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datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 

10. dubna 2019 Mgr. Pavlína Štachová KUZL 42785//2018 KUSP 42785/2018 EKO 

 

 

 Zpráva č. 219/2018/EKO  

 o výsledku přezkoumání hospodaření 
obce Sehradice, IČ: 00568724 

za rok 2018 
 

 

 

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 31.10.2018, 2.11.2018 (dílčí přezkoumání) 

9.4.2019 - 10.4.2019 (konečné přezkoumání) 

 

na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a 
dobrovolných svazků obcí. Kontrola byla zahájena dne 31.10.2018 předáním pověření ke kontrole a 
ukončena dne 10.4.2019 podle § 18 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) vzdáním se 
práva podat námitky. 
 

 

Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Sehradice, Sehradice 64 

 763 23 Dolní Lhota  

 
 

 

Přezkoumání vykonal: 

kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Mgr. Pavlína Štachová 
 
 

 
Obec Sehradice zastupovaly:  

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

Druh písemnosti Popis písemnosti 
Návrh rozpočtu V souladu s ustanovením § 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů (v platném znění) byl návrh rozpočtu obce na rok 
2018 zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup od  
2. 2. 2018 do 14. 3. 2018. Návrh rozpočtu předpokládal schodkový rozpočet, 
příjmy ve výši 10.595.800,00 Kč, výdaje ve výši 15.834.000,00 Kč a financování 
5.238.200,00 Kč. Schodek bude kryt z přebytku hospodaření z předchozích let. 
 
 

Pravidla 
rozpočtového 
provizoria 

Vzhledem k tomu, že zastupitelstvo obce neschválilo rozpočet na rok 2018 před 
1. lednem 2018, řídilo se hospodaření obce v době do schválení rozpočtu 
pravidly rozpočtového provizoria. Rozpočtové provizorium bylo schváleno na 
zasedání zastupitelstva obce dne 20. 12. 2017 usnesením č. 09/03/20.12.2017. 
Objem výdajů byl stanoven na jeden měsíc ve výši 1/12 rozpočtu 2017. 
Schválené rozpočtové provizorium bylo zveřejněno na úřední desce dne  
27. 12. 2017.  
 
 

Rozpočtová 
opatření 

V období do 30. 9. 2018 byla zastupitelstvem obce přijata dvě rozpočtová 
opatření (dále jen RO):  
RO č. 1 schválené zastupitelstvem obce dne 30. 5. 2018 usnesením č. 
04/09/30.05.2018 
RO č. 2 schválené zastupitelstvem obce dne 24. 9. 2018 usnesením č. 
06/10/24.09.2018 
Kontrole bylo podrobeno RO č. 2. Na straně příjmů tvořilo největší položku 
rozpočtových změn přijetí dotací na volby a příjem ze vstupného. Na straně 
výdajů se jednalo především o navýšení částky na opravy hasičské zbrojnice a 
pořízení Lesního hospodářského plánu. Rozpočtové opatření bylo zveřejněno 8. 
10. 2018 jako příloha Zápisu ze zasedání obce ze dne 24. 9. 2018.  
 
Do konce roku 2018 byla přijata ještě dvě rozpočtová opatření, RO č. 3 
schváleno ZO dne 28. 11 2018 usnesením č. 01/06/28.11.2018 a RO č. 4 
schválené starostkou obce na základě delegace ZO ze dne 19. 12. 2018 usn.  
č. 02/05/19.12.2019.  
Zveřejnění rozpočtových opatření bylo v souladu s §16 odst. 5 zákona  
č. 250/2000 Sb. v platném znění.  
 
 

Schválený rozpočet Rozpočet na rok 2018 schválilo zastupitelstvo obce dne 14. 3. 2018 usnesením  
č. 02/04/14.03.2018. Rozpočet byl schválen jako schodkový, příjmy ve výši 
10.541.800,00 Kč, výdaje ve výši 15.780.000,00 Kč (včetně splátky 
dlouhodobého úvěru ve výši 390.000,00 Kč), financování - 5.238.200,00 Kč 
(finanční prostředky z minulých let). Rozpis rozpočtu byl proveden v březnu 2018. 
Schválený rozpočet byl zveřejněn na internetových stránkách obce a elektronické 
úřední desce od 14. 3. 2018 a současně bylo na úřední desce oznámeno, kde je 
zveřejněn v elektronické podobě a kde je možné nahlédnout do listinné podoby.  
 
 

Stanovení 
závazných 
ukazatelů zřízeným 
organizacím 

Součástí schváleného rozpočtu na rok 2018 bylo i stanovení neinvestičního 
příspěvku zřízené příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola 
Sehradice, okres Zlín ve výši 540 000,00 Kč. Jeho výše byla organizaci sdělena 
písemně dne 1. 3. 2017. Příspěvek byl v kontrolovaném období poukázán v plné 
výši 75% (405.000,00 Kč).  
Při závěrečném přezkoumání bylo zjištěno, že příspěvek byl v kontrolovaném 
období poukázán příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola 
Sehradice, okres Zlín v plné výši.  
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Střednědobý výhled 
rozpočtu 

V době dílčího přezkumu měla Obec Sehradice zpracovaný rozpočtový výhled na 
roky 2017 - 2018. Dle ustanovení § 11 zákona č. 250/2000 Sb. sestavuje obec 
rozpočet v návaznosti na svůj střednědobý výhled, který je sestaven dle 
ustanovení § 3, odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., na 2 až 5 let následujících po 
roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Obec svým postupem porušila výše 
uvedená ustanovení zákona 250/2000 Sb.  Obec měla mít již v době sestavení 
návrhu rozpočtu a schvalování rozpočtu na rok 2018 schválený Střednědobý 
výhled rozpočtu minimálně na roky 2019 - 2020. Dle sdělení starostky obce bude 
Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019 - 2021 schválen ještě do konce roku 
2018.  
 
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na toky 2019 - 2022 byl zveřejněn na 
úřední desce od 12. 11. 2018. Na zasedání ZO Sehradice dne 28. 11. 2018 byl 
projednán a schválen usnesením č. 01/08/28.11.2018. Zveřejněn na elektronické 
úřední desce byl od 28. 11. 2018 a současně bylo na úřední desce oznámeno, 
kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho 
listinné podoby. Porušení §2 odst. 4 zákona 250/2000 Sb. v platném znění 
nebylo zjištěno.  
 
 

Závěrečný účet Návrh závěrečného účtu obce za rok 2017 byl zveřejněn 11. 5. - 31. 5. 2018. 
Závěrečný účet byl schválen zastupitelstvem obce dne 30. 5. 2018 usnesením  
č. 04/04/30.05.2018, a to bez výhrad, v souladu s ustanovením § 17 zákona  
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Schválený 
závěrečný účet byl zveřejněn podle § 17, odst. 8, zákona č. 250/2000Sb.,  
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, 6. 6. 2018. 
Současně bylo na úřední desce oznámeno kde je zveřejněn v elektronické 
podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby.  
 
 

Bankovní výpis K 31. 12. 2018 měla tyto bankovní účty (zůstatky): 
 
Komerční banka, a.s. - 12428661/0100                 1.601.092,71 Kč (231/0020) 
ČNB - 94-3919661/710                                          1.900.757,90 Kč (231/0040) 
Česká spořitelna, a.s. - 5020227379/0800            1 000,00 Kč. 
Zůstatky souhlasí se stavem účtu 231 v rozvaze k 31. 12. 2018. 
 
 

Dohoda o hmotné 
odpovědnosti 

Byla předložena Dohoda o hmotné odpovědnosti účetní obce ze dne 3. 10. 2011.  
 
 
 

Evidence 
pohledávek 

Obec k 31. 12. 2018 evidovala tyto pohledávky: 
 
Krátkodobé pohledávky v celkové výši 308.486,60 Kč  
 
311 Odběratelé ve výši 114.167,00 Kč 
- doloženo fotokopiemi vystavených faktur se splatností 1/2019 a výpisem zápisů 
účtů 311; 
 
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy ve výši 177.170,12 Kč (energie)  
- záloha na elektřinu a plyn, doloženy zálohové faktury a výpis zápisů účtů 314; 
 
315 jiné pohledávky z hlavní činnosti ve výši 15.050,00 Kč  
- byl doložen seznam nedoplatků za poplatek za likvidaci komunálního odpadu  
a výpis zápisů účtů 315; 
 
335 Pohledávky za zaměstnanci ve výši 1.200,00 Kč 
- jednalo o stravné zaměstnanců za 12/2018, doložen rozpis stravného a výpis 
zápisů účtů 335; 
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343 Daň z přidané hodnoty ve výši 899,48. 
  
 

Evidence závazků Obec k 31. 12. 2018 evidovala tyto závazky: 
Dlouhodobé závazky v celkové výši 2.642.425,00 Kč  
451 Dlouhodobý úvěr u KB a.s. Praha, splácen v souladu s uzavřenou smlouvou. 
 
Krátkodobé závazky v celkové výši 898.350,21 Kč  
 
321 Dodavatelé ve výši 37.813,21 Kč 
- doloženy fokokopie neuhrazených dodavatelských faktur splatných v roce 2019; 
 
324 Krátkodobé přijaté zálohy ve výši 121.183,00 Kč  
- jednalo se nájmy za obecní byty a restauraci, doložen byl výpis zápisů účtů 324; 
 
331 Zaměstnanci ve výši 123.786,00 Kč 
336 Sociální pojištění ve výši 33.170,00 Kč 
337 Zdravotní pojištění ve výši 18.876,00 Kč 
342 Ostatní daně ve výši 20.170,00 Kč - srážková 1.982,00 Kč, zálohová 
18.188,00 Kč;  byla doložena rekapitulace mezd – platy prosinec 2018  
a inventurní soupisy účtů; 
 
345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce ve výši 17.000,00 Kč - 
nevyčerpaná dotace SDH Sehradice;  
 
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery ve výši 24.307,00 Kč 
- nevyčerpaná dotace na volby prezidenta ČR, do Senátu Parlamentu ČR a do 
zastupitelstva obce; 
 
389 Dohadné účty pasivní ve výši 178.100,00 Kč 
- dohad el. energie a plynu (1/3 zálohy); doložen výpočet dohadu a soupis účtu; 
 
383 Výdaje příštích období ve výši 97.840,00 Kč  
- doloženy faktury došlé až v roce 2019 týkající se nákladů roku 2018; 
 
384 Výnosy příštích období ve výši 200.000,00 Kč (daň DPPO); 
 
389 Dohadné účty pasivní ve výši 204.205,00 Kč;  
 
 

Organizace a 
provedení 
inventarizace 

Organizace a provedení inventarizace za rok 2018 se řídily plánem inventarizace 
vydaným starostkou obce dne 28 11. 2018. Inventarizace byla provedena k 31. 
12. 2018 u všech majetkových a závazkových účtů, které nevykazovaly nulový 
zůstatek. Inventurní rozdíly nebyly zjištěny. 
 
Doporučení: 
Zpřehlednit inventurní soupisy a důsledně dbát o jejich formální náležitosti podle 
vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků. 
 
 

Pokladní doklad Byla provedena kontrola doloženosti hotovostních příjmů a výdajů za měsíce 
červenec - září 2018. Do 30. 9. 2018 bylo vydáno 501 příjmových a 218 
výdajových doklady. Všechny kontrolované výdaje byly řádně doloženy.  Dále 
byla za toto období provedena kontrola návaznosti výběrů a vkladů z běžného 
účtu, rozdíly nezjištěny. 
 
 

Pokladní kniha 
(deník) 

Pokladní kniha byla vedena ručně, všechny záznamy byly doloženy pokladními 
doklady. Příjmové a výdajové doklady byly číslovány samostatnými číselnými 
řadami. Účetní zápisy byly prováděny přehledně, srozumitelně a způsobem 
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zaručujícím jejich trvanlivost. Z dokladů je zřejmé, že byla provedena finanční 
kontrola ve smyslu zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole (jednou měsíčně). 
Kontrolou účtování nebyly zjištěny nesrovnalosti.  
Pokladní limit nebyl stanoven. 
Stav pokladní hotovosti k 31. 12. 2018 ve výši 0,00 Kč souhlasil se stavem účtu 
261 - Pokladna v rozvaze. 
 
Fyzická kontrola pokladní hotovosti byla provedena dne 2. 11. 2018 se zahájením 
v 10.00 hodin: 
V pokladně byla předložena hotovost ve výši 28.414,00 Kč, což odpovídalo 
zůstatku uvedenému v pokladní knize za posledním dokladem  
č. P 526 a za posledním dokladem č. V 250. Rozdíly nebyly zjištěny. 
 
 

Příloha rozvahy Příloha rozvahy za období 12/2018 vypracovaná dne 4. 3. 2019 obsahovala 
doplňující číselné a slovní informace k účetní závěrce podle ustanovení § 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 Ke kontrole byla předložena ROZVAHA-BILANCE za období 9/2018, v níž 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. Položka Rozvahy Aktiva celkem ve sloupci netto 
ve výši 76.102.562,26 Kč se rovnala položce Pasiva celkem k témuž datu. 
Korekci aktiv ve výši 13.784.857,57 Kč tvořily zůstatky účtů oprávek  
k dlouhodobému nehmotnému a hmotnému majetku. 
 
Při závěrečném přezkoumání byla předložena ROZVAHA-BILANCE za období 
12/2018, vypracovaná dne 4. 3.2019, v níž 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. Položka 
Rozvahy Aktiva celkem ve sloupci netto ve výši 76.104.081,78 Kč se rovnala 
položce Pasiva celkem k témuž datu. Korekci aktiv ve výši 14.469.623,77 Kč 
tvořily zůstatky účtů oprávek k dlouhodobému nehmotnému a hmotnému 
majetku. 
 
 

Účetnictví ostatní Účetní závěrku obce za rok 2017 schválilo zastupitelstvo obce v souladu s § 84 
odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, dne 30. 5. 2018 usnesením  
č. 04/03/30.05.2018. 
 
 

Výkaz pro 
hodnocení plnění 
rozpočtu 

Při dílčím přezkumu byl ke kontrole předložen výkaz Fin 2-12 M k 09/2018 
vypracovaný 17. 10. 2018. Schválený rozpočet stejně jako rozpočtová opatření 
byly navedeny do výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu v členění dle rozpočtové 
skladby.  
Celkové příjmy po konsolidaci byly k 30. 09. 2018 vzhledem k upravenému 
rozpočtu splněny na 82,11 % (8.967.549,39 Kč). 
Celkové výdaje po konsolidaci byly ve vztahu k upravenému rozpočtu čerpány na 
44,45 % (7.104.313,50 Kč.)  
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Bilance:  

 Schv. rozp. Upr. rozp. Skutečnost 

Daňové příjmy 8.405.000 8.523.500 7.312.661,89 

Nedaňové příjmy 1.679.000 1.762.700 1.304.326,50 

Kapitálové příjmy  104.800 104.661,00 

Přijaté transfery 457.800 530.800 645.900,00 

Konsolidace příjmů   400.000,00 

Příjmy po konsolidaci 10.541.800 10.921.800 9.367.549,39 

Běžné výdaje 7.968.000 8.183.400 5.649.685,00 

Kapitálové výdaje 7.422.000 7.798.400 1.854.628,50 

Konsolidace výdajů   400.000,00 

Výdaje po konsolidaci 15.390.000 15.981.800 7.504.313,40 

Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci 1.863.235,89 

- uhrazené splátky úvěru   287.397,00 

+ počáteční stav účtů k 1. 1. 2018 4 718 290,59 

= konečný zůstatek na účtu k 30. 09. 2018 6.294.129,48 

 
Při závěrečném přezkoumání byl ke kontrole předložen výkaz Fin 2-12 M k 
12/2018 vypracovaný 5. 2. 2019. Schválený rozpočet stejně jako rozpočtová 
opatření byly navedeny do výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu v členění dle 
rozpočtové skladby.  
Celkové příjmy po konsolidaci byly k 31. 12. 2018 vzhledem k upravenému 
rozpočtu splněny na 97,47 % (13.758.249,69 Kč). 
Celkové výdaje po konsolidaci byly ve vztahu k upravenému rozpočtu čerpány na 
85,63 % (14.590.493,67 Kč.)  
 
Bilance: 

 Schv. rozp. Upr. rozp. Skutečnost 

Daňové příjmy 8.405.000 9.830.975 9 804 634,39 

Nedaňové příjmy 1.679.000 1.839.480 1 508 398,50 

Kapitálové příjmy  104.800 104 661,00 

Přijaté transfery 457.800 2 740 615,80 2 740 555,80 

Konsolidace příjmů   400.000,00 

Příjmy po konsolidaci 10.541.800 14 115 870,80 13 758 249,69 

Běžné výdaje 7.968.000 8 999 314,80 7 535 005,67 

Kapitálové výdaje 7.422.000 8 439 456,00 7 455 488,00 

Konsolidace výdajů   400.000,00 

Výdaje po konsolidaci 15.390.000 17 038 770,80 14 590 493,67 

Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci     -832 243,98 

- uhrazené splátky úvěru   -383 196,00 

+ počáteční stav účtů k 1. 1. 2018 4 718 290,59 

= konečný zůstatek na účtu k 30. 09. 2018 3 502 850,61 

 
 

Výkaz zisku a ztráty Ke kontrole byl předložen Výkaz zisku a ztráty za období 9/2018, který obsahoval 
konečné zůstatky syntetických účtů nákladů a výnosů a výsledek hospodaření v 
hlavní činnosti, hospodářskou činnost obec neprovozovala.   
Náklady hlavní činnosti byly vykázány ve výši 5.026.664,12 Kč, výnosy celkem 
dosáhly výše 8.727.200,15 Kč, tím byl dosažen výsledek hospodaření 
3.700.536,03 Kč. Jeho výše se rovnala položce Výsledek hospodaření běžného 
účetního období uvedený v rozvaze za období 9/2018.  
Ve Výkazu zisku a ztráty za období 9/2018 byl zaznamenán zůstatek 
nákladového účtu 542 (jiné pokuty a penále) ve výši 1.750,00 Kč - jednalo se o 
penále za pozdě odvedenou daň z přidané hodnoty.  
Byla provedena kontrola údajů uvedených na výnosových účtech Výkazu zisku a 
ztráty za období 09/2018 ve vztahu k příslušným příjmovým položkám účetního 
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výkazu Fin 2-12 M za období 09/2018: 
účet 681 - Výnosy DPFO - ve výši 1.765.165,89 Kč odpovídal součtu položek 
1111+1112+1113, 
účet 682 - Výnosy DPPO - ve výši 1.668.552,39 Kč se rovnal součtu položek 
1121+1122,  
účet 684 - Výnosy DPH   - ve výši 3.210.299,19 Kč odpovídal položce 1211, 
účet 686 - Výnosy ze sdílených majetkových daní ve výši 276.757,59 Kč 
odpovídal položce 1511, 
účet 688 - Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků ve výši 43.666,83 Kč se 
rovnal součtu položek 1334+1381. Rozdíl nebyl zjištěn ani v jednom případě. 
 
Při závěrečném přezkoumání byl ke kontrole předložen Výkaz zisku a ztráty za 
období 12/2018, vypracovaný 5. 2. 2019, který obsahoval konečné zůstatky 
syntetických účtů nákladů a výnosů a výsledek hospodaření v hlavní činnosti, 
hospodářskou činnost obec neprovozovala.   
Náklady hlavní činnosti byly vykázány ve výši 9.691.028,54 Kč, výnosy celkem 
dosáhly výše 13.690.475,76 Kč, tím byl dosažen výsledek hospodaření 
3.999.447,22 Kč. Jeho výše se rovnala položce Výsledek hospodaření běžného 
účetního období uvedený v rozvaze za období 12/2018.  
Byla provedena kontrola údajů uvedených na výnosových účtech Výkazu zisku  
a ztráty za období 12/2017 ve vztahu k příslušným příjmovým položkám účetního 
výkazu Fin 2-12 M za období 12/2018: 
účet 681 - Výnosy DPFO - ve výši 2.415.405,00 Kč odpovídal součtu položek 
1111+1112+1113, 
účet 682 - Výnosy DPPO - ve výši 2.127.355,64 Kč se rovnal součtu položek 
1121+1122,  
účet 684 - Výnosy DPH   - ve výši 4.486.454,44 Kč odpovídal položce 1211, 
účet 686 - Výnosy ze sdílených majetkových daní ve výši 370.553,33 Kč 
odpovídal položce 1511, 
účet 688 - Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků ve výši 56.115.98 Kč se 
rovnal součtu položek 1334+1381+1382. Rozdíly nebyly zjištěny.  
 
 

Rozvaha zřízených 
příspěvkových 
organizací 

Hospodářský výsledek rok 2017 a účetní závěrka za rok 2017 příspěvkové 
organizace Základní a Mateřská škola Sehradice, okres Zlín byly schváleny na 
jednání zastupitelstva obce dne 31. 1. 2018 usnesením č. 01/08/31.01.2018. 
Kladný hospodářský výsledek ve výši 19.733,06 Kč byl na základě tohoto 
usnesení převeden do rezervního fondu příspěvkové organizace. Ke kontrole 
byla doložena Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace včetně účetní 
příloh.  
 
 

Smlouvy a další 
materiály k 
poskytnutým 
účelovým dotacím 

U poskytnutých dotací bylo kontrole podrobeno uzavírání veřejnoprávních smluv 
a jejich zveřejňování podle ustanovení § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Na všechny 
poskytnuté dotace byly uzavřeny veřejnoprávní smlouvy, který byly řádně 
schváleny zastupitelstvem obce. Kontrole byla podrobena veřejnoprávní smlouva 
uzavřená s TJ Sokol Sehradice na částku 150.000,00 Kč: schválena ZO dne 14. 
3. 2018, uzavřena 21. 3. 2018 a na úřední desce zveřejněna téhož dne. Nebyly 
zjištěny nedostatky.  
 
 

Smlouvy a další 
materiály k přijatým 
účelovým dotacím 

Obec v roce 2018 přijala účelové prostředky ze státního rozpočtu celkové výši 
1.398.061,00 Kč. Jednalo se především o dotace na aktivní politiku 
zaměstnanosti a investiční dotaci na akci z předchozího roku. Kontrole bylo 
podrobeno: 
 
ÚZ 98187                                                                          45 000,00 Kč 
Neinvestiční dotace ze st. rozpočtu na úhradu výdajů v souvislosti s konáním 
voleb do 1/3 Parlamentu ČR a zastupitelstev obcí.  
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Čerpání doloženo pokladními doklady 604, 310010 a 701 (materiál, občerstvení) 
a mzdovými doklady (odměny členů volební komise, dohody o provedení práce  
a refundace mzdy) v celkové výši 28.217,00 Kč. Nevyčerpaná částka 16.783,00 
Kč byla vrácena dne 18. 1. 2018. 
 
Od Zlínského kraje obec obdržela: 
 
ÚZ 00090                                                                           28.000,00 Kč 
Neinvestiční dotace z Fondu ZK podle smlouvy č. D/2786/2018/KUL na akci 
Maňasovy Sehradice. 
Čerpání doloženo fakturou č. 151 na 30.000,00 Kč za vystoupení DH 
Bludověnka, dále byla doložena závěrečná zpráva s vyúčtováním podpory - 
nedostatky nebyly zjištěny. 
 
ÚZ 00120 
Investiční dotace z Fondu Zlínského kraje dle smlouvy č. D/2548/2018/STR na 
projekt: Úprav ploch předprostoru OÚ Sehradice. Čerpání dotace bylo doloženo 
fakturami č. 108/263, 109/260, 266/605 a 253/554 na celkovou částku 
1.011.015,00 Kč. Nedostatky nebo porušení podmínek smlouvy nebyly zjištěny.  
 
 

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

V roce 2018 Obec Sehradice uzavřela šest kupních smluv, ve všech vystupovala 
na straně prodávajícího.  
Kontrole byly podrobeny Kupní smlouvy:  
V-2405/2018-737 - Předmětem smlouvy byl prodej nemovitosti (pozemku) parc. 
č. 2856/3 o výměře 63 m2 a parc. č. 2856/4 o výměře 29 m2 v k. ú. Sehradice. 
Záměr na prodej byl zveřejněn od 1. 5. do 16. 5. 2018, smlouva byla schválena 
zastupitelstvem obce dne 30. 5. 2018, usnesením č. 04/08/30.5.2018.  
 
Smlouva uzavřena v roce 2019 
V-131/2019-737 - Předmětem smlouvy byl prodej nemovitosti (pozemku) parc. č. 
2857/1 o výměře 30 m2. v k. ú. Sehradice. Záměr na prodej byl zveřejněn od 30. 
7. 2018 do 15. 8. 2018, prodej a podpis smlouvy byl schválen na zasedání ZO 
dne 24. 9. 2018, usnesením č. 06/04/24.09.2018. 
 
Kontrolované uzavřené kupní smlouvy obsahovaly podstatné náležitosti vč. 
doložky o schválení v orgánu obce ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Záměry prodeje pozemků byly 
zveřejněny v zákonné lhůtě a schváleny zastupitelstvem obce. Nedostatky 
spočívající v nedodržení ustanovení §§ 39 a 41 zákona o obcích, v platném 
znění, nebylo zjištěno. 
 
 

Smlouvy o přijetí 
úvěru 

Obec v roce 2018 neuzavřela žádnou novou smlouvu o přijetí úvěru.  
Obec měla z roku 2016 s Komerční bankou, a. s. uzavřenu smlouvu o 
dlouhodobém úvěru ve výši 3 800 000,00 Kč na refinancování úvěru od České 
spořitelny, a.s. Úvěr byl v roce 2018 splácen v souladu se smlouvou, nesplacený 
zůstatek k 31. 12. 2018 činil 2.642.425,00 Kč.  
 
Upozornění:  
Výpis z úvěrového č. 1 vykazoval k 1. 1. 2019 zůstatek ve výši 2.653.532,00 Kč. 
Rozdíl mezi zůstatkem na účtu a zůstatkem účtu 451 činil 11.107,00 Kč. Na 
vyžádání kontroly byly předloženy výpisy zápisů z účetnictví za jednotlivé roky 
splácení úvěrů. Na základě sdělení účetní došlo k nesrovnalostem již při převodu 
úvěru od České spořitelny a.s. Obec si vyžádá veškeré výpisy jak od České 
spořitelny a.s., tak od KB a.s. a rozdíl doúčtuje v roce 2019.  
 
 

Smlouvy o půjčce Na základě sdělení statutární zástupkyně, Obec Sehradice v roce 2018, nepřijala 
ani neposkytla žádnou půjčku.  
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Smlouvy o ručení Na základě sdělení statutární zástupkyně Obec Sehradice v roce 2018 neručila 
svým majetkem - neuzavřela žádnou zástavní smlouvu.  
 
 

Smlouvy o věcných 
břemenech 

Na základě sdělení statutárního zástupce neuzavřela Obec Sehradice žádnou 
smlouvu o věcných břemenech.  
 
 

Smlouvy zástavní Na základě sdělení statutární zástupkyně Obec Sehradice v roce 2018 
nezastavila žádný majetek - neuzavřela žádnou zástavní smlouvu.  
 
 

Dokumentace 
k veřejným 
zakázkám 

Obec v kontrolovaném období realizovala pouze veřejné zakázky malého 
rozsahu.  
U veřejných zakázek malého rozsahu obec postupovala podle obecných 
předpisů, postup nemá upraven vnitřním předpisem. Postup byl ověřen u akce: 
 
"Úprava ploch předprostoru OÚ Sehradice" - jednalo se o veřejnou zakázku 
malého rozsahu na stavební práce.  
Zadavatel vyzval tři dodavatele, Z podaných tří nabídek byla podle základního 
hodnotícího kritéria - nejnižší nabídkové ceny vyhodnocena a vybrána jako 
nejvhodnější nabídka TEMPORI-CZ, s.r.o., Želechovice nad Dřevnicí, s 
nabídkovou cenou 980.764,00 Kč včetně DPH. Na základě usnesení ZO ze dne 
30. 5. 2018 usn. č. 04/11a/30.5.2018 byla odsouhlasena nabídka, kterou 
doporučila výběrová komise. Smlouva o dílo s vybranou firmou dílo byla 
uzavřena 16. 7 2018, na profilu zadavatele byla zveřejněna 17. 7. 2018. Zakázka 
byla ukončena dne 10. 10. 2018. Výše skutečné ceny za plnění veřejné zakázky 
byla zveřejněna 24. 10. 2018. Veřejná zakázka byla realizována v souladu se 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.  
 
 

Výsledky kontrol 
založených 
organizací 

Dne 27. 3. 20198 byla provedena veřejnosprávní kontrola na místě v Základní 
škole a Mateřské škole v Sehradicích. Předmětem kontroly bylo hospodaření 
příspěvkové organizace v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018. Na základě 
pověření starostky obce kontrolu provedli zástupci finančního a kontrolního 
výboru obce. Zápis z kontroly byl doložen. Nedostatky kontrolou nebyly zjištěny.  
 
 

Peněžní fondy 
územního celku – 
pravidla tvorby a 
použití 

Obec nemá zřízený žádný peněžní fond. 
 
 

B. Zjištění 

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

Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních 
operací, týkajících se rozpočtových prostředků.  
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 nebo více územními celky, anebo na základě 
smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami.  
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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) zřizování věcných břemen k majetku územního celku.  
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem.  
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho 
příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou 
odpovědnost.  

 
II. Při dílčím přezkoumání hospodaření byly zjištěny následující méně závažné chyby a 

nedostatky: 
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů. 

§ 3 odst. 1 Střednědobý výhled rozpočtu nebyl sestaven v souladu se zákonem.   V 

době dílčího přezkumu měla Obec Sehradice zpracovaný rozpočtový výhled na roky 

2017 - 2018. Na další období nebyl Střednědobý výhled rozpočtu zpracovaný. Obec 

svým postupem porušila ustanovení § 3, odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., tím že 

nesestavila Střednědobý výhled rozpočtu na 2 až 5 let následujících po roce, na který 

se sestavoval roční rozpočet (min. 2019 - 2020)  NAPRAVENO 

 
 
III. Při konečném  přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené 

v ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) a písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. 
 

C. Závěr 

 
I. Odstraňování chyb a nedostatků z předchozích let 
 

Při přezkoumání za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky, případně tyto chyby a 

nedostatky byly napraveny. 

 
II. Při přezkoumání hospodaření obce Sehradice za rok 2018 nebyly zjištěny chyby a 

nedostatky [§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.]., kromě chyb a nedostatků 
zjištěných při dílčím přezkoumání, které byly napraveny. 

 

 

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

 

 
IV.  Při přezkoumání hospodaření obce Sehradice za rok 2018 
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Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele: 

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,95 % 

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 4,61 % 

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,00 %  

 
V. Dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. 

 

 

 
Sehradice dne 10. dubna 2019 

 
 

 

 

 

Mgr. Pavlína Štachová ………………………………. 

kontrolor pověřený řízením přezkoumání podpis 

 
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje výsledky konečného a dílčího přezkoumání.  

 

Silvie Pospíšilová, starostka obce Sehradice, prohlašuje, že v kontrolovaném období územní 
celek nehospodařil s majetkem státu, neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických 
osob, nezastavil movitý a nemovitý majetek, neuzavřel smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo 
půjčky, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a 
smlouvu o sdružení, nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady, 
uskutečnil pouze veřejné zakázky malého rozsahu. 
 
Zprávu převzala a s obsahem byla seznámena  dne  10. dubna 2019 
 
 

 

 

 

 

Silvie Pospíšilová 

starostka 

 

 

 

……………………………………………….. 

podpis 

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

 
 


