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Zpráva
o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dubicko za rok 2019,
IČ 00302538
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla zpracována na základě Zápisu z dílčího
přezkoumání hospodaření vykonaného dne 15. 11. 2019 a na základě výsledku dílčího
přezkoumání hospodaření vykonaného dne 24. 2. 2020 - 25. 2. 2020.
Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo na základě žádosti dle § 42 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění a v souladu se zákonem
č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí, v platném znění (dále jen zákon č. 420/2004 Sb.). Kontrolním
úkonem, jímž došlo k zahájení přezkoumání, bylo doručení Oznámení o zahájení
přezkoumání obce Dubicko za rok 2019 dne 6. 11. 2019. Posledním kontrolním úkonem
předcházejícím zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření bylo podání
předběžné informace o kontrolních zjištěních dne 25. 2. 2020.
Místo provedení přezkoumání:

Obecní úřad Dubicko

Přezkoumané období:

1. 1. 2019 - 31. 12. 2019

Dílčí přezkoumání hospodaření dne 24. 2. 2020 - 25. 2. 2020 vykonali:
kontrolor pověřený řízením přezkoumání:

Bc. Richard Novák

kontrolor:

Bc. Alena Moravcová
Ing. Pavlína Vejrostová
Ing. Petra Krejsová Odehnalová

Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § 5 zákona č. 420/2004 Sb.
a § 4 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění (dále jen
zákon č. 255/2012 Sb.) vydala vedoucí odboru kontroly Krajského úřadu Olomouckého kraje
Mgr. Bc. Zuzana Punčochářová.
Zástupci obce:

Mgr. Václav Hampl - starosta
Vendula Gottlieb Klosová - účetní

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledek konečného
dílčího přezkoumání.
ZÁVĚR
Při přezkoumání hospodaření obce Dubicko za rok 2019


byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených
pod písmenem c) (§ 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.):
- Územní celek nedodržel postupy účtování transferů.
- Inventarizační zpráva neobsahovala stanovené náležitosti.

Elektronický podpis - 6.3.2020
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Richard Novák
Vydal : I.CA Qualified 2 CA/RS...
Platnost do : 15.1.2021 06:55:52-000 +01:00

Elektronický podpis - 6.3.2020
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Ing. Petra Krejsová Odehnalová
Vydal : I.CA Qualified 2 CA/RS...
Platnost do : 9.4.2020 08:19:01-000 +02:00

Elektronický podpis - 6.3.2020
Certifikát autora podpisu :

Elektronický podpis - 6.3.2020
Certifikát autora podpisu :

Jméno : Bc. Alena Moravcová
Vydal : I.CA Qualified 2 CA/RS...
Platnost do : 11.2.2021

Jméno : Ing. Pavlína Vejrostová
Vydal : I.CA Qualified 2 CA/RS...
Platnost do : 27.2.2021

Elektronický podpis - 9.3.2020
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Mgr. Dušan Vogl
Vydal : I.CA Qualified 2 CA/RS...
Platnost do : 7.8.2020 08:03:58-000 +02:00

Předmět přezkoumání hospodaření:
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje o ročním hospodaření územního celku,
tvořící součást závěrečného účtu uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb.
Přezkoumání hospodaření je uskutečněno výběrovým způsobem s ohledem na významnost
jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání a v souladu s ustanovením
§ 9 písm. a) zákona č. 255/2012 Sb. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází
ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.
Předmětem přezkoumání hospodaření bylo v souladu s § 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 poskytnutými 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,
- ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední
4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.
Předmět přezkoumání hospodaření 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.

A. Výsledek přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření obce Dubicko za rok 2019


byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků
uvedených pod písmenem c) (§ 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.)
v členění dle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb.:

1. Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem
1.1.

1) poskytnuté transfery
Kontrolou finančního vypořádání Dotací poskytnutých na základě uzavřených
veřejnorpávních smluv č. 06/2019 o poskytnutí finanční dotace ve výši
38 000 Kč ze dne 1. 7. 2019 a č. 08/2019 o poskytnutí finanční dotace
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ve výši 305 000 Kč ze dne 5. 8. 2019 bylo zjištěno, že obec neproúčtovala
v roce 2019 poskytnuté zálohy na dotace na nákladový účet 572 - Náklady
vybraných místních vládních institucí na transfery, přestože obdržela finanční
vyúčtování dotace dne 15. 11. 2019 a 27. 11. 2019. Poskytnuté dotace zůstaly
k datu 31. 12. 2019 na rozvahovém účtu 373 - Krátkodobé poskytnuté zálohy
na transfery.
Nedodrženo ustanovení § 69 bod a) vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou
se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, ve kterém se stanoví, že účetní jednotky náklady
(výdaje) a výnosy (příjmy) zachycují podle těchto zásad: a) náklady
a výnosy se zachycují zásadně do období, s nímž časově a věcně souvisí.
dle § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
Pro dosažení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami
a pro zajištění vyšší míry srovnatelnosti účetních závěrek ministerstvo
vydává České účetní standardy (dále jen „standardy“). Standardy stanoví
zejména bližší popis účetních metod a postupů účtování. Vybrané účetní
jednotky postupují podle standardů vždy. Ostatní účetní jednotky se
mohou od standardů odchýlit, pokud tím zajistí věrný a poctivý obraz
předmětu účetnictví. Odchylku od standardů a její důvody jsou ostatní
účetní jednotky povinny uvést v příloze účetní závěrky. Použití standardů
účetními jednotkami se považuje za naplnění účetních metod podle tohoto
zákona a věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví.
Nedodržen Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky
č. 703 - Transfery, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, bod 5.2.2., kde se stanoví, že v případě
vypořádání transferu realizovaného formou zálohy podle bodu
3. 4. v účetním období, v jakém byl transfer poskytnut, účtuje poskytovatel
o skutečné výši transferu na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického
účtu
účtové
skupiny
57
se
souvztažným
zápisem
na stranu DAL příslušného závazkového syntetického účtu účtové skupiny
34 nebo účtu 378 - Ostatní krátkodobé závazky. O zúčtování zálohy podle
bodu 3. 4. účtuje poskytovatel na stranu MÁ DÁTI příslušného
závazkového syntetického účtu účtové skupiny 34 nebo účtu 378 - Ostatní
krátkodobé závazky se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu
373 - Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery.
Doloženo: Smlouva č. 06/2019 o poskytnutí finanční dotace ve výši 38 000 Kč
ze dne 1. 7. 2019, Finanční vyúčtování dotace ze dne 15. 11. 2019, Smlouva
č. 08/2019 o poskytnutí finanční dotace ve výši 305 000 Kč ze dne 5. 8. 2019,
Finanční vyúčtování dotace ze dne 27. 11. 2019, Hlavní kniha za období
12/2019 (k 31. 12. 2019), Rozvaha sestavená k 31. 12. 2019, Přehled pohybů
a stavů na účtech - účet 572 (za rok 2019)
2) přijaté transfery investiční
Kontrolou finančního vypořádání přijaté investiční dotace ve výši 482 000 Kč
na akci "Cyklostezka Dubicko - Bohuslavice", která byla obci poskytnuta
na základě Smlouvy č. 2019/02455/OSR/DSM s Olomouckým krajem
ze dne 6. 8. 2019, bylo zjištěno, že obec neproúčtovala přijatou zálohu investiční
dotace na účet 403 – Transfery na pořízení dlouhodobého majetku, přestože
Finanční vyúčtování dotace bylo poskytovateli dotace předloženo
dne 18. 12. 2019. Přijatá dotace zůstala k datu 31. 12. 2019 na rozvahovém
účtu 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery.

3

Nedodržen Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky
č. 703 - Transfery, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů bod 5.3.2., kde se stanoví, že v případě
vypořádání transferu realizovaného formou zálohy podle bodu 3. 4.
v účetním období, v jakém byl transfer poskytnut, tak jedná-li
se o investiční transfer, účtuje příjemce, který není organizační složkou
státu na stranu MÁ DÁTI příslušného pohledávkového účtu účtové
skupiny 34 se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 403 - Transfery
na pořízení dlouhodobého majetku.
Doloženo: Smlouva o poskytnutí investiční dotace ve výši 482 000 Kč
ze dne 6. 8. 2019, Finanční vyúčtování dotace ze dne 18. 12. 2019, Hlavní kniha
za období 12/2019 (k 31. 12. 2019), Rozvaha sestavená k 31. 12. 2019, Přehled
pohybů a stavů na účtech - účet 672 (za rok 2019)
3) přijaté transfery neinvestiční
Kontrolou finančního vypořádání přijaté neinvestiční dotace ve výši 330 000 Kč
na akci "Oprava části místní komunikace Zábřežská", kterou obec obdržela
na základě Smlouvy uzavřené s Olomouckým krajem dne 27. 5. 2019,
bylo zjištěno, že obec neproúčtovala přijatou zálohu na výnosový účet
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí na transfery, přestože
Finanční vyúčtování dotace bylo poskytovateli předloženo dne 18. 12. 2019.
Přijatá dotace zůstala k datu 31. 12. 2019 na rozvahovém účtu 374 - Krátkodobé
přijaté zálohy na transfery.
Nedodržen Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky
č. 703 - Transfery, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, bod 5.3.2 kde se stanoví,
že v případě vypořádání transferu realizovaného formou zálohy podle
bodu 3.4 v účetním období, v jakém byl transfer poskytnut, tak nejedná-li
se o investiční transfer, účtuje příjemce na stranu MÁ DÁTI příslušného
pohledávkového účtu účtové skupiny 34 se souvztažným zápisem
na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové skupiny 67.
Doloženo: Smlouva č. 2019/02455/OSR/DSM o poskytnutí investiční dotace
ve výši 330 000 Kč ze dne 27. 5. 2019, Finanční vyúčtování dotace
ze dne 18. 12. 2019, Hlavní kniha za období 12/2019 (k 31. 12. 2019), Rozvaha
sestavená k 31. 12. 2019, Přehled pohybů a stavů na účtech - účet 672
(za rok 2019)
1.2.

Kontrolou inventarizace majetku a závazků obce Dubicko k 31. 12. 2019 bylo
zjištěno, že Inventarizační zpráva za rok 2019 zpracovaná dne 29. 1. 2020
neobsahuje informace o zjištěných inventarizačních rozdílech, např.: Inventurní
soupis č. C. II. 6. k účtu 419 - Ostatní fondy, který činil 79,38 Kč.
Dále bylo zjištěno, že kontrolovaný inventarizační soupis č. C. II. 6. k účtu
419 - Ostatní fondy, neobsahuje podpisové záznamy některých členů
inventarizační komise a že přílohou některých inventurních soupisů nejsou
seznamy všech inventarizačních evidencí, které byly využity při zjišťování
skutečných stavů, např.: Inventurní soupis č. D. III. 32. k účtu 374 - Krátkodobé
přijaté zálohy a č. D. II. 8. k účtu 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery.
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Porušeno: ustanovení § 7 odst. 2 vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci
majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů, kde se stanoví,
že při dokladové inventuře je základním způsobem zjišťování skutečného
stavu podle odstavce 1 ověření podle inventarizačních evidencí.
Další skutečnosti se prověřují, pokud je to pro zjištění skutečného stavu
nezbytné. Podle § 8 odst. 2 písm. c) vyhlášky č. 270/2010 Sb. obsahují
inventurní soupisy alespoň seznam příloh inventurního soupisu a podle
odst. 3 písm. a) příloha inventurního soupisu obsahuje alespoň seznam
všech inventarizačních evidencí, které byly využity při zjišťování
skutečného stavu.
Doloženo: Inventarizační zpráva za rok 2019, Inventurní soupisy č. C. II. 6.
k účtu 419 - Ostatní fondy, č. D. II. 8. k účtu 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy
na transfery a č. D. III. 32. k účtu 374 - Krátkodobé přijaté zálohy, Hlavní kniha
sestavená k 31. 12. 2019

B. Plnění opatření k odstranění nedostatků
a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předcházející rok
Při přezkoumání hospodaření obce Dubicko za rok 2018 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
b) při dílčím přezkoumání
Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Dubicko nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Přezkoumané písemnosti
Při přezkoumání hospodaření obce Dubicko za rok 2019 byly přezkoumány následující
písemnosti:
rozpočet
-

Pravidla rozpočtového provizoria: obce Dubicko na rok 2020 - uveřejněna zákonným
způsobem dne 13. 12. 2019; Usnesení Zastupitelstva obce Dubicko
ze dne 11. 12. 2019 - schválení rozpočtového provizoria na období 1 - 3/2020

-

Pravidla rozpočtového provizoria: obce Dubicko na rok 2019 - uveřejněna zákonným
způsobem dne 17. 12. 2018; Usnesení Zastupitelstva obce Dubicko
ze dne 12. 12. 2018 - schválení rozpočtového provizoria na období 1 - 3/2019

-

Schválený rozpočet: návrh rozpočtu obce Dubicko na rok 2019 zveřejněn na úřední
desce obce s možností dálkového přístupu od 11. 2. 2019 do 28. 2. 2019, schválen
Zastupitelstvem obce Dubicko dne 27. 2. 2019, schválený rozpočet obce Dubicko
na rok 2019 zveřejněn na úřední desce obce s možností dálkového přístupu
od 7. 3. 2019

-

Střednědobý výhled rozpočtu: obce na období 2019 - 2021 schválený Zastupitelstvem
obce Dubicko dne 28. 2. 2018 zveřejněný zákonným způsobem od 14. 3. 2018;
Usnesení Zastupitelstva obce Dubicko ze dne 28. 2. 2018 - schválení střednědobého
výhledu obce; Návrh střednědobého výhledu obce Dubicko na rok 2018 zveřejněný
zákonným způsobem od 6. 2. 2018 do 28. 2. 2018

-

Závěrečný účet: za rok 2018, návrh zveřejněn na úřední desce obce s možností
dálkového přístupu od 30. 4. 2019 do 16. 5. 2019, schválen Zastupitelstvem obce
Dubicko dne 15. 5. 2019 bez výhrad, schválený závěrečný účet zveřejněn
na internetových stránkách obce dne 16. 5. 2019

5

účetnictví a výkazy
-

Bankovní výpis: z běžného bankovního
k 31. 10. 2019 (sociální fond), včetně účtování

-

Bankovní výpis: z běžného bankovního účtu vedeného u ČSOB, a. s.
k 31. 12. 2019 (231.0010), České spořitelny, a. s. k 31. 12. 2019 (231.0011), ČNB
k 31. 12. 2019 (231.0012) a ČSOB, a. s. (na účtu veden sociální fond) k 31. 12. 2019
(236.0100), včetně účtování

-

Bankovní výpis: z běžného bankovního účtu vedeného u České spořitelny, a.s.
k 31. 10. 2019, včetně účtování

-

Bankovní výpis: z běžného bankovního účtu vedeného u ČNB k 31. 10. 2019,
včetně účtování

-

Bankovní výpis: z běžného bankovního účtu vedeného u ČSOB, a.s. k 31. 10. 2019,
včetně účtování

-

Pracovní smlouva na dobu neurčitou č. 01/2019 mezi obcí Dubicko, IČ: 00302538
(zaměstnavatel) a fyzickou osobou (zaměstnanec) ze dne 30. 9. 2019

-

Hlavní kniha: účetnictví za (SU a AU) za období 10/2019

-

Hlavní kniha: sestavená za období 12/2019

-

Inventurní soupis majetku a závazků: vnitřní směrnice obce Dubicko - Pro provedení
inventarizace majetku a závazků obce (účinná od 1. 12. 2011); Plán inventur na rok
2019 ze dne 18. 12. 2019; Doklad o proškolení inventarizačních komisí
ze dne 17. 12. 2019; Inventurní soupisy k 31. 12. 2019; Inventarizační zpráva
za rok 2019 ze dne 29. 1. 2020

-

Odměňování členů zastupitelstva: mzdové listy za období 11 - 12/2019

-

Odměňování členů zastupitelstva: mzdové listy za období 1 - 10/2019

-

Pokladní doklad: příjmové a výdajové pokladní doklady č. 484 - 499 k 31. 10. 2019,
včetně účtování

-

Pokladní kniha (deník): za období 12/2019
zaúčtování - čísla dokladů 736 - 761 a
zaúčtování - čísla dokladů 559 - 603;

-

Pokladní kniha (deník): sestavená za období k 31. 10. 2019

-

Příloha: sestavená k datu 31. 12. 2019

-

Rozvaha: sestavena za období 10/2019

-

Rozvaha: sestavena k datu 31. 12. 2019

-

Účetnictví ostatní: účetní závěrka obce Dubicko sestavena k 31. 12. 2018 schválena
zastupitelstvem obce dne 15. 5. 2019, Protokol o schválení účetní závěrky obce
za rok 2018 ze dne 15. 5. 2019

-

Účetnictví ostatní: Příloha sestavena za období 09/2019 a 10/2019

-

Účetnictví ostatní: účetní závěrka Základní školy a mateřské školy Dubicko, p. o.,
sestavena k rozvahovému dni 31. 12. 2018, schválena radou obce dne 29. 4. 2019

-

Účtový rozvrh: aktualizovaný pro rok 2019

-

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu: sestavený k 10/2019

-

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu: sestavený k datu 31. 12. 2019

-

Výkaz zisku a ztráty: sestavený k datu 31. 12. 2019
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účtu

vedeného

pokladna
pokladna

u

261
261

ČSOB,

0100
0200

a.s.

včetně
včetně

-

Výkaz zisku a ztráty: sestavený za období 10/2019

zřizované organizace
-

Zřizovací listina organizačních složek a příspěvkových organizací, odpisový plán:
Dodatek č. 2 Zřizovací listiny Základní školy a mateřské školy Dubicko, p. o. účinný
od 24. 7. 2019 schválený zastupitelstvem obce dne 24. 7. 2019 (usnesení
č. 05-91-2019); Předávací protokol o předání a převzetí majetku do správy
ze dne 29. 7. 2019 včetně účetního dokladu č. 700301 ze dne 29. 7. 2019 (vyřazení
plotu z majetku obce); účetní doklad č. 700283 ze dne 3. 7. 2019 (zařazení plotu
do majetku obce)

smlouvy a dohody
-

Dohoda o provedení práce: mezi obcí Dubicko, IČ: 00302538 (zaměstnavatel)
a zastupitelem obce (zaměstnanec) ze dne 16. 5. 2019, schváleno Zastupitelstvem
obce Dubicko dne 15. 5. 2019

-

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím: Žádost o dotaci
Náboženské obce Církve československé husitské v Dubicku ze dne 12. 7. 2019,
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na investiční akci č. 08/2019 ve výši
305 000 Kč uzavřena mezi obcí ("poskytovatel") a Náboženskou obcí Církve
československé husitské v Dubicku ("příjemce") dne 5. 8. 2019 - smlouva uveřejněna
na úřední desce obce od 21. 8. 2019; poskytnutí dotace schváleno zastupitelstvem
obce na zasedání konaném dne 24. 7. 2019, prostředky na poskytnutí dotace jsou
zahrnuty ve schváleném rozpočtu 2019 (§ 3330, pol. 6323); Předpis a úhrada dotace účetní doklad č. 700328 ze dne 5. 8. 2019 a č. 101279 ze dne 19. 8. 2019, bankovní
výpis č. 2019/177 ze dne 19. 8. 2019 z běžného účtu vedeného u Československé
obchodní banky, a. s.; Finanční vypořádání dotace z rozpočtu obce Dubicko
na rok 2019 ze dne 27. 11. 2019

-

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím: Žádost o dotaci Fotbalový
klub Dubicko, z. s. ze dne 26. 11. 2018, Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
na celoroční činnost č. 06/2019 ve výši 38 000 Kč uzavřena mezi obcí ("poskytovatel")
a FC Dubicko, z. s. ("příjemce") dne 1. 7. 2019 - smlouva uveřejněna na úřední desce
obce od 17. 7. 2019; poskytnutí dotace schváleno zastupitelstvem obce na zasedání
konaném dne 10. 6. 2019, prostředky na poskytnutí dotace zahrnuty do rozpočtu 2019
rozpočtovým opatřením č. 7 schváleným radou obce dne 10. 6. 2019, rozpočtové
opatření obce č. 7 zveřejněno na úřední desce obce s možností dálkového přístupu
dne 18. 6. 2019 (§ 3419, pol. 5222); Předpis a úhrada dotace - účetní doklad č. 700279
ze dne 1. 7. 2019 a č. 101029 ze dne 8. 7. 2019, bankovní výpis č. 2019/144
ze dne 8. 7. 2019 z běžného účtu vedeného u Československé obchodní banky, a. s.;
Finanční vypořádání dotace z rozpočtu obce Dubicko na rok 2019 ze dne 15. 11. 2019

-

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím: Rozpočtové opatření KÚOK
OE ze dne 15. 8. 2019 na účelovou neinvestiční dotaci ve výši 330 000 Kč (pol. 4122,
ÚZ 00 443) - finanční prostředky jsou určeny na částečnou úhradu výdajů na akci
"Oprava části místní komunikace Zábřežská"; Příjem dotace - elektronický bankovní
výpis č. 2019/176 ze dne 16. 8. 2019 k účtu vedeném u Československé obchodní
banky, a. s., účetní doklad č. 700199 ze dne 22. 5. 2019 a č. 101272 dne 16. 8. 2019,
přijetí dotace schváleno radou obce dne 27. 5. 2019, přijaté prostředky zahrnuty
do rozpočtu 2019 rozpočtovým opatřením č. 6 (příjem dotace pol. 4122), rozpočtové
opatření č. 6 schváleno radou obce dne 27. 5. 2019 a zveřejněno na úřední desce obce
s možností dálkového přístupu dne 12. 6. 2019; Faktura - Daňový doklad 127193 0213
v hodnotě 501 564,95 Kč na Úpravu místních komunikací - Zábřežská, zaúčtována
dokladem
400520
ze
dne
8.
11.
2019;
Bankovní
výpis
ČSOB
ze dne 13. 11. 2019 vs. doklad 101911 ze dne 13. 11. 2019 - úhrada faktury,
faktura - Daňový doklad 127193 0222 v hodnotě 341 063,12 Kč na Úpravu místních
komunikací - Zábřežská, zaúčtovaná dokladem 400528 ze dne 14. 11. 2019; Bankovní
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výpis ČSOB ze dne 14. 11. 2019 vs. doklad 101922 ze dne 14. 11. 2019 - úhrada
faktury; Závěrečná zpráva o ukončení realizace akce z Programu obnovy venkova
Olomouckého kraje 2019 ze dne 18. 12. 2019 vč. finančního vyúčtování dotace
z 18. 12. 2019; odesláno DS dne 18. 12. 2019.
-

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím: Rozpočtové opatření KÚOK
OE ze dne 9. 7. 2019 na účelovou investiční dotaci ve výši 482 000 Kč (pol. 4222,
ÚZ 00 535) - finanční prostředky jsou určeny na částečnou úhradu výdajů na akci
"Cyklostezka Dubicko - Bohuslavice"; Příjem dotace - elektronický bankovní výpis
č. 2019/146 ze dne 10. 7. 2019 k účtu vedenému u Československé obchodní banky,
a. s., účetní doklad č. 101036 dne 10. 7. 2019, přijetí dotace schváleno radou obce dne
27. 5. 2019, přijaté prostředky zahrnuty do rozpočtu 2019 rozpočtovým opatřením
č. 6 (příjem dotace pol. 4222), rozpočtové opatření č. 6 schváleno radou obce
dne 27. 5. 2019 a zveřejněno na úřední desce obce s možností dálkového přístupu
dne 12. 6. 2019; faktury došlé ev. č.: 2019406, 2019462, 2019519, 2019529, 2019530
a 2019595 od spol. M - Silnice a. s., Pardubice za zhotovení stavby "Cyklostezka
Dubicko - Bohuslavice" včetně účetních dokladů (předpisy došlých faktur); bankovní
výpisy ČSOB (ZBÚ, SU 231 AU 0010) ze dne 10. 7. 2019, 27. 9. 2019, 25. 10. 2019,
13. 11. 2019, 14. 11. 2019 a 18. 12. 2019 - úhrady došlých faktur od spol. M - Silnice
a. s., Pardubice včetně účetních dokladů; Finanční vyúčtování dotace poskytnuté
v roce 2019 ke smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 18. 12. 2019 (doručeno na KÚOK
dne 20. 12. 2019), rozpočtové opatření č. 18 schválené radou obce dne 30. 12. 2019,
zveřejněné na internetových stránkách obce dne 8. 1. 2020; bankovní výpis ČSOB
(ZBÚ, SU 231 AU 0010) ze dne 18. 12. 2019 včetně účetního dokladu č. 102029
(vratka části dotace ve výši 99 125 Kč)

-

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím: Rozpočtové opatření
EO KÚOK ze dne 23. 9. 2019 na účelovou neinvestiční dotaci ve výši 650 108,67 Kč
(evropský podíl 581 676,18 Kč (ÚZ 104543013) a národní podíl 68 432,49 Kč
(ÚZ 104113013)) určenou pro Základní školu a mateřskou školu Dubicko
na financování projektu "Pomozme rodičům s péči o jejich děti II"; bankovní výpis ČNB
č. 27 ze dne 23. 9. 2019 včetně účetního dokladu č. 120039 ze dne 23. 9. 2019 (přijetí
průtokové dotace na účet obce); bankovní výpis ČNB č. 30 ze dne 7. 10. 2019 včetně
účetního dokladu č. 120043 ze dne 7. 10. 2019 (odeslání průtokové dotace na účet
p. o.); rozpočtové opatření č. 13 schválené radou obce dne 30. 9. 2019, zveřejněné
na internetových stránkách obce dne 7. 10. 2019

-

Smlouvy nájemní: smlouva o nájmu nemovitostí uzavřena dne 1. 7. 2019 mezi obcí
Dubicko (pronajímatel) a L. Z. T. (nájemce). Předmětem nájmu jsou 2 místnosti
v budově č. p. 75. Záměr zveřejněn od 29. 8. 2018 do 14. 9. 2018. Schváleno radou
obce dne 24. 6. 2019

-

Smlouva o dílo: uzavřena dne 24. 7. 2019 mezi obcí Dubicko (objednatel) a společností
M - SILNICE a. s., Pardubice (zhotovitel) na veřejnou zakázku "Rekonstrukce
veřejného prostranství v obci Dubicko". Cena díla uzavřena na vysoutěženou
cenu 2 748 318 Kč bez DPH. Smlouva uveřejněna na profilu zadavatele
dne 24. 7. 2019. Dodatek č. 1 ze dne 24. 7. 2019, kterým ve vypouští oprava místní
komunikace "K Pazderně" a snižuje se cena díla na 2 213 968 Kč bez DPH. Dodatek
č. 1 uveřejněný na profilu zadavatele dne 24. 7. 2019; Dodatek
č. 2 ze dne 18. 11. 2019, uveřejněn na profilu zadavatele dne 22. 11. 2019, schválen
radou obce Dubicka dne 4. 11. 2019; Dodatek č. 3 ze dne 9. 12. 2019, uveřejněn
na profilu zadavatele dne 12. 12. 2019, schválen radou obce Dubicka dne 2. 12. 2019

-

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod): směnná smlouva
uzavřena dne 7. 10. 2019 mezi obcí Dubicko a L. H. na směnu pozemků. Záměr
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zveřejněn od 23. 4. 2019 do 15. 5. 2019 a schválen zastupitelstvem obce
dne 15. 5. 2019
-

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod): kupní smlouva uzavřena
dne 9. 9. 2019 mezi obcí Dubicko (prodávající) a Bc. E. B. (kupující) na pozemek
p. č. 364/5 o výměře 13 m2 v k. ú. Dubicko. Záměr zveřejněn od 15. 1. 2019
do 27. 2. 2019. Schváleno zastupitelstvem obce dne 27. 2. 2019.

-

Smlouvy o věcných břemenech: smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti
č. IZ-12-8000431/VB/003 uzavřena dne 20. 8. 2019 mezi obcí Dubicko (povinná)
a ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín zastoupena společností EMONTAS s.r.o.,
se sídlem Olomouc (oprávněná) na části pozemků dotčených zařízením distribuční
soustavy - zemní kabelové vedení vysokého napětí VNk. Schváleno radou obce
dne 12. 8. 2019

-

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. 10/2019 uzavřena
mezi obcí Dubicko (poskytovatel) a Tělocvičnou jednotou Sokol Dubicko (příjemce)
dne 7. 8. 2019, schválena zastupitelstvem obce dne 24. 7. 2019 (usnesení
č. 05-87-2019), zveřejněna na internetových stránkách obce dne 7. 8. 2019; bankovní
výpis ČSOB ze dne 8. 8. 2019 včetně účetního dokladu č. 101190 ze dne 8. 8. 2019

veřejné zakázky
-

Dokumentace k veřejným zakázkám: veřejná zakázka malého rozsahu na stavební
práce na akci "Rekonstrukce veřejného prostranství v obci Dubicko". Výzva k podání
nabídky a zadávací dokumentace ze dne 17. 4. 2019, osloveno 9 dodavatelů, protokol
o otevírání obálek ze dne 15. 5. 2019, zaslány 4 nabídky, písemná zpráva o hodnocení
nabídek ze dne 27. 5. 2019, hodnoceny 4 nabídky, hodnotící kritéria - celková výše
nabídkové ceny 90 % a délka záruční doby 10 %, vybrána nabídka s nejlepší hodnotou
hodnotícího kritéria. Rada obce dne 27. 5. 2019 schválila zprávu o hodnocení nabídek
a výběr nejvhodnější nabídky

usnesení, zápisy, apod.
-

Vnitřní předpis a směrnice: Směrnice 01/2019 Pravidla pro poskytování dotací
a návratných finančních výpomocí z rozpočtu obce Dubicko, Směrnice schválena
Zastupitelstvem obce Dubicko dne 24. 7. 2019 usnesením č. 05-89-2019 s účinností
od 1. 1. 2020

-

Vnitřní předpis a směrnice: příloha č. 2 ke směrnici obce 02/2019 Oběh účetních
dokladů - Podpisový vzor osob odpovědných za zaúčtování účetních případů, platná
od 4. 11. 2019

-

Zápisy z jednání rady včetně usnesení: ze dne 29. 4. 2019 a 24. 6. 2019

-

Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 10. 7. 2019

-

Zápisy z jednání finančního výboru ze dne 20. 2. 2019, 23. 7. 2019 a 10. 10. 2019

-

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení: z 3. zasedání zastupitelstva obce
ze dne 27. 2. 2019 - 6. zasedání zastupitelstva obce ze dne 16. 10. 2019

ostatní
-

Akce: Traktor Zetor Major HS 80 v.č. TKBAHT3LT54WC0027:

-

usnesení rady obce č. 13-265-2019 ze dne 29. 4. 2019 (schváleno zakoupení kolového
traktoru a návrh kupní smlouvy),

-

rozpočtové opatření obce na rok 2019-04 schválené radou obce dne 29. 4. 2019
(usnesení č. 13-270-2019), zveřejněno na elektronické úřední desce obce
od 6. 5. 2019 do 29. 2. 2020,
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-

Kupní smlouva č. 23/04/2019 (na Traktor Zetor Major HS 80) uzavřena mezi obcí
Dubicko (kupující) a NEJEDLÝ s.r.o., Miroslav (prodávající) dne 15. 5. 2019,

-

faktura došlá ev. č. 2019210 od spol. NEJEDLÝ s.r.o. ze dne 21. 5. 2019 na částku
1 121 059,70 Kč,

-

předávací protokol nového traktoru ZETOR ze dne 28. 5. 2019,

-

bankovní výpis ČSOB ze dne 19. 6. 2019 včetně účetního dokladu č. (úhrada došlé
faktury č. 2019210),

-

výdajový pokladní doklad č. 384 (pokladna SU 261 AU 0100) ze dne 13. 6. 2019,

-

účetní doklad č. 700228 ze dne 13. 6. 2019 - zařazení kolového traktoru Zetor MAJOR
HS 80 na účet 022,

-

evidenční karta
k 31. 12. 2019

majetku:

Zetor

MOJOR

HS

80

(inventární

číslo

100982)

V kontrolovaném období územní celek, dle informací poskytnutých zástupci obce Dubicko:
-

neuzavřel smlouvu o sdružení a neuskutečnil finanční operace týkající se sdružených
prostředků,
neuzavřel smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru, půjčky,
nehospodařil s majetkem státu,
neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, neuzavřel smlouvu
o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku a smlouvu o přistoupení k závazku,
nezastavil movitý a nemovitý majetek,
nekoupil, ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady,
neměl podnikatelskou činnost,

-

a proto přezkoumání operací v těchto oblastech nemohlo být provedeno.

D. Upozornění na případná rizika (§ 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.):
Na případná rizika neupozorňujeme.

E. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podíl
zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku k 31. 12. 2019
(§ 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.)
a)

podíl pohledávek na rozpočtu územního celku

2,11 %

b)

podíl závazků na rozpočtu územního celku

5,74 %

c)

podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

0%

F. Ověření výše dluhu územního celku k 60 % průměru jeho příjmů za poslední
4 rozpočtové roky
Na základě výpočtu poměru dluhu územního samosprávného celku k průměru jeho příjmů
za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou
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odpovědnost lze konstatovat, že dluh obce Dubicko k 31. 12. 2019 nepřekročil 60 % průměru
jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.
Olomouc 6. 3. 2020
Přezkoumání hospodaření obce Dubicko za rok 2019 vykonali:
Bc. Richard Novák

………………………………
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Ing. Pavlína Vejrostová

……………………………..
kontrolor

Bc. Alena Moravcová

……………………………..
kontrolor

Ing. Petra Krejsová Odehnalová

……………………………..
kontrolor

Ing. Edvín Bullawa

……………………………..
kontrolor – t. č. nepřítomen; podepsán v zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření

Mgr. Dušan Vogl

……………………………..
kontrolor

Poučení
Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně i návrhem zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním se stává okamžikem marného
uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb. k podání písemného
stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Tato zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání.
Územní celek může do 15 dnů ode dne předání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření podat písemné stanovisko k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření v souladu s § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb.
Stanovisko zašle územní celek na adresu Krajského úřadu Olomouckého kraje,
Odbor kontroly, s uvedením jména kontrolora pověřeného řízením přezkoumání.
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Územní celek je povinen ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.
přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu,
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 b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá
přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě
uvedenou zprávu zaslat.
Obě výše uvedené písemnosti zašle územní celek na adresu Krajského úřadu Olomouckého
kraje, Odbor kontroly, s uvedením jména kontrolora pověřeného řízením přezkoumání.
Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí přestupku podle ustanovení
§ 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. Za přestupek lze uložit územnímu celku
dle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokutu do výše 50 000 Kč.
Stejnopis zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dubicko byl předán datovou
schránkou.
Obsah návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření byl projednán se starostou obce
dne 25. 2. 2020.

Rozdělovník:
1 stejnopis pro Obec Dubicko
1 stejnopis pro Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor kontroly

Upozornění
Dodržování rozpočtové skladby
Upozorňujeme na ustanovení vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě,
v platném znění, kde se stanoví rozpočtová skladba jakožto jednotné třídění příjmů a výdajů
(§ 2 odst. 2 stanoví, že z hlediska druhového se třídí všechny příjmy a výdaje podle
§ 1 odst. 1, a to podle příjmových a výdajových druhů; dle § 2 odst. 3 se z hlediska
odvětvového třídí příjmy a výdaje podle odvětví). Vyhláška také stanoví, že vratky transferů
poskytnutých v běžném roce jako nespotřebovaná část transferu se zatřídí jako minusový
příjem.
Obec uzavřela Smlouvu o poskytnutí dotace č. 2019/02292/ODSH/DSM s Olomouckým
krajem a přijala investiční dotaci ve výši 482 000,- Kč na částečnou úhradu výdajů na akci
"Cyklostezka Dubicko - Bohuslavice" (pol. 4222, ÚZ 00 443).
Obec ve stanoveném termínu dne 18. 12. 2019 dotaci vyúčtovala. Na účet poskytovatele
dne 18. 12. 2019 obec zaslala vratku, ve výši 99 125,- Kč.
Kontrolou plnění rozpočtu obce k 31. 12. 2019 bylo zjištěno, že v příjmové části rozpočtu
u položky 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů obec neuskutečnila rozpočtové opatření,
kterým měla provést změnu ve finančních vztazích k jiným rozpočtům.
Dle sestavy Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC a DSO za období 12/2019
je u položky 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů vykázán rozpočet po změnách ve výši
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482 000,- Kč a výsledek od počátku roku ve výši 382 875,- Kč. Rozdíl rozpočtu po změnách
a výsledku od počátku roku činí 99 125,- Kč.
Kontrolou rozpočtového opatření č. 18, které schválila rada obce dne 30. 12. 2019 a bylo
zveřejněno na internetových stránkách obce dne 8. 1. 2020, bylo zjištěno, že nebyla snížena
příjmová položka 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů, ale navýšen výdaj § 6399
položka 5904 - Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli.
Jednalo se o pochybení v oblasti změn rozpočtu, které bylo na místě projednáno
s odpovědnou osobou.
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