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Zlínskéhokraie

Obec Podkopná Lhota
Podkopná Lhota 37
76318 Trnava

Odbor ekonomický

oddělení kontrolní

datum

pověřená úřední osoba

30. června 2020

lng.

Věra Bělíčková

číslojednací

spisová značka

KuZL 3743912019

KUSP 37439/2019 EKo

Zpráva é. 16312019/EKO
o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Podkopná Lhota, IC: 00544493
za rok 2019

q!

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 07.11,20'19 - 08-11.20,19 (dílčípřezkoumání)
29,06.2020 - 30.06.2020 (konečnépřezkoumání)
na základě zákona č. 42012004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a
dobrovolných svazků obcí.
Kontrola bylazahájena písemným oznámením doručeným kontrolované osobě dne 8,7.2019.

Posledním kontrolním úkonem bylo vrácení písemností a dokladů dne 30.06.2020,

Místo provedeni přezkoumán

í:

Obecní úřad Podkopná Lhota, Podkopná Lhota 37
763 18 Trnava

Přezkoumání vykonal:
kontrolor pověřený řízením přezkoumání: lng.

Věra Bělíčková

Obec Podkopná Lhota zastupovali:
starosta:
účetní:

Krajský úřad Zlínského klaje
tř. Tomáše Bati 2l.
'761

90 ZIín

Libor Bad'ura

RůženaMachalíčková

IČ:70891320
tel.: 5'77 043 206, fax: 577 043 202
e-mail : podatelna@kr-zlinsky,cz, www,k-zlinsky,cz
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A.
Druh
Návrh

Přezkoumané písemnosti

písemnosti
rozpočtu Návrh

Popis písemnosti
rozpočtu byl zveřejněn na úřednídesce

v období od 13.3.2019 do
17.4.2019, příjmy podle seskupení položek iv § třídění v celkové výši 5,055,300
Kč, výdaje v § třídění s uvedením seskupení položek v celkové výši 5.061,000
Kč, financování 5.700 Kč (pol. 8115 ve výši -445.700 Kč, pol. 8124 splátka
půjčených prostředků 440.000 Kč).

Pravidla
ZO dne 26.10.2018 (usnesení 27l1zl18-22l18) schválilo rozpočtovéprovizorium
rozpočtovéhona rok 2019, kdy se bude hospodaření obce řídit upraveným rozpočtem
provizoria
předchozího roku, navíc lze v rámci rozpočtovéhoprovizoria financovat již
schválené akce

a

hradit závazky

provizoria byla zveřejněna 29.10,20

z

1

uzavřených smluv. Pravidla rozpočtového

8.

Rozpočtová V r. 2019 byl schválený rozpočet změněn
opatření
schváleným starostou obce dne 22.7.2019,

rozpočtovým opatřením
rozpočtovým opatřením
schváleným starostou obce dne 22.10.2019, rozpočtovým opatřením

č. 1,
č, 2,
č, 3,

schváleným starostou obce dne 23.12.2019. Rozpočtová opatření byla
zveřejněna v souladu s ust. § 16, odst. (5) zákona č.25012000 Sb., téhoždne.

Upravený rozpočet - viz příloha.
Usnesením ustavujícíhozasedání ZO dne 26.10.2018 byl pověřen starosta obce
k provádění rozpočtových opatření v roce 2019 ve stanoveném rozsahu. Toto
bylo ověřeno u rozpočtového opatření č. 1.,3. Rozpočtová opatření byla plně

v pravomoci starosty obce.

Usnesením

7. zasedání ZO dne

11.12.2019

byl pověřen starosta

k provádění rozpočtových opatření v roce2020 ve stanoveném rozsahu.

obce

Schválený rozpočet ZO dne 17.4.2019 (usnesení č. 4l3zl18-22l2019) schválilo rozpočet na rok 2019.

Do zveřejněného návrhu rozpočtu byly zapracovány změny schválené při

projednávání návrhu rozpočtu v zastupitelstvu obce. Schválený rozpočet - viz
příloha. Schválený rozpočet byl zveřejněn dne 6.5.2019.
Střednědobý výhled Obec má zpracovaný střednědobý výhled rozpočtu do roku
rozpočtový výhled je zveřejněn od 2.4.2018,

rozpočtu
Závěrečný účet

2020. Schválený

ZO dne 27.6.2019 (usnesení 3l4zl18-22l2019) schválilo závěrečný účetobce za
rok 2018 bez výhrad. Návrh závěrečného účtubyl zveřejněn v období od
3.6.2019 do 27.6,2019. Závěrečný účetbyl zveřejněn dne 17.7,2019.

Bankovní výpis

Při dílčímpřezkoumání byl ověřen zůstatek finančníchprostředků na bankovních
účtechobce k 30.9.2019:
KB, č.ú.10326661/0100 (231 0200), zůstatek ve výši 3.936.861,38 Kč ověřen na

el.

výpis č.112,,

ČNs, e.

ú. č.ú.94-3812661l071o (231 o30o), zůstatek ve výši 1.589.456,64 Kč
ověřen na bank. výpis p,č. 19;

Stav finančníchprostředků na ZBÚ v celkové výši 5.526,318,02 Kč odpovídal
hodnotě SU 231 v rozvaze a hodnotě řádku 6010 výkazu Fin2 -12 M k témuž

datu.

Úvěrový účetk 30.9.2019:
KB, č.ú.35-114269157710100)jistina 1.331.500 Kč ověřena na.výpis č. 10.
Zůstatek nesplacené jistiny k 30.9.2019 odpovídal hodnotě SU 451 v rozvaze k

témuždatu.

Při konečnémpřezkoumání byl ověřen zůstatek finančníchprostředků na

bankovních účtechobce k 31.12.2019, doloženo u lS č. 7:
KB, č.ú.10326661/0100 (231 0200), zůstatek ve výši 4.096.925,14 Kč ověřen na

2
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el.

výpis č.lt2O2O,,

CNB, č. ú. č.ú.94-3812661l0710 (231

0300), zůstatek ve výši 1.641.621,84 Kč
ověřen na bank, výpis p,č. 28;
Stav finančníchprostředků na ZBÚ v celkové výši 5.738,546,98 Kč odpovídal
hodnotě SU 231 v rozvaze a hodnotě řádku 6010 výkazu Fin 2 -12 M k témuž
datu.

Úvěrový účetk 31 .12,2019, doloženo u lS č. 14:
KB, č.ú.35-114269157710100) jistina 1.221.400 Kč ověřena na výpis č, 1.
Zůstatek nesplacené jistiny odpovídal hodnotě SÚ 451 v rozvaze k témuždatu.
Evidence majetku

Evidence dlouhodobého majetku obce vedeného na účtechúčtovýchskupin 01,
02, 03 je vedena s využitímSW GlNlS Express. Seznam majetku je přiložen
k příslušnýmlS. Evidence nemovitého majetku evidovaného v KN je doložena
výpisem z KN k 31.12.2019 pro LV 10001,399 a kat. územíPodkopná Lhota.
Byla provedena kontrola lS k SÚ 018, 019, 022 + dalšípísemnostizprávy.

Evidence
pohledávek

Obec eviduje k 31.12.2019 krátkodobé pohledávky v celkové hodnotě 582.995,30
Kč. Byla provedena kontrola lS k SÚ:
SU 311 (odběratelé) částka 325.994,30 Kč, doloženo u lS č, 8 soupisem neuhr,
pohledávek (od r. 2015) - vytvořena opravná položka ve výši 21.671 Kč,,
SÚ 314 (poskytnuté zálohy) částka,153.930 Kč, doloženo u lS č.8 rozpisem

zá]oh na energie;
SU 315 (pohledávkyz hl. činnosti)částka18.173 Kč doloženo u lS č. 8 soupisem
dlužníkůza odpady a psy, vytvořena opravná pol. ve výši 7.343,80 Kč;
SU 342 (ost. daně, popl.) částka 27.894 Kč, u lS č. 11 doložen rozpis zálohna

odběr podzemní vody (v tom nevyúčtováná záloha za r. 2018 - k
ne.dořešeno) a rekapitulace mezd za 1212019,
SÚ 346 1po'trl. za výOr. vt, institucemi) částka 15.oo0 Kč - pohl.
doloženo u lS č. 1 1,

Evidence závazků

31

.12,2019

zaÚP za VPP,

Obec eviduje k 31 .12.2019 dlouhodobé závazky v hodnotě 1.221.400 Kč a
krátkodobé závazky v celkové hodnotě 415.655,56 Kč. Byla provedena kontrola
lS k SU:
st] 451 (dlouhodobé úvěry) částka 1.221.400 Kč, doloženo u lS č. 14 - viz

písemnost "Smlouvy o úvěru".
SU 321 (dodavatelé)částka 112.471,56 Kč, doloženo u lS č. 9 výpisem zKDF,,
SU 331 (zaměstnanci) částka 85.644 Kč, SÚ 336 (sociální zabezpečení) částka
17.984 Kč, SU 337 (zdravotnípojištění) částka 9.566 Kč, vše doloženo u lS č. 10
mzdovou rekapitulací za prosinec 2019;
SU 374 (přijaté zálohy na transfery) částka 9.960 Kč, nevyčerpaná záloha
účelovýchprostředků na volby, doloženo u lS č. ,12;
Faktura

Byla provedena kontrola předpisu a připraveného zaúčtovánídošlých fa č. 165 188. Faktury jsou opatřeny doložkou o kontrole ve smyslu zákona č.32012001

Sb.
lnventurní soupis
majetku azávazků

Kniha došlých

faktur

Obec provedla inventarizaci majetku a závazků k datu 31.12.2019. Provedení

inventarizace se řídilo Plánem inventur na rok 2019, vydaným starostou obce dne
11.12.2019, a přiloženými ,,Pravidly pro provádění inventarizací" z 1112019, která
definují rozsah a způsob provedení inventur u jednotlivých druhů majetku a
závazků. ProškoleníčlenůlK proběhlo dne 11 ,12.2019. Plánem inventur je
jmenována lK. lK zpracovala 31 .1.2020 o provedené inventarizaci lnventarizační
zprávu za rok 2019, ve které konstatuje, že inventury byly řádně provedeny a
nebyly zjištěny inventurní rozdíly.

KDF je vedena ručnímizápisy v evidenci přijatých faktur, za období r. 2019

eviduje

,188

přijatých faktur.
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Kniha odeslaných

faktur

Kniha vystavených faktur je vedena ručnímizápisy v evidenci vydaných faktur, za
období r.2019 eviduje 1 1 vydaných faktur.

odměňováníčlenů Na ustavujícímzasedánídne 26.10.2018 ZO určilo, žepro výkon funkce starosty
obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn, jeden místostarosta bude
vykonávat svou funkci jako neuvolněný. ZO dne 26.10.2018 schválilo výši
měsíčníchodměn neuvolněným členůmZO od 1,11,2018: předseda výboru ve

zastupitelstva

výši 1,200 Kč, místostarosta 11.000 Kč.
Byla provedena kontrola výše vyplácených měsíčníchodměn za období leden červen 2019 u všech členůZO. Měsíčníodměny vyplácené uvolněnému členovi
ZO jsou v souladu s nař. vlády č. 31812017 Sb., v platném znění. Odměny

vyplácené neuvolněným členůmZO jsou

v

souladu

s

usnesením ZO a

nepřekračujírámec daný výše uvedeným nařízením vlády.
Usnesením 7, zasedání ZO bylo schváleno uzavření pracovně právních vztahů
se 2 členy ZO na práce údržbua správu obecního vodovodu, správu webových
stránek obce a kabelové televize.

pokladní doklad

Byla provedena kontrola pokladních dokladů za květen, dokl. č. V4O-V55 a P154P179 a jejich zaúčtovánídokl. č. 110; listopad dokl. V1,1-V1,18, P207-210,
zaúčtovánídokl. č. 227.

pokladní kniha

Peněžní operace s pokladní hotovostí a vedení pokladní knihy provádí starosta
obce. Pokladní kniha je vedena ručními zápisy o příjmech a výdajích v průpisové
knize, originál záznamů je měsíčněpřiložen k pokladním dokladům. Příjmové a
výdajové pokladní doklady jsou čísloványsamostatnými číselnýmiřadami. V r.
2019 bylo vystaveno 212 příjmových (P1 - P212) a 142výd{ových pokladních
dokladů (V1 - V142). Zůstatek pokladní hotovosti k datu 30,9,2019 ve výši
16,541 Kč a k datu 31 .12.2019 ve výši 1.887 Kč odpovídal hodnotě SÚ ZO'l v
rozvaze a ř. 6040 ve výkaze FlN2-12M k témuždatu, Zaúčtovánípokladny je
prováděno měsíčnějedním účetnímdokladem.

Příloha

Při dílčímpřezkoumání předložen výkaz sestavený k datu 30.9.2019, okamžik
sestavení dne 21,10.2019. Při konečnémpřezkoumání předložen výkaz

(deník)

sestavený k datu
Rozvaha

31

.12.2019, okamžik sestavení dne 15.2,2020,

Při dílčímpřezkoumání kontrolována rozvaha sestavená k datu 30.9.20,19,
okamžik sestavení dne 21.10.2019. Obec vykazuje k uvedenému datu aktiva
brutto v hodnotě 71.615.682,66 Kč, netto 47.826.734,16 Kč, hodnota korekce je

23.788.948,50 Kč. Hodnota pasiv je rovna hodnotě aktiv netto. Hodnota výsledku
hospodaření k uvedenému datu vykázan á na ř, C. l ll. 1 je 1,1 1 0,525,42 Kč.
Při konečnémpřezkoumání kontrolována rozvaha sestavená k datu 31.12.2019,
okamžik sestavení dne 15.2.2020. Obec vykazuje k uvedenému datu aktiva
brutto v hodnotě 72.326.614,30 Kč, netto 48.129.872,60 Kč, hodnota korekce je
24.196.741,70 Kč. Hodnota pasiv je rovna hodnotě aktiv netto. Hodnota výsledku
hospodaření k uvedenému datu vykázaná na ř. C,ll1.1 je 1.400.688,98 Kč.
úeetni doklad

Při dílčímpřezkoumání byla provedena kontrola účetníchdokladů za květen,
dokl. č. 89-1 1 1 ( doklad = zaúčtovánípo denních výpisech). Při konečném
přezkoumánídokl. k výpisů zKBza říjen, č. výpisu 113 - 123,

Yýkaz pro

hodnocení plnění
rozpočtu

Při dílčímpřezkoumání předložen výkaz Fin 2-12M datu 30,9.2019, okamžik
sestavení dne 20.1 0.201 9.
Zjištění z dílčíhopřezkoumání - napraveno:
- § 2212, pol. 6130 ve sl. 3 vykazuje zápornou hodnota 17108 Kč. U dokl. č, 178
a č. 181 bylpříjem chybně zatříděn na pol,6130 v mínusovéhodnotě.

Při konečnémpřezkoumání

předložen výkaz

okamžik sestavení dne 2.2.2020 - viz příloha.

4

Fin 2-12M datu

31,12.2019,
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Yýkaz zisku a ztráty Při dílčímpřezkoumání kontrolován výkaz ZlZ sestavený k datu 30.9,2019,
okamžik sestavení dne 21.10.2019. Obec vykazuje k uvedenému datu náklady
v hodnotě 2.827.230,01 Kč; výnosy v hodnotě 3,937.755,43 Kč. Výsledek
hospodaření ve výši 1110.525,42 Kč souhlasí s hodnotou uvedenou v rozvaze
k

témuždatu. Obec nevykazuje hospodářskou činnost evidovanou

sam ostatných analytických účtech.

na

Při konečnémpřezkoumání kontrolován výkazZlZ sestavený k datu 31.12.2019,

okamžik sestavení dne 15.2,2020. Obec vykazuje k uvedenému datu náklady
vhodnotě 4.240.624,43 Kč; výnosy v hodnotě 5.641.313,41 Kč. Výsledek
hospodaření ve výši ,1.400.688,98 Kč souhlasí s hodnotou uvedenou v rozvaze
k témuždatu. Obec nevykazuje
sam ostatných analytických účtech,

Dohody o

provedení práce

hospodářskou činnost evidovanou na

Byla provedena kontrola DPP uzavřených k výdajů s ÚZ ggS+a:

- DPP

uzavřená dne 15.5.2019 na sjednaný pracovní úkol: naplnění
doručovacích obálek volebními lístky a doručenínaplněných obálek voličům(278
ks).

- DPP uzavřená dne 24.5.2019 na sjednaný pracovní úkol: úklid volební místnosti
před a po konánívoleb.
Celkem vyplacena z účelovýchprostředků částka 3.807 Kč.

Smlouvy a další

materiály k přijatým

účelovýmdotacím

Obec eviduje v příjmech v r.2019 účelovéprostředky:
- UZ 13101 ve výši 34.000 Kč, pol. 41 16, dotace ÚP na VPP;

- UZ

98348 ve výši 29.000 Kč, pol. 4111, dotace na volby do Evropského
parlamentu, vykázáno čerpáníve výši 19.270 Kč. Doloženo Předběžné
vyúčtovánívýdajů ze dne 15.7,2019 a FV ze dne 3.2.2020. Nevyčerpané
prostředky ve výši 9.960 Kč vráceny dne 4.2.2020- ověřeno na výpis KB č.21.
Byla provedena kontrola dokladů k čerpání prostředků ÚZ gaUa ve výši 19.270
Kč: dokl. č, ,110, 118, 125, 131,276. Kontrolou nebylo zjištěno neoprávněné
použitíúčelovýchprostředků,

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

Smlouvy o přijetí
úvěru

Kupní smlouva se smlouvou o zřízeníslužebnosti uzavřená dne 27.9.2019 na

prodej pozemků parc. č.4316 o výměře 28 m2,4318 o výměře 41 m2 ,1253183 o

výměře 10m2, 1254184 o výměře 4m2 a 1254181 o výměře 41 m2, (vznikly
oddělením z p.č. 43l1, 1254111 a 1254117), vše v k.ú, Podkopná Lhota. Celková
kupní cena činí3,720 Kč. K parc. č.1254181je zároveň zřízeno věcné břemeno
pro Obec Podkopná Lhota za jednorázovou úplatu 100 Kč. Prodej schválilo ZO
na svém 29. zasedání dne 3.,10.2018. Zámér prodeje byl zveřejněn v období od
14.9,2018 do 3.10.2018. Dle Vyrozumění o provedeném vkladu ve věci sp. zn. V919612019-705 byl vklad proveden dne 31.10.2019 s právními účinkyke dni
2,10,2019. Uhrada ceny pozemku provedena dne 27.9.2019, PPD č. 202.
Jednorázová úhrada za VB byla obcí uhrazena dne 27.9.2019, VPD č. 94,

Smlouva o úvěru č. 99010400112 byla mezi klientem Obcí Podkopná Lhota a
bankou KB,a.s. uzavřena dne 22.1.2015, na výši úvěru 3.450.000 Kč, k účelu:
refinancování části půjčekvčetně příslušenstvívyplývajících ze zakázek (projekt
Plynofikace obce Podkopná Lhota a projekt Vodovod Podkopná Lhota). Splácení
úvěru: 1. splátka ve výši 36.700 Kč do 31 .3.2015, 2. - 93. splátka ve výši 36,700
Kč splatná v období od 30.4.2015 do 30.11.2022 vždy k poslednímu dni k.m.,
poslední splátka ve výši 36.900 Kč ke dni 31.12.2022. Smlouvou je sjednána

možnost předčasnéčástečnéúhrady jistiny.
Zajištění úvěru:
- Smlouva o zajištění blankosměnkou r.č. 10000502018 - viz smlouvy ostatní
- zástavní právo k nemovitosti
V účetnictvíje závazek z nesplacené jistiny zachycen AÚ 451 0200. K 1,1,2019
představoval dluh ve výši 1.661,800 Kč. Y r.2019 obec řádně splatila jistinu ve
výši 440.400 Kč, stav nesplacené jistiny k 31.12.2019 činil 1.221,400 Kč doloženo u lS č. 14. Výše splátek odpovídá hodnotě pol 8124 výkazu FlN 2-12 M
k témuždatu.
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Smlouvy o věcných
břemenech

Obec na straně povinné uzavřela dne 15.5.2019 Smlouvu o zřízení věcného
břemene č. OT-014330051595/003 s E.ON Distribuce, a.s, ČeskéBudějovice,

na straně oprávněné, na dotčenou nemovitost p.č. 630/4, v k.ú, Podkopná Lhota.
za zřízení věcného břemene činí5,000 Kč. Dle
Vyrozumění o provedeném vkladu do KN ve věci sp. zn,Y-4695l20,19-705 právní
účinkyvkladu vznikly ke dni 24.5.2019, vklad práva zapsán dne 18.6.2019.

Jednorázová náhrada

Zřízenívěcného břemene bylo schváleno usnesením 3. zasedání ZO dne

17.4.2019, usnesení č.7l3zl18-2212019. Jednorázová úhrada byla obcípřijata na
účetdne 31,7.2019, příjem zaúčtovándokl. č. 145. Pozemek byljiž dříve zatížen
věcným břemenem a je veden v oddělené AE pro VB AÚ B1 0420 - ověřeno na
přílohu lS č. 3, invent. č. 90040.

Smlouvy ostatní

Smlouva o zajištěníblankosměnkou r.č. 100005020,18 uzavřená dne 22,1.2015
mezi Klientem Obcí Podkopná Lhota a KB, a.s. Praha na budoucí dluhy Smlouvy
o úvěru č. 9901 0400112 do výše 3.450.000 Kč,

Smlouvy zástavní

Obec neuzavřela v r.2019 zástavní smlouvu. Obec eviduje zastavený majetek
z předešlých let:
Smlouva o zástavě nemovitostí reg.č. 10000502043 uzavřená dne 19.3,20,15
mezi Zastavcem Obcí Podkopná Lhota a KB, a.s. Praha na předmět zástavy
pozemky parc.č. sL.246, st. 161 ,1254155 a a 128411, stavbu č.p. 85 a 37. Dle
Vyrozumění o provedeném vkladu do KN ve věci sp. zn. V 327212015-705 byl

vklad proveden dne 21.4.2015 s právními účinkyk 19.3.2015.
Smlouva o zástavě nemovitostí reg.č. 10000502043 uzavřená dne 19.3.2015
mezi obcí Podkopná Lhota a KB, a.s. Praha na předmět zástavy pozemky parc.č.
st, 246 a 128411, st. 161 a 1254155, stavbu č.p. 85 a 37. Nemovitosti omezené

zástavním právem jsou evidovány v oddělené AE: 021 0299 v hodnotě
7.186.777,64 Kč, 031 0110 v hodnotě 15.980 Kč, 031 0410 v hodnotě 204 Kč,
031 051 0 v hodnotě 834 Kč - ověřeno na přílohy lS č. 2 a 3.

Dokumentace

k veřejným

zakázkám

Obec prováděla opakovaně výběrové řízení na veřejnou zakázku,, ,,Vyhledávání
a průzkum zdroje podzemních vod pro Obec Podkopná Lhota, Podkopná Lhota,
okres Zlín":

- Yýzva a

zadávací podmínky byly zveřejněny na profilu zadavatele dne

13.9.2018. Dne 22.3.2019 bylo zveřejněno Rozhodnutí o zrušení zadávacího

řízení,

- Yýzva a

zadávací podmínky byly zveřejněny na profilu zadavatele dne
22,3,2019. Dne 1.7.2019 bylo zveřejněno Rozhodnutí o zrušenízadávacího
řízení.
- Yýzva a zadávací podmínky byly zaslány 5 potencionálním uchazečůmdne
6,11,2019- doložen podací arch ČP, Dle protokolu z jednání komise pro
hodnocení a posouzení nabídek ze dne 22.11.2019 byla ze tří obdržených
nabídek jako nejvýhodnější vybrána nabídka firmy ENVIREX, spol. s r.o. Nové
Město na Moravě, která nabídla cenu 1.297.744 Kč bez DPH, Rozhodnutí
zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky bylo všem zúčastněnýmzasláno dne
13.12,2019 - doloženy podací lístky ČP a dodejky. Usnesením 7. zasedání ZO
dne 11 .12.2019 bylo schváleno uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.
Smlouva o dílo byla uzavřena dne 7.2.2020, na profilu zadavatele byla
zveřejněna dne 22.2.2020,
Zápisy z jednání
zastupitelstva
včetně usnesení

Zápisy z1,-7, zasedání ZO,klerá se konala v období řílen2018 až - prosinec
2019. Zápisy jsou opatřeny podpisy v souladu s § 95 odst. (1) zákona č.

účetnizávérka

ZO dne 27.6.2a19 (usnesení 4l4zl18-2212019) schválilo účetnízávěrku za rok

12812000 Sb., o obcích, v platném znění.

2018,
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B.

Zjištění

l.

Předmět přezkoumání, u něhož nebyla nalezena chyba či nedostatek
Zákon č. 42012004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmůa výdajů rozpočtu včetně peněžních
operací, týkajícíchse rozpočtových prostředků.
Zákon č.42012004 Sb. § 2 odst. 1 písm. b) finančníoperace, týkajícíse tvorby a použitípeněžních

fondů.

Zákon č. 42012004 Sb. § 2 odst, 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního

celku.

Zákon č. 42012004 Sb. § 2 odst. 1 písm. d) peněžníoperace, týkajícíse sdružených prostředků
vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územnímicelky, anebo na základě
smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami.
Zákon č. 42012004 Sb. § 2 odst. ,1 písm. e) finančníoperace, týkajícíse cizích zdrojů ve smyslu
právních předpisů o účetnictví.
Zákon č. 42012004 Sb, § 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z
Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničíposkytnutými na základě mezinárodních
smluv.

Zákon č, 42012004 Sb, § 2 odst. 1 písm. g) vyúčtovánía vypořádání finančníchvztahů ke státnímu
rozpočtu, k rozpočtůmkrajů, k rozpočtůmobcí, k jiným rozpočtům,ke státním íondůma k dalším

osobám.

Zákon č, 42012004 Sb. § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví
územníhocelku.

Zákon č. 42012004 Sb. § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž

hospodaří územnícelek.

Zákon č, 42al20a4 Sb. § 2 odst. 2 písm, c) zadávání

a

uskutečňování veřejných zakázek, s

výjimkou úkonůa postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,
Zákon č. 42012004 Sb. § 2 odst, 2 písm, d) stav pohledávek azávazků a nakládání s nimi.
Zákon č. 42012004 Sb. § 2 odst, 2 písm. e) ručeníza závazky fyzických a právnických osob.
Zákon č. 42012004 Sb. § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch
třetích osob.
Zákon č.42012004 Sb. § 2 odst. 2 písm. 9) zřizování věcných břemen k majetku územníhocelku.
Zákon č.42012004 Sb, § 2 odst. 2 písm. h) účetnictvívedené územnímcelkem.
Zákon č. 42012004 Sb. § 2 odst. 2 písm. i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho
příjmůza poslední
rozpočtovéroky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou
odpovědnost.
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ll. Při

dílčímpřezkoumáni hospodaření byly zjišténynásledující méně závažnéchyby a

nedostatky: nap raven o.

lll.
C.

Při konečnémpřezkoumání hospodaření nebyly zjišténychyby a nedostatky uvedené
v ustanovení § í0 odsí. 3 písm. b) a písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.
Závér

l.

Odstraňování chyb a nedostatků z předchozích let

při přezkoumání za předchozí rokv nebvlv ziištěnv chvbv a nedostatkv. případně tvto chvbv a
nedostatkv bvlv napravenv.

lL

Při přezkoumání hospodaření obce Podkopná Lhota za rok 2019 nebyly zjištěny chyby a
nedostatky [§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č.420/2004 Sb.]., kromě chyb a nedostatků
zjištěných přidílčímpřezkoumání, které byly napraveny.

lll.

Nebyla zjištěna rizika dle § í0 odsí. 4 písm. a) zákona č.420/2004 Sb.

Klasifikace: chráněný dokument

lV.

Při přezkoumání hospodaření obce Podkopná Lhota za rok 2019
Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územníhocelku
b) podíl závazků na rozpočtu územníhocelku
c) podílzastavenéhomajetku na ce|kovém majetku územníhocelku

6,99 %
12,99 o/o
10,92 o/o

V. DIuh územníhocelku nepřekročil 60 % prúměru jeho příjmůza poslední 4 rozpočtovéroky.
Dluh Obce Podkopná Lhota k 31 .12,2019 byl ve výši 21,92% průměru příjmů za poslední 4
rozpočtové roky,

Podkopná Lhota dne 30. června 2020

lng.

Věra Bělíčková

kontrolor pověřený řízením přezkoumání

podpis

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje výsledky konečnéhoa dílčíhopřezkoumání.
Libor Bad'ura, starosta obce Podkopná Lhota, prohlašuje, že v kontrolovaném období územní
celek nehospodařil s majetkem státu, neručil majetkem za závazky íyzických a právnických osob,
nezastavil movitý a nemovitý majetek, neuzavřel smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky,
smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelskéhozávazku, smlouvu o přistoupeníkzávazku a smlouvu o
sdružení,nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady, uskutečnil
pouze veřejné zakázky malého rozsahu.

Libor Bad'ura, starosta obce Podkopná Lhota, se dnem seznámení s návrhem zprávy vzdal
možnosti podat k návrhu zprávy písemnéstanovisko do 30- ti pracovních dnů od předání návrhu
zprávy a požádal o předání konečnéhoznénízprávy o výsledku přezkoumání hospodaření územního
celku za účelemjejího projednání při schvalování závěrečného účtu.
Zpráva převzal a s obsahem byl seznámen dne 30. června 2020

, - l,<--'-

oBEc

r'raot<opi,tÁ LHoTA
..,.2,..,,,k-. ;: ;:....7§.3. {&
-.
|

Libor Bad'ura
starosta

podpis

1 x obdrží:Obec Podkopná Lhota
1 x obdrží: Krajský úřad Zlínského kraje, odbor ekonomický, oddělení kontrolní

Příloha: 1
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Přiloha e.

tvÝt<ezPRo HoDNocENí PLNĚNI nozpočru - FlN 2-12Mza
období 1212019

RoZPočET
pŘi.l1,1ty

Daňové oříimv

SCHVÁLENÝ

PO ZMĚNÁCH

od počátku roku

4 245 000

4 245 000

4 669 o22

728 000

750 000
10 000

308 189
12 210

35 300

1

Nedaňové příimv
kaoitálové oříimv

10 000

přiiaté transferv

pŘíunlly cELKEM

VÝsLEDEK

72 300

1

35 300

5 055 300

5 í40 300

5 124 721

3 163 000

3311000

2607 640

1 955 000

2 065 000

í18 000

5 376 000

62700

235 700

vÝon.le
BěžnévÝdaie
Kapitálové výdaje

yýorue GELKEM
FlNANCOVÁNÍ

5

306 050
2

9í3 690

-2 211 031

