Krajský úřadJihomoravskéhokraje
odbor kontrolnía právní- oddělenípřezkumuobcí
Zerotínovonáměstí3
60182 Brno
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ZPRÁVA
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019
obce HORNÍ KOUNICE,

okres Znojmo

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodařeníbyla vypracována na základě Zápisu z dílčího
přezkoumání hospodaření, kteréproběhlo dne 2' prosince 2019 a na zák|adě výsledku
konečného přezkoumání hospodaření, které Se uskutečnilo dne 22. května 2020.
Přezkoumáníhospodařeníproběhlo na zák|adě ustanovení$ 42 zákona č. 12812000Sb.,
o obcícha v souladu se zákonem č. 42012004Sb., o přezkoumáváníhospodařeníúzemních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon o přezkoumávání
hospodaření).

Místo provedenípřezkoumání:

obecníúřadHorníKounice
HorníKounice II7. 67 I 40 Tavíkovice

Přezkoumání vykonal:
Kontrolor pověřený Ťizenimpřezkoumání:
Kontrolor:

Mgr. Zdeňka Procházková
L e n k aK o s m á k o v á
Ing. Zďeněk Vejvalka
Bc. Eva ZavÍelová

Pověřeník přezkoumáníhospodařeníve smyslu $ 5 zákona o přezkoumávání hospodaření
vydala JUDr. Dagmar Dorovská - pověřena vedením odboru kontrolního a právního
kraje'
KrajskéhoúřaduJi|romoravského

Při přezkoumání byla přítomna:

Dana Lapešová- účetní

Předmět přezkoumání:
hospodařeníjsou oblasti hospodařeníuvedenéV $ 2 odst. 1 a 2
Předmětem přezkoun.rání
zákona o přezkoumáváni hospodaření'posouzenépod|e hledisek uvedenýchV $ 3 tohoto
by|o vykonáno výběrovýmzpůsobem.
zákona.Přezkoumáníhospodaření
Při posuzováníjednotlivých právních úkonůse vychází ze zněni právních předpisůplatných
tohotoúkonu.
ke dni uskutečnění
Podle ustanoveni $ 2 odst. 3 zákona o přezkoumáváni hospodaření nebyly předmětem
přezkoumáníúdaje,na kterése vztahujepovinnostmlčenlivostipodle daňovéhořádu.
bylo zahájeno dne úteý 5. listopadu 2019. a to doručením
Přezkoumání hospoc1ařerií
písemnéhooznámení územnímucelku nejpozději 5 dnů přede dnem realizace výkonu
přezkoumání.
A. VÝsledek přezkoumání
I. Při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky uvedené
v ustanovení$ l0 odst.3 písm.c) zákona o přezkoumáváníhospodaření.
P ř e h 1 e d z j i š t ě n ý c h c l r y b a n e d o s t a t k ů v č l e n ě n í d l e u s t a n o v e n í $ 2 o1das2t .z á k o n a
o přezkoumáváníhospodaření:
se
peněžníchoperací' týka,íících
rozpočtuvčeÍně
,: 2 oclst.] písn. u) plnění přtimů a výcla,iů
r o : no čt ovýt' h n. tl.s't ř c,clkt t

- obec Horní Kounice zveřejnila na svých internetovýchstránkách dne 29' 3,2019
schválený střeclnědobývýhled rozpočtuna období 2020-2024. Na tomto dokumentu
nebyla uvedena do|oŽka o jeho schválení. Kontrolou předložených zápisů
ze zasedánrzastupitelsÍvaza obdobíříjen 2018 ažzáÍi 2019 bylo zjištěno,Že na Žádném
z těchto zasedání zastupitelstvanebyl střednědobý výhled rozpočtu na období
projednáván.obec nepostupovala v souladu s ustanovením$ 3 odst. 3
ZO2O-2O24
a odst. 4 zákona č.250/2000Sb., o rozpočtovýchpravidlech územníchrozpočtů,
kde je mimo jiné uvedeno, že územně samosprávný celek zveřejní návrh
střednědobctro vytrteou rozpočtu na svých internetových stránkách a na úřední
desce nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání
zastupitelstva územního samosprávného celku. Zveřejnění musí trvat
aždo schvá|enístřednědobéhovýhledu rozpočtu.

s nimi
cl) stayoohledávekazavazkůanaklťiclání
,\2 oclst'2 oís'm.
,,377 - ostatní krátkodobé
. obec Horní Kounice eviduje k3I'I2.2OI9 na účtu
pohledávky'' poh|edávkypo splatnostivíce jak 90 dní v celkovévýši 56.997,- Kč.
Úč.tni jednotka k těmto pohledávkám nevytvořila opravné položky ve smyslu
provádějí některá ustanovení
$ ó5 odst. ó vyhlášky č. 4|012009Sb., kterou se
zákona č.563/199l Sb., o účetnictví.
II. Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají
závaŽnost nedostatků uvedených v ustanovení $ l0 odst. 3 písm. c) zákona
o přezkoum áv aníhospodaření.
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B. PInění opatření k odstranění nedostatkůziištěnÝch
I. při přezkoumání hospodařeníúzemníhocelku za předcházejícíroky
Při přezkottmúní ho,s;poduřeníza předcházející roky byly 4iišÍěny následuiící chyby
a nedostatkr-:
- Obec poskytlu nu základě Veřejnoprávnísmlouvy ze dne 18.7. 2018 ze svéhorozpočÍu
investičníclotuci 1,gyýši ]00.000,- Kč TJ Horní Kounice, z.s. TaÍo doÍacea smlouva
nebyla schvúlenuzastupitelstvemobce,iakukládá ! 85 písm' c) zákona č' 128/2000 Sb.'
o obcích. K tomuto nedostatku přijala obec systémovénápravné opatření spočívající
v dodržovtíttí ztikona o obcích. Plnění ndpruvného opatření bylo ověřeno
v souvislosti s Veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtuobce č.02/20l9
ze dne 28. 5. 20I9. Na zdkladě tétosmlouvy poskytla obec dotaci ve výši 80.000'- Kč
TJ Horní Kounice, z.s. Smlouva byla schváIena na zasedúní zastupitelstva obce
dne 23. 5. 20l9 usnesenímč.5. IÝgpraveno.
- Obec uzuvřelu t]ne ]. 7. 2018 Dohodu o provedeníprúce s neuvolněnýmzastupitelem
77 nu údržbuvodoiemuna dobu určitouod l, 7. 2018 do 31' 7. 2018,
obce s o^s,c,.
TaÍo dohotlu nebyla schválena zastupitelstvemobce. Obec nepostupovala v souladu
^t$ 8J ocl,s,t.
2 pí,sm.p) zákona č. I28/2000 Sb'' o obcích,dle kterého.jezastupitel,;lvu
vyhrazeno
v1,5|6vovaÍ
o6,e
sotlhlas se vznikem pracovněprťivníhovzÍahu mezi obcí
a členentza^sÍupitelstva
obce. K tomuto nedostatku přijala obec systémovéopatření
spočívající
v dodržovdnízákona o obcích v oblasti uzavírúnípracovněprtúvníchvztahů
se zastupiteli obce. V kalendářním roce 2019 nebyl uzavřen pracovněprávní vztalt
mezi obcí a zastupitelem. Alupraveno.
přezkoumání
II. při předcházejícímdí|čím
Pt,i předcháze jícím dílčím přezkoumóní hospodaření byly zjišÍěny následující chyby
a nedostalxl\:
- Obec,Horní Kounic,ezveře.inilana svých interneÍových
sÍránkách dne 29.3' 20]9
schválený' .střetlnědobývýhled rozpočtuna období 2020-2024' ]Ýa tomÍodokumentu
nebylu tn,eclenucklložka o .ieho schválení, Kontrolou předložených zápisů ze zasedání
zastupiÍelsÍvu
za období říjen 20I8 až září 20I9 bylo ziišÍěno'že na žúdném
z těchto
zasedání zastupitelstva nebyl střednědobý výhled rozpočtu na období 2020-2021
projednát,án. ()bec nepostupovalav souladu s ustanoveníms| 3 odst. 3 a odst, 1 zákona
č. 250/2000 Sb-, o rozpočtovýchpravidlech územníchrozpočÍů,
kde je mimo .jiné
ttvedeno,že úzentněsamosprávnýcelek zveřejnínťivrhslřednědobéhovýhledu rozpočtu
na svýc,h intcrne|ových stránkách a na úřednídesce nejméně 15 dnú přede dnem
zahá.jeníjeful prtl.ietúnávóní
na zasedónízastttpitelstvaúzemníhosamosprťtvného
celku.
Zveře.iněnítnttsí |rvaÍ až do schvólení střednědobéhovýhledu rozpočtu, Účemí
jednotka přijula
k popsanému nedostatku systémové opatření spočívající
v tom, žev dalšíchobdobích bude postupovat dle zdkona.
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C. Závěr
obceHorníKouniceza rok 2019
I. Při přezkoumáníhospodaření
a nedostatkv
chvby
bvIv ziištěnv
a to
uvedenév ustanovenís\l0 odst.3 písm.c) zákona o přezkoumáváníhospodaření.
-

v neprůkaznostivedeníúčetnictví
Nedostatky,spočívající
posÍuptvorby opravnýchpoložekk pohledávkám,
Územníc,eleknetkn]ržel

v porušenípovinnostíúzemníhocelku stanovenýchzvláštními
Nedostatky, spočívající
právními předpisy
- Nóvrh střednědobéhovýhledu rozpočtttnebyl pro.jednóvánani schvólen zastupitelstvem
pr úrného cel ku'
územněsunto^s;

II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků'
která mohou mít negativnídopad na hospodařeníúzemníhocelku v budoucnu:
. Při přezkounlúníhtlspodaření za rok 20]9 nebyla zjiš|ěna žádnó zóvažnťirizika,
celku v budoucnosti.
kterťiby mohlu tnítnegativn[dopad na hospodařeníúzemního

III. Poměrovéukazate|ezjištěnépři přezkoumání hospodaření:
2,10 oÁ
územního
celku ........
a) podílpohledávekna rozpočtu
2,97 yo
celku ......'.
b) podíl závazkt na rozpočtuúzemního
celku '.....0,00 oÁ
majetkuna celkovémmajetkuúzemního
c) podílzastaveného

IV. ověření poměru dluhu územníhocelku k průměru jeho příjmů za poslední čtyři
roky podle právního předpisu upravujícíhorozpočtovouodpovědnost:
rozpočtové
Dluh obce Horni Kounice k 31. l 2. 2019 nepřekroči|60 % pruměru příjmůza poslední
roky.
čtyřirozpočtové

HorníKounice. dne22. května2020
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Jménaa podpisy kontrolorůzúčastněných
přezkoumáni- za Ikajský úřad
na konečném
dílčím
Jihomoravského
kraie
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Mgr. Zdeňka Procházková
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Poučení

Tato zpráva o výsledku přezkoumáníhospodařeníje Současně
i návrhem zprávy o výsledku
přezkoumáníhospodaření,a je možno ke zjištěnív ní uvedenépodat písemnéstanovisko
ve lhůtě do |5 dnů ode dne předání návrhu zprávy kontrolorovi pověřenému řizením
přezkoumání.Konečnýrnzněním zprávy se tento návrh stává okamžikem marnéhouplynutí
|hůty,stanovenév r\ 6 odst. 1 písm. d) zákona o přezkoumáváníhospodaření,k podání
p ísemnéhostanovi sk a kontroIorovi pověřenému Íizenimpřezkoumání.
Zpráva se vylrotovuje ve dvou stejnopisech,přičemŽse jeden stejnopis předává zástupci
kontrolovanéhosubjektua druhý stejnopisse zak\ádádo příslušného
spisu krajskéhoúřadu.
Územní ce|ek je ve smyslu ustanovení$ 13 odst. 1 písm. b) zákona o přezkoumávání
hospodaření povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatkůuvedených v této
zpráNé o výs|edku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci
krajskému úřaduo a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se
závěrečnýmúčtemv orgánech územníhoce|ku.
Územní celek je dále ve smyslu ustanovení $ 13 odst. 2 zákona o přezkoumávání
hospodařenípovinen v informacích podle ustanovenís 13 odst. l písm. b) téhožzákona
uvést lhůtu, ve které podá krajskému úřadu písemnou zprávu o plnění přijatých
opatření a v této|hůtěkrajskému úřadu uvedenou zprávu zaslat.
Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí přestupku podle ustanovení
$ 14 odst. l písm. b) a c) zákona o přezkoumávání hospodaření.Za přestupeklze uložit
pokutu do 50.000Kč.

Zpráva o výsledku přezkoumáníhospodařeníbyla v souladu s ustanovením$ |1 zákona
projednánaa jeden výtisk ptevza|starostaobce HorníKounice.
o přezkoumáváníhospodaření
je
uvedenýchv příloze.
přezkoumávanýchpísemností
zprávy
seznam
součástí
Nedilnou
Posledníkontro|níúkon,tj. ukončeníkontroly na místě,byl učiněn dne 22. května 2020'
Zástupci územníhocelku prohlašují,Že poskytli pravdivéa úplnéinfotmace o předmětu
se k němu.
přezkoumánía o okolnostechvztahujících

lffi

Libor Procházka

podpis starosý obce

starostaobce

Dana Lapešová
podpis účetní

[ l č c t ni
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