obec Svárov měla zpracován rozpočtový výhled na období 2015 - 2018 v 
souladu s § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v němž byly stanoveny předpokládané příjmy a výdaje rozpočtu v 
uvedeném období, byl zpracován dne 21. 12. 2013.  
 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet na rok 2015 byl schválen usnesením zastupitelstva č. 2014/2ZO/23 
dne 17. 12. 2014 a to jako schodkový s příjmy ve výši 2 807 400,00 Kč, výdaji ve 
výši 5 807 400,00 Kč, financování 3 000 000,00 Kč.  
Schodek rozpočtu byl kryt peněžními prostředky na bankovních účtech.  
 
Kontrola doporučuje uvádět do usnesení, zda byl rozpočet schválen jako 
vyrovnaný, přebytkový, případně schodkový a dále uvést závazné ukazatele 
rozpočtu. 
 

Závěrečný účet Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední desce od 27. 4. 5. 2015 do 12. 
5. 2015, v elektronické podobě ve stejném termínu.  
Závěrečný účet obce Svárov za rok 2014 byl schválen usnesením 
zastupitelstva obce č. 2015/7ZO/7 dne 24. 6. 2015 a to bez výhrad, součástí 
závěrečného účtu při jeho projednání byla zpráva o výsledku přezkoumání 
hospodaření za rok 2014. 
 
 

Bankovní výpis Obec Svárov měla v roce 2015 zřízeny následující bankovní účty: 
 
základní běžný účet u Komerční banky č. 11025721/0100 - k 31. 12. 2015 
zůstatek ve výši 4 952 418,47 Kč ověřen na výpis periodický č. 1 ze dne 22. 1. 
2016 a odpovídal zůstatku analytického účtu 231 0010 v hlavní knize  
běžný účet u České národní banky č. 94-3412721/0710 - k 31. 12. 2015 
zůstatek ve výši 2 691,84 Kč ověřen na výpis č. 27 ze dne 31. 12. 2015 a 
odpovídal zůstatku analytického účtu 231 0011 v hlavní knize 
 
 

Dohoda o hmotné V platnosti byla stávající dohoda o hmotné odpovědnosti uzavřená s účetní obce.  
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odpovědnosti  
Evidence majetku Obec Svárov evidovala k 31. 12. 2015 následující majetek v programu KEO: 

 
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek ve výši 28 686,00 Kč  
- oprávky v plné výši na účtu 078 
- přírůstek ve výši 12 027,00 Kč (program KEO mzdy, majetek) 
 
041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek ve výši 127 050,00 Kč  
- nově pořízený územní plán obce  
 
031 Pozemky ve výši 13 798 318,63 Kč  
- přírůstek ve výši 98 086,10 Kč (z toho 11 494,66 Kč byly změny na základě 
digitalizace pozemků, 51 998,16 nákup pozemku), úbytek byl ve výši 17 306,10 
Kč (9,10 Kč vyřazený pozemek z důvodu prodeje, 17 297,00 Kč převod z 031 
0500 na MD 031 0500 - věcné břemeno) 
 
032 Kulturní předměty ve výši 7,00 Kč 
- kříže a sochy v obci dle zařazovacích protokolů, každý v hodnotě 1,00 Kč 
 
021 Stavby ve výši 18 880 250,52 Kč 
- oprávky ve výši 11 754 148,50 Kč na účtu 081 
- nebylo účtováno o přírůstku ani úbytku 
 
022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí ve výši 111 035,00 Kč 
- oprávky ve výši 79 320,00 Kč na účtu 082 
- nebylo účtování o přírůstku ani úbytku 
 
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek ve výši 871 089,80 Kč 
- oprávky v plné výši na účtu 088 
- přírůstek ve výši 32 355,00 Kč (magnetická tabule 3 363,00 Kč, dataprojektor 3 
993,00 Kč, HP ProBook 24 999,00 Kč) 
- úbytek ve výši 3 681,60 Kč (betonová lavička) 
 
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek ve výši 118 086,00 Kč 
- byl zaúčtován přírůstek i úbytek ve výši 51 998,00 Kč (nákup pozemku 
zaúčtován na 031) 
 
069 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek ve výši 20 000,00 Kč 
- 200 akcií České spořitelny x 100 ks (ověřeno na výpis z nezařazené evidence 
ze dne 13. 1. 2016) 
 
902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek ve výši 43 403,50 Kč 
- přírůstek ve výši 19 873,50 Kč (např. schůdky, popelnice, kolečko...) 
 
Kontrola upozorňuje, že pořízení územního plánu bylo zaúčtováno dokladem č. 
1504-000058 na OdPa 3635 nesprávně na pol. 5169, přestože se jednalo o 
kapitálový výdaj. 
 

Evidence 
pohledávek 

Obec Svárov neúčtovala v roce 2015 o dlouhodobých pohledávkách. 
Bylo účtováno pouze o krátkodobých pohledávkách na účtech: 
 
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy ve výši 143 360,00 Kč 
- zálohy na elektrickou energii a plyn 
 
388 Dohadné účty aktivní ve výši 200 000,00 Kč 
- za odběr vody v roce 2015 
 

Evidence poplatků Obec Svárov měla v roce 2015 platné obecně závazné vyhlášky: 
- č. 2/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů účinnou od 1. 1. 
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2014 - poplatek ve výši 400,00 Kč za osobu 
- č. 2/2007 o místních poplatcích účinná od 1. 1. 2008 - poplatek za psa ve výši 
50,00 Kč, za každého dalšího 75,00 Kč 
 
Dle hlavní knihy za 12/2015 byl účtován:  
předpis pohledávky za psy k datu splatnosti poplatku na účtu 315 0300 ve výši 
50,00 Kč, k 31. 12. 2015 bylo uhrazeno celkem 50,00 Kč  
předpis pohledávky za komunální odpad k datu splatnosti poplatku na účtu 
315 0400 ve výši 3 600,00 Kč, k 31. 12. 2015 na straně Dal byly zaúčtovány 
úhrady ve výši 3 600,00 Kč  
 
- součet pol. 1340 ve výkazu Fin 2-12M ve výši 100 040,00 Kč a 1341 ve výši 2 
400,00 Kč v celkové výši 102 440,00 Kč odpovídal účtování na straně Dal na účtu 
606 320 ve výši 102 440,00 Kč  
 
Kontrola doporučuje zavést analytickou evidenci účtu 606 pro jednotlivé místní 
poplatky 
 
 

Evidence závazků Obec Svárov neúčtovala v roce 2015 o dlouhodobých závazcích. 
Obec účtovala o krátkodobých závazcích na účtech: 
 
321 Dodavatelé ve výši 23 387,09 Kč 
- neuhrazené dodavatelské faktury č. v KDF 15-001-00134 až 15-001-00141 
- např. odvoz odpadu Rumpold 
 
331 Zaměstnanci ve výši 45 589,00 Kč 
336 Sociální pojištění ve výši 3 414,00 Kč 
337 Zdravotní pojištění ve výši 5 177,00 Kč 
342 Ostatní daně ve výši 9 840,00 Kč 
- odměny a mzdy za 12/2015 
- provedeno srovnání se mzdovým listem 
 
389 Dohadné účty pasivní ve výši 115 000,00 Kč  
- elektřina 65 000,00 Kč 
- plyn 50 000,00 Kč 
 
378 Ostatní krátkodobé závazky ve výši 206,00 Kč 
- zákonné pojištění úrazu 
 

Faktura Vydané faktury 
Byly vystaveny v programu KEO, opatřeny likvidačním lístkem s podpisy příkazce 
operace, správce rozpočtu a hlavní účetní, předpisem účtování pohledávky a 
rozpočtovou skladbou při úhradě. V roce 2015 bylo vystaveno celkem 7 faktur. 
 
Došlé faktury 
Byly založeny v samostatném šanonu a opatřeny likvidačním lístkem s číslem v 
KDF, dále s podpisy příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní, 
předpisem účtování pohledávky a rozpočtovou skladbou při úhradě. V roce 2015 
bylo zaevidováno celkem 141 dodavatelských faktur č. 15-001-00001 až 15-001-
00141 a dále 26 zálohových faktur č. 15-010-00001 až 15-010-00026. 
 
 
 

Hlavní kniha Hlavní kniha byla sestavena k 31. 12. 2015 v programu KEO-W. Zůstatky 
syntetických účtů v hlavní knize odpovídaly zůstatkům v rozvaze za období 
12/2015. 
 

Inventurní soupis 
majetku a závazků 

Ke kontrole byla předložena složka s veškerou dokumentací týkající se provedení 
inventarizace majetku, pohledávek a závazků obce k 31. 12. 2015. 
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Pro potřeby provedení inventarizace měla obec Svárov zpracovanou Směrnici 
pro provedení inventarizace, v níž byl v Příloze č. 1 stanoven plán inventur 
(zahájení 30. 12. 2015 a ukončení 31. 1. 2016) a složení inventarizační komise. 
Přiložena byla prezenční listina ze školení inventarizační komise ze dne 18. 12. 
2015.  
Inventurní soupisy jednotlivých složek majetku, pohledávek a závazků byly 
doplněny inventurními seznamy vyhotovenými v programu KEO04. Inventurní 
soupisy byly opatřeny podpisy osob odpovědnými za provedení inventarizace s 
datem provedení inventury. Inventurní soupisy byly vyhotoveny i k majetku 
evidovaném v podrozvahové evidenci.  
Nově pořízený majetek byl doložen zařazovacím protokolem.  
 
Dle Inventarizační zprávy ze dne 31. 1. 2016 byla inventarizace provedena v 
souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, byla podepsána 
členy inventarizační komise. 
 
Kontrola doporučuje uvádět v Inventarizační zprávě, zda byl vyřazen a 
zlikvidován nepotřebný majetek.  
 

Kniha došlých 
faktur 

Kniha došlých faktur byla vedena v programu KEO-W se všemi náležitostmi, v 
roce 2015 v ní bylo zaevidováno celkem 141 dodavatelských faktur. Zvlášť byly 
evidovány zálohové faktury.  
Do 31. 12. 2015 nebyly uhrazeny faktury ve výši 23 387,00 Kč, což odpovídalo 
zůstatku na účtu 321 v hlavní knize za 12/2015. 
 

Kniha odeslaných 
faktur 

Kniha vydaných faktur byla vedena v programu KEO-W. V roce 2015 v ní bylo 
zaevidováno celkem 7 faktur č. 15-002-00001 až 15-002-00007. Všechny faktury 
byly do 31. 12. 2015 uhrazeny.  
 
 

Odměňování 
členů 
zastupitelstva 

Ke kontrole byly předloženy mzdové listy všech členů zastupitelstva obce 
(neuvolněná starostka, neuvolněná místostarostka a ostatní neuvolnění členové 
zastupitelstva obce) vyhotovené dne 25. 1. 2016 v programu KEO4.  
Zastupitelstvo obce usnesením č. 2015/6ZO/6 ze dne 30. 4. 2015 rozhodlo o 
odebrání měsíční odměny zastupiteli obce (os. č. 7) a to ke dni 1. 5. 2015 - 
ověřeno na mzdový list. Bylo zjištěno, že neuvolněnému zastupiteli os. č. 7 byl za 
měsíc duben vyplacen nedoplatek ve výši 309,00 Kč za listopad 2014 zjištěný při 
přezkoumání za rok 2014. Dále uvedenému členovi zastupitelstva obce nebyly 
vyplaceny odměny za výkon funkce za měsíce leden - duben - odmítá si odměny 
převzít - kontrola doporučuje vyzvat zastupitele písemně k převzetí odměn.  
Výše odměn všem neuvolněným členům zastupitelstva obce byla stanovena v 
souladu s Přílohou č. 1 Nařízení vlády č. 37/2003 Sb. 
 

Pokladní doklad Pokladní doklady byly vyhotoveny v programu KEO jedna číselná řada pro příjmy 
i výdaje (v roce 2015 celkem 374 pokladních dokladů č. 15-701-00001 až 15-701-
00374).  
Kontrola byla provedena u pokladních dokladů za prosinec 2015. Výdajové 
pokladní doklady byly doloženy prvotními doklady (paragony...). 
 
Kontrola doporučuje kopírovat prvotní doklady (paragony), u nichž není zaručena 
stálost záznamu 
 

Pokladní kniha 
(deník) 

Pokladní deník byl zpracování v programu KEO-W, byl měsíčně uzavírán a 
zůstatky na konci měsíce byly převedeny do počátečního stavu následujícího 
měsíce. V roce 2015 bylo zaevidováno celkem 374 pokladních dokladů (jedna 
číselná řada pro příjmy i výdaje).  
K 31. 12. 2015 byl stav pokladní hotovosti 0,00 Kč, což odpovídalo zůstatku účtu 
261 v hlavní knize i rozvaze za 12/2015. 
Na konci každého měsíce byla provedena kontrola pokladny dle zákona č. 
320/2000 Sb. předsedou finančního výboru.  
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Příloha rozvahy Kontrole byla předložena "Příloha" sestavená k 31. 12. 2015 v programu KEO-

W. V části A. 3. byly uvedeny informace o použitých účetních metodách.  
V části A. 4. byl zůstatek na účtu 902 „Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek“ 
ve výši 43 403,50 Kč. V části F byly doplňující informace k hospodaření s 
peněžním fondem obce (sociální fond). 
V části G. byly stavby členěny dle jednotlivých druhů a v části H. pozemky dle 
jednotlivých typů a zůstatky brutto odpovídaly zůstatkům v hlavní knize za 
12/2015. 
 

Rozvaha  Ke kontrole byla předložena rozvaha sestavená za období 12/2015, tištěná verze 
ze dne 27. 1. 2016 z programu KEO-W.     
Aktiva netto ve výši 26 520 008,96 Kč odpovídala pasivům celkem. Stálá aktiva 
byla ve výši 33 954 522,95 Kč brutto, korekce stálých aktiv byla ve výši 12 733 
244,30 Kč byla provedena na účtech 018, 021, 022, 028. 
Zůstatky syntetických účtů v rozvaze k 31. 12. 2015 odpovídaly zůstatkům 
uvedených účtů v hlavní knize za období 12/2015. 
 
Výsledek hospodaření roku 2014 byl zaúčtován na účet 432.     
 

Účetnictví ostatní Odpisy, odpisový plán 
Obec Svárov měla pro potřeby odepisování vyhotovenou Směrnici č. 2/2011 
Odepisování dlouhodobého majetku, v níž je stanoven čtvrtletní odpis, zbytková 
hodnota ve výši 1% z ocenění. 
Účetní odpisový plán pro rok 2015 byl sestaven v programu KEO dne 30. 3. 
2015. Dle odpisového plán měly být v roce 2015 provedeny odpisy ve výši 768 
411,57 Kč. Na účtu 551 byly zaúčtovány odpisy ve výši 767 341,90 Kč - ověřeno 
na vnitřní doklady č. 1503-000158, 1506-000107, 1509-000092, 1512000108 v 
celkové výši 768 411,57 Kč - rozdíl ve výši 1 069,67 Kč. 
Dále bylo provedeno srovnání odpisů na účtu 551 ve výši 767 341,90 Kč a účtů 
oprávek 081 a 082 v celkové výši 769 481,24 Kč - rozdíl 2 139,34 Kč byl dán 
nesprávným doúčtováním odpisů na stranu MD účtu 551 (vnitřní doklad č. 1512-
000107) 
 

Účtový rozvrh Účtový rozvrh byl sestaven v programu KEO-W pro rok 2015 s názvy 
analytických účtů.  
 

Výkaz pro 
hodnocení plnění 
rozpočtu 

Ke kontrole byl předložen výkaz Fin 2-12M sestavený v programu KEO-W k 31. 
12. 2015. 
Daňové příjmy ve výši                    2 638 120,68 Kč 
Nedaňové příjmy ve výši                  442 444,94 Kč 
Kapitálové příjmy ve výši                       3 250,00 Kč 
Přijaté dotace ve výši                       814 585 Kč, Kč 
Celkové příjmy byly ve výši           3 898 400,62 Kč  
Konsolidace příjmů ve výši                         0,00 Kč 
Celkové příjmy po konsolidaci     3 898 400,62 Kč (102,20 %) 
 
Běžné výdaje ve výši                     2 376 055,63 Kč 
Kapitálové výdaje ve výši                   51 998,00 Kč      
Celkové výdaje ve výši                  2 428 053,63 Kč  
Konsolidace výdajů ve výši                        0,00 Kč 
Celkové výdaje po konsolidaci     2 428 053,63 Kč (70,09 %) 
 
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci  +1 470 346,99 Kč 
+ počáteční stav účtů k 1. 1. 2015         3 484 763,32 Kč 
= konečnému stavu účtů k 31. 12. 2015 ve výši 4 955 110,31 Kč – nebyl 
zjištěn rozdíl (odpovídal zůstatku na účtu 231 v rozvaze za období 12/2015). 
 
Závazné ukazatele rozpočtu nebyly překročeny.  
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Kapitálové příjmy ve výši 3 250,00 Kč se týkaly prodeje pozemku (OdPa 3639 
pol. 3111) 
Kapitálové výdaje ve výši 51 998,00 Kč se týkaly nákupu pozemku (OdPa 3639 
pol. 6130)  
 
Obec Svárov měla rozpočtované finanční prostředky na OdPa 5212 "Ochrana 
obyvatelstva" pol. 5901 "nespecifikované rezervy" v souladu s § 25 zákona č. 
240/2000 Sb., o krizovém řízení, v platném znění 
  
 

Výkaz zisku a 
ztráty 

Ke kontrole byl předložen výkaz zisku a ztráty sestavený k 31. 12. 2015 v 
programu KEO-W 
       Byly účtovány náklady a výnosy pouze v 
hlavní činnosti.  
Náklady celkem              2 994 722,55 Kč 
Výnosy celkem               3 988 029,46 Kč 
Výsl. hosp. běž. ú. o.        993 306,91 Kč odpovídal výsledku hospodaření 
běžného účetního období v rozvaze sestavené k 31. 12. 2015 
 
Byla sledována návaznost vybraných výnosových účtů na rozpočtové příjmy: 
- 605 ve výši 800,00 Kč odpovídal pol. 1361 
- 606 ve výši 102 440,00 Kč odpovídal součtu pol. 1340 ve výši 100 040,00 Kč a 
pol. 1341 ve výši 2 400,00 Kč 
- 681 ve výši 818 449,31Kč odpovídal součtu pol. 1111, 1112, 1113 
- 682 ve výši 514 591,52 Kč odpovídal pol. 1121 
- 684 ve výši 997 373,09 Kč odpovídal pol. 1211 
- 686 ve výši 195 772,56 Kč odpovídal pol. 1511 
- 688 ve výši 8 694,20 Kč odpovídal pol. 1351  
Nebyly zjištěny rozdíly.  
 

Darovací smlouvy Obec Svárov uzavřela dne 25. 2. 2015 darovací smlouvu s Mateřskou školou 
Zlámanec - předmětem smlouvy byl finanční dar ve výši 5 000,00 Kč na 
zakoupení povlečení a prostěradel pro MŠ.  
- schváleno zastupitelstvem obce dne 20. 2. 2015 
 

Dohody o 
provedení práce 

Všechny dohody uzavřené v roce 2015 byly evidovány v samostatné složce. 
Všechny dohody obsahovaly předepsané náležitosti - označení zaměstnavatele a 
zaměstnance, vymezení pracovního úkolu, dobu, na kterou byla dohoda 
sjednána, rozsah úkolu, odměna, datum uzavření dohody a podpisy obou stran.  
Ve zvláštní složce byly evidovány mzdové listy včetně výkazů o odpracovaných 
hodinách v jednotlivých měsících.  
Ke kontrole byly vybrány dohody uzavřené s pracovníky os. č. 92 dne 2. 2. 2015 
a os. č. 23 dne 3. 8. 2015 - ověřeno na mzdové listy - nebyly zjištěny rozdíly.  
 

Smlouvy a další 
materiály k 
poskytnutým 
účelovým dotacím 

Obec Svárov neposkytla v roce 2015 ze svého rozpočtu žádnou účelovou dotaci. 
 
 
 
 

Smlouvy a další 
materiály k 
přijatým účelovým 
dotacím 

Obec Svárov přijala v roce 2015 následující transfery dle výkazu Fin 2-12 za 
období 12/2015: 
pol. 4112 ve výši 54 400,00 Kč na zajištění výkonu státní správy 
- ve schváleném rozpočtu ve výši 54 400,00 Kč 
 
pol. 4113 ve výši 475 953,00 Kč ze Státního zemědělského intervenčního 
fondu na akci "Rekonstrukce lesní cesty Svárov" 
ÚZ 89 005 ve výši 118 989,00 Kč (nástroj 027, prostorová jednotka 1) 
ÚZ 89 006 ve výši 356 965,00 Kč (nástroj 027, prostorová jednotka 5) 
- v upraveném rozpočtu ve výši 476 000,00 Kč 
- Dohoda o poskytnutí dotace byla uzavřena již 30. 4. 2013, v níž byla stanovena 
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celková výše dotace ve výši 626 040,00 Kč 
- dle Oznámení o schválení platby ze dne 18. 3. 2015 byla poskytnuta dotace ve 
výši 475 953,00 Kč (na účet obce vedený u ČNB připsáno dne 27. 3. 2015) 
- výdaje projektu byly realizovány a zaúčtovány již v roce 2014 
 
pol. 4116 ve výši 284 232,00 Kč z Úřadu práce na veřejně prospěšné práce  
- ve schváleném rozpočtu ve výši 12 000,00 Kč, v upraveném rozpočtu 292 
000,00 Kč 
ÚZ 13 013 ve výši 28 000,00 Kč 
ÚZ 13 234 ve výši 256 232,00 Kč 
- na základě 3 dohod uzavřených s Úřadem práce Uherské Hradiště 
 

Smlouvy o dílo V roce 2015 nebyla uzavřena smlouva o dílo.  
 

Smlouvy o 
převodu majetku 
(koupě, prodej, 
směna, převod) 

Obec Svárov uzavřela následující kupní smlouvy: 
1) obec jako prodávající s p. Vašíčkovou - předmětem smlouvy byl pozemek p. č. 
123/2 o výměře 13 m2 vzniklý oddělením ze stávajícího pozemku p. č. 268/1, 
cena byla stanovena ve výši 3 250,00 Kč, smlouva uzavřena dne 12. 8. 2015, 
schválena zastupitelstvem obce dne 12. 8. 2015 
- záměr obce prodat majetek byl schválen zastupitelstvem obce dne 24. 6. 2015, 
záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce od 29. 6. 2015 do 15. 7. 2015 
- vnitřním dokladem č. 1509-000090 ze dne 30. 9. 2015 byl pozemek vyřazen z 
účtu 031 v hodnotě 9,10 Kč, přestože dle Vyrozumění o provedeném vkladu do 
katastru nemovitosti byly právní účinky vkladu k 12. 10. 2015 a vklad byl 
proveden dne 3. 11. 2015 
- příjem byl zaúčtován na OdPa 3639 pol. 3111 
 
2) obec jako kupující s 6 prodávajícími uvedenými jako smluvní strany - 
předmětem smlouvy byl pozemek p. č. 1092 o výměře 899 m2 za cenu 49 998,00 
Kč (každému prodávajícímu 8 333,00 Kč), smlouva byla uzavřena dne 23. 4. 
2015, schváleno zastupitelstvem obce dne 21. 12. 2013 a opět dne 20. 2. 2015 
- dle Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí byly právní 
účinky vkladu k 30. 4. 2015, vklad byl proveden dne 27. 5. 2015 
- výdaj byl zaúčtován na OdPa 3639 pol. 6130 
 
Kontrola upozorňuje, že pozemek p. č. 123/2 byl vyřazen z účtu 031 ještě před 
vznikem právního účinku vkladu k pozemku, pozemek p. č. 1092 byl zařazen do 
majetku dne 10. 6. 2015, tj. až po vkladu do katastru nemovitostí. 
Kontrola doporučuje účtovat o pozemcích pořizovaných či prodávaných účtovat 
případ k datu nabytí právního účinku zápisu.  
 

Smlouvy o přijetí 
úvěru 

Obec Svárov neuzavřela v roce 2015 žádnou novou smlouvu o úvěru, ani žádný 
úvěr nesplácela.  
 

Smlouvy o půjčce Ke kontrole byla předložena smlouva o výpůjčce uzavřená mezi Obcí Svárov 
(jako půjčitel) a p. Vlastimilem Javorem (jako vypůjčitel), předmětem smlouvy 
uzavřené dne 1. 7. 2015 byly nebytové prostory v 1. podlaží budovy č.p. 74 na 
parcele č. 118, dále movité věci (regály, lednice...). Doba výpůjčky byla sjednána 
do 1. 7. 2016 bez úplaty. 
- smlouva byla schválena zastupitelstvem obce dne 24. 6. 2015 
 

Smlouvy o 
věcných 
břemenech 

Obec Svárov (jako povinná) uzavřela smlouvu o zřízení věcného břemene č. OT-
014330031088/001 s E.ON Distribuce a.s. (jako oprávněná) dne 18. 5. 2015. 
Předmětem smlouvy byl pozemek p. č. 1045/2, PK 166/2, na něm realizovaná 
stavba "Svárov, Kaňa, přípojka NN". Náhrada za zřízení věcného břemene byla 
stanovena ve výši 1 500,00 Kč.  
- smlouva byla schválena zastupitelstvem obce dne 20. 4. 2015 usnesením č. 
2015/5ZO/8 
- dokladem č. 1507-000097 ze dne 31. 7. 2015 byl pozemek převeden z účtu 031 
0500 na účet 031 0501v hodnotě 17 297,00 Kč 
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- právní účinky zápisu vznikly ke dni 28. 5. 2015, zápis byl proveden dne 19. 6. 
2015 
 
Kontrola upozorňuje, že o pozemku nebylo účtováno ke dni vzniku právního 
účinku vkladu. 
 

Zveřejněné 
záměry o 
nakládání s 
majetkem 

viz smlouvy o převodu majetku 
 
 
 
 

Dokumentace 
k veřejným 
zakázkám 

V roce 2015 nebyla realizována žádná veřejná zakázka dle zákona č. 137/2006., 
o veřejných zakázkách. 
 
Kontrola doporučuje zpracovat vnitřní předpis týkající se zadávání zakázek 
malého rozsahu.  
 
 

Vnitřní předpis a 
směrnice 

Obec Svárov měla zpracovány vnitřní směrnice týkající se oběhu účetních 
dokladů, vedení účetnictví vč. účtového rozvrhu 2015, majetku, finanční kontroly, 
odepisování majetku, schvalování účetních závěrek, poskytování cestovních 
náhrad... 
 
 

Zápisy z jednání 
zastupitelstva 
včetně usnesení 

V roce uskutečnila následující zasedání zastupitelstva obce: 
dne 22. 1. 2015 - schválení zařazení křížů na obecních pozemcích do majetku 
obce z důvodu jejich opravy 
dne 20. 2. 2015  
dne 20. 4. 2015 - schválení rozpočtového opatření č. 1, smlouvy o výpůjčce na 
obchod 
dne 30. 4. 2015  
dne 24. 6. 2015 - schválení výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014, 
závěrečného účtu za rok 2014 a účetní závěrky 2014 
dne 12. 8. 2015 - schválení rozpočtového opatření č. 2 
dne 11. 11. 2015 - schválení nákupu programů pro vedení majetku a mezd 
dne 16. 12. 2015 - schválení rozpočtového opatření č. 3, rozpočtu na rok 2016, 
příspěvku MAS Dolní Poolšaví 40 000,00 Kč 
 

Peněžní fondy 
obce (FRB, 
sociální, apod.) – 
pravidla tvorby a 
použití 

Obec Svárov nezřizovala v roce 2015 žádný peněžní fond.  
 
 
 
 
 

Právo provádění 
dalších kontrol 

Provedenou kontrolou hospodaření obce se obec nezbavuje odpovědnosti za 
správnost účetních dokladů a není omezeno právo provádění dalších kontrol.  
 
 

Účetní závěrka Účetní závěrka Obce Svárov sestavená k 31. 12. 2014 byla schválena v 
souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. zastupitelstvem obce 
dne 24. 6. 2015 usnesením č. 2015/7ZO/6. Kontrole byl doložen Protokol o 
schvalování účetní závěrky. 
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B. Zjištění 

 
I.    Předmět přezkoumání, u něhož nebyla nalezena chyba či nedostatek 
 

Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních 
operací, týkajících se rozpočtových prostředků.  
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních 
fondů.  
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního 
celku.  
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků 
vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě 
smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami.  
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu 
právních předpisů o účetnictví.  
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z 
Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních 
smluv.  
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu 
rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším 
osobám.  
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž 
hospodaří územní celek.  
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s 
výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu.  
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi.  
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob.  
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch 
třetích osob.  
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku.  
Zákon č. 420/2004 Sb. § 9 Kontrola nakládání s příspěvkem a se svěřeným majetkem.  

 
 
 
 
II. Při    přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost 

nedostatků uvedených v § 10 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. pod písmenem c): 
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve 
vlastnictví územního celku. 

ČÚS 701 – 710 (§ 36 odst. 1 zákona o účetnictví). 
ČÚS 701 bod 6.2. a 6.4. Územní celek neúčtoval k okamžiku uskutečnění účetního 
případu při převodech vlastnictví k nemovitým věcem, které podléhaly zápisu do 
katastru nemovitostí.   O pozemcích pořizovaných, resp. prodávaných nebylo 
účtováno k datu nabytí právního účinku zápisu.  

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem. 
Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů. 

§ 2 odst. 2 Územní celek nedodržel druhové třídění rozpočtové skladby.   Výdaj na 
pořízení územního plánu byl nesprávně zaúčtován na pol. 5169, přestože měl být 
zaúčtován jako kapitálový výdaj.  

 

C. Závěr 

 
 I.  Odstraňování chyb a nedostatků  
 

Při přezkoumání hospodaření za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky, případně tyto 

chyby a nedostatky byly napraveny. 
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II. Při přezkoumání hospodaření obce Svárov za rok 2015 
 

byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písm. c) 

[§ 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.]. 

 

 

III.  Nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. 

 

 
 IV.  Při přezkoumání hospodaření obce Svárov za rok 2015 

Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele: 

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,00 % 

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 2,24 % 

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,00 %  

 
Svárov dne 17. března 2016 

 

Ing. Zuzana Svobodová  

kontrolor pověřený řízením přezkoumání podpis 

 

 

Paní Ivana Hubáčková, místostarostka  obce Svárov, prohlašuje, že v kontrolovaném období územní 
celek nehospodařil s majetkem státu, neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických 
osob, nezastavil movitý a nemovitý majetek, neuzavřel kupní smlouvu o koupi, směnnou smlouvu a 
smlouvu, smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o poskytnutí dotace, smlouvu 
o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, 
nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady, uskutečnil pouze 
veřejné zakázky malého rozsahu (§ 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.). 

 
 
Zprávu převzala a s obsahem byla seznámena  dne   
 
 

Ivana Hubáčková 

místostarostka 
……………………………………………….. 

podpis 

 
 
1 x obdrží: Obec Svárov 
1 x obdrží: Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor interního auditu a kontroly, oddělení kontrolní  

 

Poznámka: 

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., povinen 
přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání 
hospodaření a podat o tom písemnou informaci a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy 
spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.  

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen 
v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá 
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příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě 
příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat. 
 
Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí správního deliktu podle ustanovení § 14 odst. 
1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a za to se uloží územnímu celku podle ustanovení § 14 odst. 2 
zákona č. 420/2004 Sb. pokuta do výše 50.000,00 Kč. 

 
 

 
 


