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Zpráva č. 83/2012/KŘ 

o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Sehradice, IČ: 00568724

za rok 2012

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

25.2.2013 - 26.2.2013

na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a 
dobrovolných svazků obcí.

Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Sehradice 64, 763 23 Dolní Lhota 

Přezkoumání vykonal:

kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing. Vít Sušila

Obec Sehradice zastupovali: 

starostka: Silvie Pospíšilová
místostarostka a účetní: Renata Březinová
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A. Přezkoumané písemnosti

Druh písemnosti Popis písemnosti

Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu obce  Sehradice na rok 2012 byl zveřejněn na úřední 
desce 9. 1. 2012 - 31. 1. 2012. Návrh byl zpracován v příjmech na 
položky, ve výdajích na paragrafy.

Pravidla rozpočtového 
provizoria

Do doby schválení rozpočtu obce na rok 2012 měla obec stanovena 
pravidla rozpočtového provizoria, schválená zastupitelstvem obce 
dne 15. 12. 2011 usnesením č. 09/06/15.12.2011.
V rozpočtovém provizoriu byl stanoven objem výdajů na jeden měsíc 
ve výši 1/12 rozpočtu roku 2011.

Rozpočtová opatření V roce 2012 bylo provedeno šest rozpočtových opatření schválených 
usneseními zastupitelstva obce:                
č. 03/03/27:3:2012,
č. 04/09/24.4.2012,
č. 05/06/14.6.2012,
č. 07/04/12.9.2012,
č. 08/04/16.10.2012,
č. 10/10/13.12.2012.
Namátkovou kontrolou rozpočtových opatření č. 3 a 5 a příslušného 
výkazu změn rozpočtu nebyly zjištěny rozdíly.
Rozpočtová opatření obsahovala i povinná opatření podle § 16, 
odstavce 4, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů. 
Celkem byly rozpočtovými opatřeními plánované příjmy zvýšeny o 1 
710 140 Kč, výdaje o 1 839 088 Kč a financování o 128 948 Kč.

Rozpočtový výhled Obec měla zpracován rozpočtový výhled na období let 2012 - 2014, 
který byl schválen zastupitelstvem obce dne 11. 8. 2011 usnesením 
č. 5/09/11.8.2011.

Schválený rozpočet Rozpočet byl schválen zastupitelstvem obce usnesením č. 
01/02/31.1.2012. Rozpočet byl schválen s příjmy ve výši 7 623 tis 
Kč, výdaji 7 404 tis. Kč. Rozdíl představovalo financování: zapojení 
zůstatku finančních prostředků z minulých let a splátky úvěru.

Stanovení závazných 
ukazatelů zřízeným 
organizacím

Součástí schváleného rozpočtu na rok 2011 bylo i stanovení 
neinvestičního příspěvku zřízené příspěvkové organizaci Základní 
škola a mateřská škola Sehradice, okres Zlín ve výši 480 000,00 Kč.
Podle sdělení místostarostky byl závazný ukazatel sdělen 
příspěvkové organizaci ústně. Kontrola doporučuje písemnou formu, 
aby bylo prokazatelné splnění povinnosti podle ustanovení § 14, 
odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb.
Příspěvek byl poukázán v rozpočtované výši.

Závěrečný účet Návrh závěrečného účtu za rok 2011 byl zveřejněn na úřední desce 
16. 5. 2012 - 2. 6. 2012.  
Schválen byl dne 14. 6. 2012 usnesením č. 05/02/14.6.2012, a to 
bez výhrad. Následně byl 21. 6. 2012 - 21. 7. 2012 na úřední desce 
zveřejněný schválený závěrečný účet. 
Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 byla 
způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněna se schváleným 
závěrečným účtem, nikoliv před jeho projednáním v zastupitelstvu 
obce, jak ukládá § 17, odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
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Bankovní výpis Kontrole byly podrobeny bankovní výpisy z běžného účtu č. 
1404947369/0800, vedeného Českou spořitelnou, a. s. za období  
září - listopad 2012. Výpisy banky Byly zpracovávány na základě 
denních výpisů při pohybu na účtu. Všechny provedené bankovní 
operace byly doloženy účetními doklady, viz bod Účetní doklady.
Dále má obec běžný účet č. 12428661/0100 u Komerční banky, a. s. 
Výpisy z něj jsou vyhotovovány a v účetnictví zpracovávány denně 
při pohybu na účtu.
Konečné zůstatky běžných účtů k 31. 12. 2012:
ČS:                     223 975,64 Kč,
KB:                     166 942,75 Kč,
souhlasí s údajem v rozvaze k 31. 12. 2012.

Dohoda o hmotné 
odpovědnosti

Dohoda o hmotné odpovědnosti s pracovnicí odpovědnou za 
pokladnu byla uzavřena ke dni 3. 10. 2011.

Evidence pohledávek Obec vykazovala k 31. 12. 2012 pouze krátkodobé pohledávky, v 
celkové výši 361 166,70 Kč. 
Kromě krátkodobých poskytnutých záloh (účet 314) ve výši 311 
041,26 Kč se jednalo o pohledávky za odběrateli (účet 311) ve výši 
32 136,00 Kč a jiné pohledávky z hlavní činnosti (účet 315) ve výši 6 
268,50 Kč - všechny z roku 2012, pohledávky za zaměstnanci (účet 
335) - za stravenky ve výši 2 600,00 Kč a předpis vratky DPH 9 
120,94 Kč, vedený na účtu 343. 

Evidence závazků Obec vykázala k 31. 12. 2012 dlouhodobé závazky ve výši 4 860 
240,00 Kč. Jednalo se o dlouhodobý úvěr. 

Krátkodobé závazky činily  948 537,84 Kč a byly tvořeny těmito 
položkami:
- dodavatelé                                258 851,30 Kč
- přijaté zálohy                           120 236,00 Kč
- závazky z mezd                      153 880,00 Kč
- ostatní závazky (dotace)          15 571,00 Kč
- dohadné položky                     399 999,54 Kč.
Všechny závazky byly z roku 2012. 

Inventurní soupis majetku a 
závazků

Ke kontrole byla předložena dokumentace inventarizace majetku a 
závazků, která byla provedena k 31. 12. 2012. Inventarizace byla 
provedena u veškerého majetku a závazků. Inventurní soupisy 
splňovaly formální náležitosti.

Odměňování členů 
zastupitelstva

Kontrola byla provedena u uvolněné starostky, neuvolněné 
místostarostky a dalších zastupitelů a předsedů výborů.
Odměna uvolněné starostky byla vyplácena v souladu s § 1 nařízení 
vlády č. 37/2003 Sb. v platném znění., odměny neuvolněným členům 
zastupitelstva byly stanoveny usneseními zastupitelstva ze dne 8. 
11. 2010, bod 9 a ze dne 26. 1. 2011 č. 01/02/26.1.2011 a vypláceny 
v souladu s § 2 uvedeného nařízení vlády.

Pokladní doklad Byla provedena kontrola doloženosti hotovostních výdajů za měsíce 
září listopad 2012. Všechny kontrolované výdaje byly řádně 
doloženy.  

Pokladní kniha (deník) Pokladní kniha byla vedena ručně, všechny záznamy byly doloženy 
pokladními doklady. Příjmové a výdajové doklady byly číslovány 
samostatnými číselnými řadami, v kontrolovaném období nebylo 
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zjištěno porušení číselných řad. 
Finanční kontrola byla prováděna měsíčně.
Pokladní limit nebyl stanoven.
Byla provedena kontrola návaznosti výběrů a vkladů z běžného účtu, 
rozdíly nezjištěny.
Kontrola doporučuje používat výhradně číslované tiskopisy 
příjmových pokladních dokladů. 

Příloha rozvahy Příloha rozvahy k 31. 12. 2012 obsahuje doplňující číselné a slovní 
informace k účetní závěrce v souladu s ustanovením §§ 45 - 46 
Vyhlášky 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, v platném znění. 

Rozvaha V rozvaze k 31. 12. 2012 byly uspořádány položky majetku a jiných 
aktiv a závazků a jiných pasiv. Hodnoty položek rozvahy byly 
vykázány podle konečných zůstatků zjištěných na jednotlivých 
syntetických účtech.  Aktiva netto celkem ve výši 56 818 662,49 Kč 
se rovnala pasivům celkem k témuž datu. Korekci aktiv ve výši 10 
668 744,16 Kč tvořily zůstatky účtů oprávek k dlouhodobému 
hmotnému a nehmotnému majetku.

Účetní doklad Byla provedena kontrola účetních dokladů - uskutečněných výdajů 
vztahujících se k bankovnímu účtu vedenému u České spořitelny, a. 
s. za měsíce září - listopad 2012.
U kontrolovaných účetních dokladů byla prověřována zejména 
správnost účtování, dále formální náležitosti a návaznost na 
vedenou evidenci majetku a závazků. Byl zjištěn nesoulad v 
zaúčtování faktury č. 224 na 3 739,00 Kč za nákup materiálu na 
opravy hřiště: správně byl zaúčtován na účet 501 - Spotřeba 
materiálu, ale nesprávnou položku rozpočtové skladby 5171 -
Opravy a udržování. Vzhledem k výši účtované částky a charakteru 
operace nedošlo k výraznému zkreslení účetního výkaznictví obce. 
Účetní jednotka byla upozorněna na správnost účtování podle 
převažujícího charakteru účetního případu.
Účetní doklady, v rozsahu provedené kontroly, obsahovaly 
náležitosti stanovené v § 11 zákona o účetnictví. 
Bylo doloženo provádění finanční kontroly prostřednictvím podpisů 
příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní.

Účetnictví ostatní Obec se stala plátcem DPH dne 1. 9. 2012.

Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2012 obsahoval konečné zůstatky 
syntetických účtů nákladů a výnosů a výsledek hospodaření.  
Náklady celkem byly vykázány ve výši 8 290 447,60 Kč, výnosy 
celkem dosáhly výše 8 613 682,47 Kč, čímž byl dosažen zisk 323 
234,87 Kč. Jeho výše se rovnala položce Výsledek hospodaření 
běžného účetního období uvedené v rozvaze k témuž dni. 
Účetní jednotka ve Výkazu zisku a ztráty chybně vykázala část 
nákladů (109 112,89 Kč) i výnosů (20 800,00 Kč) v hospodářské 
činnosti, přestože ji neprovozuje.

Smlouvy a další materiály k 
poskytnutým účelovým dotacím

Poskytnuté příspěvky byly zahrnuty ve schváleném rozpočtu. 
Smlouvy na jejich poskytnutí obec neuzavírá. Obec přeložila protokol 
o provedené kontrole využití dotace za rok 2012 u příjemce 
nejvyššího příspěvku - TJ Sokol Sehradice - nedostatky ve využití 
dotace nebyly zjištěny.
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Smlouvy a další materiály k 
přijatým účelovým dotacím

V roce 2012 obec Sehradice obdržela tyto účelové prostředky:

ÚZ 00070                                                                   30 784 Kč
Neinvestiční dotace z rozpočtu ZK na hospodaření v lesích podle 
Oznámení č. 369/2011 a 12/2012.
Výdaje byly vynaloženy v předchozím roce. 

ÚZ 00090                                                                     5 000,00 Kč
Neinvestiční dotace z Fondu kultury ZK na akci Maňasovy 
Sehradice.
Čerpání doloženo fakturou č. 141 za vystoupení DH Valaška. 
Podmínky smlouvy č. D/0866/2012/KUL byly dodrženy.

ÚZ 13234                                                                   38 704,00 Kč
neinvestiční dotace Úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti. 
Dotace byla poskytována měsíčně zpětně na základě předkládaných 
výkazů práce a mezd.

ÚZ 97188                                                               1 150 000,00 Kč
Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu (Operace státních 
finančních aktiv) na akci Rekonstrukce elektrorozvodů ve 
víceúčelové budově OÚ podle Rozhodnutí č.j. MF-83234/2012/12-
122.
Čerpání doloženo fakturou č. 216 na 1 385 603,00 Kč za 
elektroinstalační práce, která dokládá i předepsaný podíl vlastních 
zdrojů. Na uvedené faktuře byla pozastávka 173 200,20 Kč, kterou je 
nutné zaplatit do 30. 6. 2013, aby byl dodržen termín uhrazení 
vlastního podílu podle uvedeného Rozhodnutí.

ÚZ 98193                                                                   34 200,00 Kč
Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na úhradu výdajů vzniklých 
v souvislosti s konáním voleb do Senátu parlamentu České republiky 
a do zastupitelstev krajů.  
Čerpání bylo doloženo mzdovými doklady (odměny členů volebních 
komisí a z dohod o provedení práce) a fakturami č. 238, 241 a 264 
(stravné do limitu, materiál) v celkové výši 18 629,00 Kč. 
Nevyčerpaná částka 15 571,00 Kč byla vrácena dne 22. 1. 2013.

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

Kontrole byly podrobeny kupní smlouva na prodej pozemků č.j. V-
752/2012-737 a směnná smlouva č. V-165/2012-737. Smlouvy jsou 
opatřeny doložkou podle ust. § 41, odst. 1, zákona č. 128/200 Sb., o 
obcích, o schválení prodeje a o zveřejnění záměru majetkoprávního 
úkonu, případně jsou tyto údaje uvedeny přímo v textu smlouvy.

Smlouvy o přijetí úvěru Obec v roce 2010 uzavřela s Českou spořitelnou, a. s. smlouvu o 
dlouhodobém úvěru do výše 5 502 000,00 Kč na dofinancování 
podílu obce na akci Aglomerace Dolní Lhota - odkanalizování.
Úvěr byl v roce 2012 splácen v souladu se smlouvou, nesplacený 
zůstatek k 31. 12. 2012 činil 4 860 240,00 Kč.

Smlouvy o půjčce Obec ze svého rozpočtu poskytla v roce 2011půjčku občance obce 
ve výši 60 000,00 Kč. Půjčka byla splacena dne 27. 6. 2012 v 
souladu s usnesením zastupitelstva obce č. 05/12/14.6.2012.

Dokumentace k veřejným 
zakázkám

Obec v roce 2012 realizovala pouze veřejné zakázky malého 
rozsahu.

Výsledky kontrol zřízených 
organizací

Byl předložen protokol a výsledku veřejnosprávní kontroly u zřízené 
organizace Základní škola a mateřská škola Sehradice ze 29. 6. 
2012, jejímž předmětem bylo hospodaření organizace za část roku 
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2011 a 2012. Kontrola byla provedena členy finančního a kontrolního 
výboru. Nedostatky kontrolou zjištěny nebyly.

B. Zjištění z přezkoumání

B. I. Předmět přezkoumání, u něhož nebyla nalezena chyba či nedostatek

Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních 
fondů 
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního 
celku 
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků 
vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky, anebo na základě smlouvy 
s jinými právnickými nebo fyzickými osobami 
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu 
právních předpisů o účetnictví 
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z 
Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních 
smluv 
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu 
rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším 
osobám 
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví 
územního celku 
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž 
hospodaří územní celek 
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s 
výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu 
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi 
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob 
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch 
třetích osob 
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. g) zřizovaní věcných břemen k majetku územního celku 

B. II. Při přezkoumání

byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v § 10 odst. 3 

zákona č. 420/2004 Sb. pod písmenem c).

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem
Právní předpis: 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
§ 5 - Územní celek vykázal ve Výkazu zisku a ztráty náklady, výnosy, výsledek hospodaření 
za hospodářskou činnost, přestože ji nevykonával Účetní jednotka ve Výkazu zisku a ztráty 
chybně vykázala část nákladů (109 112,89 Kč) i výnosů (20 800,00 Kč) v hospodářské činnosti, 
přestože ji neprovozuje.

byly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně 
peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků
Právní předpis: Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů
§ 17 odst. 6 - Územní samosprávný celek nezveřejnil způsobem umožňujícím dálkový 
přístup úplné znění návrhu závěrečného účtu včetně celé zprávy o výsledku přezkoumání.
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Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 byla způsobem umožňujícím dálkový přístup 
zveřejněna se schváleným závěrečným účtem, nikoliv před jeho projednáním v zastupitelstvu obce. 

C. Závěr

C. I. Odstraňování chyb a nedostatků 

  Při přezkoumání hospodaření za předchozí roky byly zjištěny následující méně závažné chyby a 

nedostatky:

ČÚS 701 – 708 (§ 36 odst. 1 zákona o účetnictví), ČÚS 701 bod 4.2. písm. b) Územní celek 

nevytvořil analytické účty, případně nezajistil jinými nástroji pro členění syntetických účtů  majetek 

zatížený zástavním právem.     

NAPRAVENO Pro evidenci pozemků se zástavním právem byl zřízen účet 031 0270.

Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, § 8 odst. 2 Inventurní soupis, resp. 

dodatečný inventurní soupis, neobsahoval požadované údaje.     

NAPRAVENO Inventurní soupisy k 31. 12. 2012 splňují formální náležitosti.

C II. Při přezkoumání hospodaření obce Sehradice za rok 2012

byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písm. 

c) [§ 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.].

byly zjištěny chyby a nedostatky, spočívající v [§ 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.]

c4) překročení působnosti

C. III. Nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

C. IV. Při přezkoumání hospodaření obce Sehradice za rok 2012

Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,58 %

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 9,01 %

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 14,54 % 

Sehradice dne 26.2.2013

Ing. Vít Sušila
kontrolor pověřený řízením přezkoumání podpis
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Silvie Pospíšilová, starostka obce Sehradice, prohlašuje, že v kontrolovaném období územní 
celek nehospodařil s majetkem státu, nezastavil movitý a nemovitý majetek, smlouvu o převzetí dluhu 
nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, neuskutečnil 
majetkové vklady, uskutečnil pouze veřejné zakázky malého rozsahu (§ 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 
Sb.).

Zprávu převzala a s obsahem byla seznámena dne  26.2.2013

Silvie Pospíšilová

starostka

………………………………………………..

podpis

1 x obdrží: Obec Sehradice
1 x obdrží: Krajský úřad Zlínského kraje, odbor Kancelář ředitele, oddělení kontrolní 

Poznámka:

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., povinen 
přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání 
hospodaření a podat o tom písemnou informaci a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy 
spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku. 
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