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Zápis z dílčíhopřezkoumání hospodaření obce
KO ZOJÍDKY, okres Hodon ín za rok 2018
Dílčípřezkoumání se uskutečnilo dne 27. srpna 2018 na

záLdaďé žádosti

a v souladu

se zákonem č.42012004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávnýchcelků
a

dobrovolných svazků obcí (dále j enzékono přezkoumávání hospodaření).

Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Kozojídky
Kozojídky 100. 696 63 Hroznor,á Lhota
Přezkoumané

období:

1. ledna 2018 - 31. čerryence 2018

Dflčípřezkoumání vykonal:
- kontrolor pověřený Ťízsntm přezkoumání

:

Bc. Eliška llřebačková
Ing. Jarmila Antošová

- kontrolor:

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

vydala JLIDr. Dagmar Dorovská

-

pověřena vedením odboru kontrolního a právního

Kraj ského úřadu Jihomoravského kraj e.

Při přezkoumání byli přítomni:

Bc. Otakar Březina - starosta
Milada Majtánová - účetní

předmět přezkoumání:
a 2 zákona
předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst, I
př"rko.rmárrí hospódaření je prováděno výběrovým zPŮsobem
o přezkoumávání hos|odaření.
podle pi.d*ět" a olsahu pŤezkoumání,
s ohledem na významnost jednotlil^ých skutečnlstí
platných
při posuzo vání jednotlir.}ch právnícú jednání se vycltází ze znéni právních předpisů
ke dni uskutečněnítohoto jednání,

A. VÝsledek dílčíhopřezkoumání
při dílčímpřezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby

a nedostatky,

při dílčímpřezkoumání hospodaření obce kozojídky byly přezkoumány zejména následující
písemnosti:

-

_

IÝávrh rozpočtu na rok 20]8
Rozpočtová opatření č, 1/2018, č, 8/2018
Stri,hadoti,ii,ntea rozpočtu na rolql 2019 - 2020
Schvátený rozpočet na rok 20]8
Závěrečný účetza rok
_
č, 16
Banko,-ní výpisy k 31. 7, 2018: KB č, 14 a č, 98, CNB
7,
Kniha došIých .fakíur ke dni 3 1 , 20 ] 8
_ čeryenec 20]c3
lis11 čielttt:tlstttpirelstl,ct tlbce :cl období ]eden

20]7

,\í:tloyé
Pokladní doklady za měsíc červen 20]8
Pokladní c]eníkžaobdobí od 1, 6, 2018 do 30, 6, 2018
Účetní ctoklady vztahuiícíse k přezkoumaným písemnosíem
Úarcri,rozyrh roku 20]8
_ Rozvahct PO _ Mateřska škola Kozojidlql, sestavená ke dni 30, 6, 2018
ke dni 30, 6, 20]8
- Yýkaz zisku a ztáry Po - Mateřska" ško-\a Kozojídlql, sestavený knihovnice);
Mzdový lisí
_ Dohoda o proruární práce za cJne 1. ].2018 (zástup
zaměstnanci os. č. 30 za období leden - červenec 20l8
_ Smlouva o posllytnutí dotace z rozpočtu JMK č, 051559/|8/ORR ze dne 2, 7, 2018

-

_

-

_
_

-

_

(údržbacyklostezek a běžeclqlch tratí)
(Salesiánslq, klub mlódeže)
Smlouva o poskytnutí clotaci ze dne 23. 1. 20l8
Kupní smlouva ze dne 5, 3, 2018 (obec prodávající)
dne 15, 1 1, 2012
Dodatek č. 4 ze dne 28. 6. 2018 ke Smlouvě o půičceze
(obec povinná)
Smlouva o zřízení věcného břemene ze clne 1. 6. 20l8
20l8
Int'brmace o přijetí nápravných opatření ze dne 2 _7,
5, 2018
protokot o
kortroíy zřízené po _ Mateřska škola Kozojíd}ql ze dne 14,

úrtlam

-Zápis,,,o,udá,ízastupitels\aobcekonanéhodne20.12.2017

_ Zápisy ze zasedání zasiupitelstva obce za obclobí leden _ červenec 20l8
_ zipii 1inančníhovýbori zastupitelstva obce ze dne 9. 5. 2018
_ Zápisy kontrolního výboru zastupitels\a obce ze dne 7. 5. 2018 a ]1, 5, 2018
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plnění opatření k odstranění nedostatků ziišt
a) při přezkoumání hospodaření rfizemniho celku zapřeďcbázející roky

-

Obec Kozojídlry uzavřeía dne 27. 6. 20I7 Smlouvu o dílo č. I7038 se společností Zlínské
stavby, a, s., se,.*ídlem ve Zlíně, K Majáku 5001. Cena díla sjednaná touto smlouvou
činila bez DPH 5,790.932 Kč. Uvedenó smlouva o dílo byla meřejněna na profilu
zadavatele až dne 19. 10. 2017. Nebylo postupováno v souladu s ustanovením § 2I9
odst. ] zákona č. 134/20]6., o zadávání veřejných zakózek, kde je mimo jiné uvedeno, že
veřejný zadavatel uveřejní na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou
zakázku včetně všech jejích změn a dodatků, a to do 15 dní od jejich uzavřenÍ.
Zastupitelstvo obce rua svém zasedóní dne 25. 6. 2018 schuálilo zóvěrečný účetobce za
rok 2017 s uýhrudou a přijalo núpravné opatření Obec bude do budoucna dŮsledně
dodržovat zveřejňování smluv v zákonem stanovených íermínech. Plrění eřiiatého
núprav?ého opatření bude ověřeno v rómci konečnéhopřezkoumáií hospoďaření
obce.

D. Závér
Zástupci územníhocelku prohlašují,že poskytli pravdivé a úplnéinformace o předmětu
přezkoumání a o okolnostech vztahujicich se k němu.

I.

Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chytl a nedostatkŮ,
která mohou mít negativní dopad na hospodaření územníhocelku v budoucnu:

- Při

dilčímpřezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, herá by

mohlcl mít negativní dopad na hospodaření územníhocelku v budoucnosti.

Kozojídky, dne

27 . srpna

20l8

Za lkajský úřad Jihomoravského kraj e

Bc. Eliška Hřebačková
přezkoumaní

podpis kontrolora pověřeného

kontrolor pověřený řízením pŤezkoumání

Ing. Jarrnila Antošová

a-""---

---'/

podpis kontrolora
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S obsahem záplsu z dílčíhopřezkoumání hospodaření obce Kozojídky, byl v souladu s § 6
odst. 1 písm. b) zákona o přezkoumávání hospociaření seznámen a jeho stejnopis obdržel
starosta obce dne 27. srpna 2018.

Bc. Otakar Březina
starosta obce
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Krajský úŤad Jihomoravského kraje
Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí

:

Zerotrnovo nam. J
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ZPRÁvA
o výsledku přezkoumání hospodaření

za rok 2018

obce KOZOJÍUI<Y, okres Hodonín
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracovánana základě Zápisu z dflčího

přezkoumání hospodaření, které proběhlo dne 27. spna 2018 a na

záů<ladévýsledku

konečnéhopřezkoumání hospodaření, kíerése u§hltečnilo dne 25. února 2019.
Přezkoumání hospodaření proběhlo na zákJadě ustanovení § 42 zákana

č. t28l2000

Sb.,

o obcích a v souladu se zákonem ě. 420/2004 Sb., o přezkoumáváni hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále

jen zákon o

přezkoumávání

hospodaření).

Místo provedení přezkoumání: Obecní uřad Kozojídky
Kozojídky 1 00, 696 63 Hroznavá Lhota
Přezkoumání vykonal:
Kontrolor pověřený řízením přezkoumání:

Mgr. Eliška Hřetlačková
Ing. Jarmila Antošová

Kontrolor:

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

vydala JUDr. Dagmar Dorovská

*

pověřena

vedením odboru kontrolního a právního

Kraj ského úřadu Jihomoravského kraj e,

Při přezkoumání byli přítomni:

Bc. Otakar Březina - starosta
Milada Majtánová - účetní

předmět přezkoumání:
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst. 1 a 2
zákona o přezkoumávání hospodaření. posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto
zákona. Přezkoumání hospodaření bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při posuzování jednotliqích právních úkonůse r,ychází ze znění právních předpisŮ platných
ke dni uskutečněnítohoto úkonu.

2

3

zákona o přezkoumávání hospodaření nebyly předmětem
přezkoumání údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

Podle ustanovení §

odst.

Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno dne 18. července 20l8, a to doručenímpísemného
oznámeniúzemnímu celku nejpozději 5 dnů přede dnem realizace výkonu přezkoumánÍ.

A. VÝsledek přezkoumání

L

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

B. Plnění opatření k odstranění nedostatků zii§těnÝch

I.

při přezkoumání hospodaření územníhocelku zapíedchánejícírolry

Při

přezkoumání hospodaření

za předcházející roky byty zjištětty následujícíchyby

a nedostatky:

-

Obec Kozojídlcy uzavřela dne 27. 6. 20]7 Smlouvu o dílo č. ]7038 se společnostíZlínskp
stavby, a, s., se sídlem ve Zlíně, K MajáIu 5001. Cena díla sjednaná touto smlouvou
činila bez DPH 5,790.932 Kč. Uvedená smlouva o dílo byla meřejněna na prolilu
zadavatele až dne 19. 10. 2017. Nebylo postupovóno v souladu s ustanoýením § 2I9
odst. ] zálwna č. }34/2016., o zadávání veřejných zakázek, kde je mimo jiné uvedeno,
že veřejný zadavatel uveřejní na profilu zadavatele smlouvu uzayřenou na veřejnou
zalcazku včetně všech jejích změn a dodatků, a to do 15 dní od jejich uzavřenÍ.
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 25. 6. 2018 schválilo ztivěrečný účetobce
za rok 2017 s uj,hradou a přijalo núpravné opatření. obec bude do buďoucna
d,ůsledně dodržovat zveřejňování smluv v zákonem stanovených termínech. ke dni
konečného přezkoumání nebyla azavřena žúdnósmlouva, na které by bylo možné
ověřit plnění núpravného op atření Naoruvelto,

II. při předcházejícím dílčímpřezkoumání
Při předcházejícím dílčímpřezloumání nebyly zjištěny chyby a nedostatlry.
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C.

Záú

Při přezkoumání hospodaření obce Kozojídky za rok 2018

nebyly ziišúěny chyby a nedosúatky
II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatkůo
která mohou mít negativní dopad na hospodaření územniho celku v budoucnu:

-

Při přezkoumání hospodaření za rok 2a18 nebyla zjištěna žódná

zánlažná rizilra, která
by mohla mít negativní dopad na hospodaření územníhocelku v budoucnostt.

III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

celku
celku

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního

. 0,42 Yo
b) podíl závazkttna rozpočtu uzemního
......8,I7 Yo
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územníhocelku ............ 0 %

IV. Ověření poměru dluhu územníhocelku k průměru jeho příjmůza

4 rozpočtové roky podle

poslední
právního předpisu upravujícíhorozpočtovou odpovědnost:

Dluh obce Kozojídky k3I. 12. 2018 nepřekročil 60 % průměru příjmůza poslední

4 rozpoětové roky.

Kozojídky, dne 25. února 2019
Jména a podpisy kontrolorů zúčastněnýchna konečnémpřezkoumání
Jihomoravského kraje

- za Krajský

uřad

#r

Mgr. Eliška Hřebačková

./-,

kontrolor povčřený řízením přezkoumán í

podpis kontrolora pověřeného
)neno WÉn/nprezl
řizsnL1 přezkoumání

Ing. Jarmila Antošová

*^--t

_-/

podpis kontrolota

Poučení
Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně i návrhem zprávy o výsledku
přezkoumání hospodařeni. a je možno ke zjištění v ní uvedené podat písemné stanovisko
ve lhutě do 15 dnů ode dne předání návrhu zprávy kontrolotovi pověřenému řizením
přezkoumánÍ. Konečným zněním zprávy se tento návrh stává okamžikem mamého uplynutí

_3-

lhůty. stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona o přezkoumávání hospodaření, k podání

písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání.

Zpráva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech. přičemžse jeden stejnopis předává zástr-rpci
kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušnéhospisu krajského Úřadu.
Zpráva o výsledku přezkclumání hospodaření byla v souladu s ustanovením § 11 zákona
o přezkoumávání hospodaření projednána a jeden vltisk pŤevzal starosta obce Kozojídky.
Nedílnou součástízprávyje seznam přezkoumávaných písemností uvedených v příloze.
Poslední kontrolní úkon, tj. ukončeníkontroly na místě, byl učiněn dne 25. Února 2019,
Zástupci územníhocelku prohlašují,že poskytli pravdivé a úplnéinformace o předmětu
přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu.

fu
,/

Bc. Otakar Březina

podpis staros§ obce

staťosta obce

fr/lrr/

Milada Majtánová

./.../...(-...

podpis účetní
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lhůty, stanovené v § 6 odst. 1 písm, d) zákona o přezkoumávání hospodaření, k podaní
písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řizením přezkoumání.

Zprálla se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, pŤičemžse jeden stejnopis předává zástnpci
kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušnéhospisu krajského úřadu.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením § 11 zékona
o přezkoumávání hospodaření projednána a jeden výtisk pŤevzal starosta obce Kozojídky.
Nedílnou součástí zprávy je seznam přezkoumávaných písemností uvedených v příloze.
Poslední kontrolní úkon, tj, ukončeníkontroly na místě, byl učiněn dne 25. února 2019.
Zástupci územníhocelku prohlašují,že poskytli pravdivé a úplnéinťormace o předmětu
přezkoumání a o okolnostech vztahl4ících se k němu.

Bc. Otakar Březina
podpis starostv obce

starosta obce

lfti:

Milada Maitánová

podpis účetní
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Příloha ke Zprávě

o vÝsledku přezkournání hospodaření za

Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány následujicí písemnosti
Náwh rozpočtu na rok

201 8

:

Přehled uzavřených rozpočtových změn za období 0 1 .20 l 8 - 12.2018
Rozpočtová opatřetrí č.112018 - č. 8/2018
Rozpočtová opatření č, 912018 - č. l3/2018
Schválený rozpočet na rok 20 1 8
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 - 2020
Závěrečný účetza rok 20 17
Bankovní v]pisy sestavené k31.'1.2018: KB č. l4 a č. 98, ČNB č. i6
Bankovní výpisy sestavené k 31. 12. 20l8: KB č, 24 ač. 155, ČNe e. :O
Plán inventur na rok 2018; Inventurní soupisy majetku azávazků k 3 i. 12. 2018; Inventarizačnízpráva
za rok 20l8
Kniha došlých faktur ke dni 3l. 7.2018
Mzdové listy členůzastupitelstva obce za období leden - červenec 20 l8
Mzdové listy členůzastupitelstva obce za období srpen - prosinec 2018
Pokladní doklad,v za měsíc červen 20 l8
Pokladní doklady za nrěsíc prosinec 20l8
Pokladní deník za období od 1. 12. 2018 do 31. 12. 2018
Pokladní denkza období od l. 6.2018 do 30. 6.20l8
Úeetní doklady váahující se k přezkoumaným písemnostem
Účetni odpisolry plán na rok 20i8
Úeto,,Y rozvrh roku 20l 8
Rozvaha PO - Mateřská škola Kozojídky, sestavená ke dni 30. 6. 2018
Yýkaz zisku a rtráty PO - Mateřská škola Kozojíd§, sestavený ke dni 30. 6.2018
Darovací smlouva ze dne 30. 10. 20l 8 (obec obdarovaná)
Dohoda o provedení práce za dne 1. 1. 2018 (zástup knihovnice); Mzdový list zaměstnance os. č, 30
za období lederr - červenec 20l8
Sm]ouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK č. 051559/18/ORR ze dne 2. 7 .2018 (údržba cyklostezek
a běžeckých tratí)
Smlouva o poskytnutí dotace ze dne23.4.2018 (Salesiánský klub mládeže)
Smlouva o nájmu plynárenského zaŤizení ze dne 25. 10,20l8 (obec pronajímatel); Záměr č. 47
pronajmout plvnárenské zařizení ze dne 1 1. 9.2018
Kupní smlouva ze dne 3l. i0. 20l8 (Nákup pozemku)
Kupní smlouva ze dne 5. 3. 2018 (obec prodávající)
Dodatek č. 4 ze dne 28. 6. 2018ke Smlouvě o půjčceze dne 15, 11. 2012
Smlouva o ňizeni věcného břemene ze dne l. 6. 20l8 (Obec povinná)
Informace o přijetí nápravných opatřeni ze dne 2.7.2a18
Směrnice o inventarizaci majetku a záyazků č.212011
Protokoi o výsledku kontroly ňízenéPO - Mateřská škola Kozojídky ze dne 14. 5, 20i8
Zápis ze zaseďání zastupitelstva obce konaného dne 20. |2.2017
Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce za období leden - červenec 2018 (4 zápísy)
Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce za období srpen - prosinec 2018 (5 zápisů)
Zápis finančníhovýboru zastupitelstva obce ze dne 9. 5. 20l 8
Zápisy kontrolního lryboru zastupitelstva obce ze dne 7. 5. 2018 a 14. 5.20 l8
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