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Zápis
o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Hošťálkovy,
IČ 00296031 v roce 2018
Na základě písemné žádosti ze dne 30. 5. 2018 provedla kontrolní skupina ve složení:
Jméno, příjmení
Ing. Irena Skalická
Ing. Jiří Urbánek

Funkce
kontrolor pověřený řízením
kontrolor

Pověření č.

Identifikační
karta č.

462/03/2018
466/03/2018

2386
3626

dne 24. 10. 2018 dílčí přezkoumání hospodaření obce k datu 30. 9. 2018, místem provedení přezkoumání
hospodaření byl Obecní úřad Hošťálkovy.
Přezkoumání bylo zahájeno v souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. doručením oznámení dne
16. 10. 2018.

Zástupci územního celku přítomni při realizaci dílčího přezkoumání hospodaření:
- Ing. Tomáš Gronkowiec, starosta
- Irena Holomucká, účetní

Dílčí přezkoumání hospodaření obce v roce 2018 bylo provedeno v rozsahu stanoveném zákonem
č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 420/2004 Sb.).

Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu
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Přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku (dále jen „územní celek“) bylo
prováděno zejména dle následujících právních a jiných předpisů, souvisejících s činností orgánů
územního celku:
1. zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon
č. 128/2000 Sb.),
2. zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákon č. 250/2000 Sb.),
3. zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících předpisů
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 218/2000 Sb.),
4. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 563/1991 Sb.),
5. vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky (dále jen vyhláška
č. 410/2009 Sb.),
6. vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění
státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů
dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti (dále jen vyhláška
č. 5/2014 Sb.),
7. České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky
č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen České účetní standardy),
8. vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška
č. 323/2002 Sb.),
9. zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon
o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 320/2001 Sb.),
10. vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
vyhláška č. 416/2004 Sb.),
11. zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti (dále jen zákon č. 23/2017),
12. zákon č. 24/2017 Sb., zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy
rozpočtové odpovědnosti (dále jen zákon č. 24/2017),
13. zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon č. 134/2016 Sb.),
14. zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen zákon č. 89/2012 Sb.),
15. zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
(dále jen zákon č. 90/2012 Sb.),
16. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon
č. 262/2006 Sb.),
17. zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen zákon č. 340/2015 Sb.),
18. vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků (dále jen vyhláška č. 270/2010 Sb.),
19. vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných
účetních jednotek (dále jen vyhláška č. 220/2013 Sb.),
20. nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků
(dále jen nařízení vlády č. 318/2017 Sb.),
21. zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) (dále jen zákon č. 255/2012 Sb.),
22. směrnice Ministerstva financí č.j. MF 62 970/2013/12-1204 o postupu obcí a krajů
při financování voleb (dále jen směrnice MF 62 970/2013/12-1204),
23. vnitřní předpisy územního celku.
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Předmětem přezkoumání hospodaření územního celku jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2
zákona č. 420/2004 Sb.:
- plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
- finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- peněžní operace, týkající se sdružených prostředků a cizích zdrojů,
- hospodaření a nakládání s prostředky z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí
poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí,
k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám,
- nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku a s majetkem státu, s nímž
hospodaří územní celek,
- zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,
- stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- ručení za závazky fyzických a právnických osob,
- zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- účetnictví vedené územním celkem.
Předmět přezkoumání byl ověřen z hlediska:
- dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy o finančním
hospodaření územních celků, o hospodaření s jejich majetkem, o účetnictví a o odměňování,
- souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
- dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
- věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

Uvedené předměty přezkoumání byly ověřeny zejména na vybraném vzorku finančních, účetních
a majetkoprávních operací:
- oprava místní komunikace Křížová ve Slezsku,
- poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce (FK Hošťálkovy z.s., SDH Vraclávek z.s.),
- prodej obecního pozemku parc. č. 793/16 v k.ú. Hošťálkovy a směna obecního pozemku parc. č. 66 díl
b) v k.ú. Hošťálkovy.
Mimo výše uvedené operace byly ověřeny rovněž písemnosti uvedené v „Seznamu předložených dokumentů“.

A. Výsledek přezkoumání hospodaření
U předloženého vzorku operací a písemností k 30. 9. 2018 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
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B. Přijetí a plnění opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků
Vzhledem k tomu, že při přezkoumání hospodaření za rok 2017 nebyly zjištěny chyby
a nedostatky, nebyl územní celek povinen přijmout opatření k nápravě.

Zápis nevylučuje další kontrolní zjištění jiných kontrolních orgánů.
Zástupci územního celku přítomni při realizaci dílčího přezkoumání byli seznámeni s obsahem tohoto zápisu dne
24. 10. 2018.
Všechny zapůjčené dokumenty byly územnímu celku vráceny.

Ostrava dne 26. 10. 2018
Zápis zpracovali a sepsali:
Ing. Irena Skalická,
kontrolor pověřený řízením
Ing. Jiří Urbánek,
kontrolor

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem
podepsáno uznávaným elektronickým podpisem

Seznam předložených dokumentů:
oprava místní komunikace Křížová ve Slezsku
- záměr realizace: Strategický plán obce Hošťálkovy na období let 2012 - 2020, schválený usnesením
zastupitelstva obce č. 6 bod 19 ze dne 12. 12. 2011, aktualizace schválena usnesením zastupitelstva
obce č. 12 bod 6 ze dne 29. 1. 2013 (akce rekonstrukce místní komunikace v místní části Křížová),
- financování: dotační prostředky a vlastní zdroje obce,
- projektová dokumentace ze dne 30. 12. 2015, včetně rozpočtu, zpracována subjektem Ing. Zbyněk
Novák (autorizovaný technik),
- Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ID č. 117D815009262 ze dne 14. 6. 2018, poskytovatel
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (náklady na akci celkem Kč 1.731.525,-, z toho podíl dotace ve výši
Kč 865.762,-, vlastní zdroje Kč 865.763,-),
- administrace výběrového řízení na veřejnou zakázku: objednávka ze dne 28. 3. 2018 u subjektu Aleš
Libotovský, IČ 74544985, účetní doklad č. 180092 ze dne 2. 5. 2018 (§ 2212),
- dokumentace k veřejné zakázce: výzva k podání nabídky ze dne 28. 3. 2018, předpokládaná hodnota
Kč 2.197.000,-, hodnotícím kritériem nejnižší nabídková cena bez DPH, přímé oslovení 4 subjektů
(doložena korespondence), jmenování komise pro hodnocení nabídek ze dne 24. 4. 2018, čestná
prohlášení členů hodnotící komise ze dne 24. 4. 2018, protokol o otevírání obálek ze dne 24. 4. 2018,
doručené nabídky (JHF Heřmanovice spol. s r.o., Kareta s.r.o., SILNICE MORAVA s.r.o., STRABAG a.s.),
protokol po posouzení a hodnocení nabídek ze dne 24. 4. 2018, krycí listy nabídek 4 subjektů (JHF
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Heřmanovice spol. s r.o., Kareta s.r.o., SILNICE MORAVA s.r.o., STRABAG a.s.), rozhodnutí zadavatele
o vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení ze dne 25. 4. 2018 (Kareta s.r.o., oznámení datovou
schránkou), výběr dodavatele schválen usnesením zastupitelstva obce č. 21-18 bod 5 ze dne
25. 4. 2018, rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 25. 4. 2018 (oznámení
datovou schránkou),
smlouva o dílo ze dne 9. 5. 2018, uzavřená se subjektem STRABAG a.s., IČ 60838744, ve výši
Kč 1.431.011,80 bez DPH (Kč 1.731.524,- včetně DPH), schválena usnesením zastupitelstva obce č. 2118 bod 6 ze dne 25. 4. 2018, smlouva zveřejněna na profilu zadavatele dne 11. 5. 2018,
zápis o předání a převzetí díla ze dne 31. 7. 2018,
účetní doklad č. 180154 ze dne 19. 7. 2018 (předpis), bankovní výpis č. 140 ze dne 6. 8. 2018 (úhrada,
§ 2212),
financování: rozpočet schválený pro rok 2018 (§ 2212 ve výši Kč 120.000,-), rozpočtové opatření č. 3
schváleno usnesením zastupitelstva obce č. 21-18 bod 7 ze dne 25. 4. 2018 (navýšení § 2212
o Kč 2.000.000,-), a zveřejněno na úřední desce obce a internetových stránkách obce dne 14. 5. 2018,

poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce (FK Hošťálkovy z.s., SDH Vraclávek z.s.)
- darovací smlouva č. DS-1/18 ze dne 1. 3. 2018, uzavřená se subjektem FK Hošťálkovy z.s.,
IČ 60780282 (obdarovaný), obec dárce, předmět smlouvy - poskytnutí finanční částky ve výši
Kč 20.000,-, poskytnutí daru a smlouva schválena usnesením zastupitelstva obce č. 20-18 bod 14
a bod 15 ze dne 5. 3. 2018, žádost ze dne 6. 2. 2018, účetní doklady č. 910005 ze dne 5. 3. 2018
(předpis), č. 1045 ze dne 8. 3. 2018 (úhrada, § 3419), financováno v rámci schváleného rozpočtu
pro rok 2018,
- darovací smlouva č. DS-2/18 ze dne 1. 3. 2018, uzavřená se subjektem SDH Vraclávek z.s.
(obdarovaný), obec dárce, předmět smlouvy - poskytnutí finanční částky ve výši Kč 20.000,-,
poskytnutí daru a smlouva schválena usnesením zastupitelstva obce č. 20-18 bod 12 a bod 13 ze dne
5. 3. 2018, žádost ze dne 18. 11. 2017, č. 910005 ze dne 5. 3. 2018 (předpis), č. 1045 ze dne
8. 3. 2018 (úhrada, § 5512), financováno v rámci schváleného rozpočtu pro rok 2018,
prodej obecního pozemku parc. č. 793/16 v k.ú. Hošťálkovy a směna obecního pozemku
parc. č. 66 díl b) v k.ú. Hošťálkovy
- kupní smlouva č. 1/18 ze dne 17. 5. 2018 uzavřená s kupujícím fyzickou osobou na prodej pozemku
p.č. 793/16 v k.ú. Hašťálkovy, 2.599 m2, za Kč 129.950,- cena zdůvodněna v zápise zastupitelstva
obce ze dne 25. 4. 2018, záměr prodeje schválen usnesením zastupitelstva obce č. 20-18 bod 9a)
ze dne 5. 3. 2018 a zveřejněn na úřední desce obecního úřadu od 15. 2. 2018 do 5. 3. 2018, prodej
schválen usnesením zastupitelstva obce č. 21-18 bod 8a) ze dne 25. 4. 2018, účetní doklady
č. 7000005 ze dne 29. 6. 2018, č. 910008 ze dne 25. 4. 2018 a č. 1106 ze dne 14. 6. 2018, rozpočtově
kryto schváleným rozpočtem pro rok 2018,
- směnná smlouva č. 1/18 ze dne 23. 7. 2018 uzavřená se směnitelem fyzickou osobou na směnu
pozemku v majetku obce p.č. 66 díl b) za pozemky p.č. 87/5 a p.č. 87/4 všechny v k.ú. Hošťálkovy,
s doplatkem ze strany obce ve výši Kč 11.700,-, záměr směny schválen usnesením zastupitelstva obce
č. 21-18 bod 9a) ze dne 25. 4. 2018 a zveřejněn na úřední desce obecního úřadu od 27. 3. 2018
do 25. 4. 2018, směna schválena usnesením zastupitelstva obce č. 22-18 bod 2) ze dne 27. 6. 2018,
účetní doklady č. 7000006 ze dne 16. 8. 2018 a č. 1170 ze dne 17. 9. 2018, rozpočtově kryto
schváleným rozpočtem pro rok 2018,
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střednědobý výhled rozpočtu, rozpočet a závěrečný účet
- střednědobý výhled rozpočtu na období let 2018-2022, schválen usnesením zastupitelstva obce
č. 16-17 bod 2 ze dne 5. 6. 2017, zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce dne
7. 6. 2017,
- návrh rozpočtu obce na rok 2018 zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce v období
od 16. 11. 2017 do 11. 12. 2017,
- rozpočet obce na rok 2018 schválen usnesením zastupitelstva obce č. 19-17 bod 4 ze dne 11. 12. 2017,
schválený rozpočet zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce dne 18. 12. 2017,
- pověření starosty obce k provádění rozpočtových opatření schváleno usnesením zastupitelstva obce
č. 2-14 bod 12 ze dne 12. 11. 2014,
- návrh závěrečného účtu obce za rok 2017 zveřejněný na úřední desce a internetových stránkách obce
v období od 28. 3. 2018 do 25. 4. 2018,
- závěrečný účet za rok 2017 schválený usnesením zastupitelstva obce č. 21-18 bod 11 ze dne
25. 4. 2018 (s výrokem bez výhrad), schválený závěrečný účet zveřejněn na úřední desce
a internetových stránkách obce dne 14. 5. 2018,
účetní
-

výkazy
výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M k 30. 9. 2018 v Kč,
výkaz rozvaha sestavený k 30. 9. 2018 v Kč,
výkaz zisku a ztráty sestavený k 30. 9. 2018 v Kč,

odměňování
- podklady k odměňování členů zastupitelstva obce za období 01-09/2018, mzdové listy osobní č. 1, 17,
22, 19, 27, 25,
- usnesení zastupitelstva obce č. 18-17 bod 5 ze dne 16. 10. 2017 (s účinností od 1. 1. 2018),
zřízená příspěvková organizace
- účetní závěrka organizace Základní škola a Mateřská škola Hošťálkovy, příspěvková organizace, za rok
2017, schválená usnesením zastupitelstva obce č. obce č. 21-18/12 bod 12 ze dne 25. 4. 2018,
- sdělení závazného ukazatele organizaci Základní škola a Mateřská škola Hošťálkovy, příspěvková
organizace, ze dne 4. 1. 2018 (příspěvek na provoz ve výši Kč 670.000,-, § 3113, pol. 5331), účetní
doklad č. 910002 ze dne 2. 1. 2018 (předpis),
- rozpočet organizace Základní škola a Mateřská škola Hošťálkovy, příspěvková organizace, schválen
starostou obce dne 11. 12. 2017, zveřejněn na internetových stránkách příspěvkové organizace,
- střednědobý výhled rozpočtu na období 2019-2023 organizace Základní škola a Mateřská škola
Hošťálkovy, příspěvková organizace, schválen starostou obce dne 11. 12. 2017, zveřejněn
na internetových stránkách příspěvkové organizace,
účetnictví a evidence majetku
- účetní doklady č. 220161 ze dne 1. 8. 2018 (předpis a zařazení) a č. 1140 ze dne 6. 8. 2018 (úhrada),
pořízení 1 ks kancelářský stolek za Kč 4.743,- včetně DPH, inv. č. 5445, rozpočtově kryto schváleným
rozpočtem pro rok 2018,
- účetní doklady č. 600599 ze dne 8. 8. 2018 (úhrada a zařazení), pořízení 1 ks monitor SAMSUNG MT
LED, LCD 24 za Kč 3.250,- včetně DPH, inv. č. 5446, rozpočtově kryto schváleným rozpočtem pro rok
2018,
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účetní doklady č. 600582 ze dne 6. 8. 2018 (úhrada a zařazení), pořízení 1 ks tenisová síť za Kč 3.209,včetně DPH, inv. č. 5444, rozpočtově kryto schváleným rozpočtem pro rok 2018,

smlouvy ostatní
- podklady k přijetí a čerpání "Účelová dotace na výdaje spojené s volbami prezidenta České republiky"
konaných ve dnech 12., 13., 26. a 27. ledna 2018 (ÚZ 98008), předběžné vyúčtování výdajů
souvisejících s konáním volby prezidenta České republiky ze dne 13. 3. 2018 včetně účetních dokladů,
poskytnuto Kč 64.718,- a čerpáno Kč 24.579,-, do rozpočtu pro rok 2018 navedeno rozpočtovým
opatřením č. 1 schválené starostou obce dne 8. 1. 2018, rozpočtové opatření č. 1 zveřejněno
na internetových stránkách obce dne 28. 1. 2018,
- pachtovní smlouva ze dne 6. 3. 2018 uzavřená s pachtýřem fyzickou osobou na pozemek p.č. 816/12
v k.ú. Hošťálkovy, na dobu neurčitou od 1. 4. 2018, za Kč 7,-/rok, záměr pachtu zveřejněn na úřední
desce obecního úřadu od 15. 2. 2018 do 5. 3. 2018, schváleno usnesením zastupitelstva obce č. 20-18
bod 10a) ze dne 5. 3. 2018, účetní doklad č. 910012 ze dne 1. 7. 2018,
- smlouva o zřízení věcného břemene č. IV-12-8012247/002 ze dne 28. 3. 2018 uzavřená s ČEZ
Distribuce, a.s. (oprávněná) na pozemcích p.č. 85/1 a p.č. 85/14 oba v k.ú. Křížová ve Slezsku
za účelem specifikovaným v čl. III. smlouvy, za jednorázovou úplatu Kč 2.000,- bez DPH, schváleno
usnesením zastupitelstva obce č. 20-18 bod 11 ze dne 5. 3. 2018, účetní doklad č. 550055 ze dne
13. 4. 2018 a č. 1087 ze dne 17. 5. 2018,
usnesení, zápisy, vnitřní směrnice, apod.
- účetní závěrka obce za rok 2017 schválená usnesením zastupitelstva obce č. 21-18 bod 10 ze dne
25. 4. 2018 (protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2017),
- směrnice č. 2/2012 přeceňování majetku určeného k prodeji reálnou hodnotou s účinností
od 1. 1. 2012 včetně přílohy č. 1.
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