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 Zpráva č. 268/2021/EKO 

 o výsledku přezkoumání hospodaření 
obce Sehradice, IČ: 00568724 

za rok 2021 
 

 

 

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 08. 11. 2021 - 09. 11. 2021 (dílčí přezkoumání) 

02. 06. 2022 - 03. 06. 2022 (konečné přezkoumání) 

 

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

 

Kontrola byla zahájena písemným oznámením doručeným kontrolované osobě dne  06. 09. 2021. 

Posledním kontrolním úkonem bylo vrácení písemností a dokladů dne 03. 06. 2022. 
 

 

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 Návrh rozpočtu Obce Sehradice na rok 2021 byl zpracován na straně příjmů  

a výdajů v členění podle rozpočtových tříd a skupiny paragrafů. Návrh rozpočtu 
předpokládal příjmy a výdaje ve výši 17.399.965,00 Kč, včetně financování. 
Návrh rozpočtu byl sestaven v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 23/2017 Sb., 
o pravidlech rozpočtové odpovědnosti v platném znění, obsahoval informaci  
o schváleném rozpočtu na rozpočtový rok předcházející roku, na který  
je předkládán návrh rozpočtu, a ve skutečném plnění rozpočtu za předcházející 
rok. Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce a na internetových stránkách 
od 27. 01. 2021 do 17. 02. 2021, v souladu s ustanovením § 11 odst. 3 zákona  
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Zveřejnění 
návrhu rozpočtu bylo ověřeno v archívu úřední desky obce. Nedostatky nebyly 
zjištěny. 
 

Pravidla 
rozpočtového 
provizoria 

Rozpočet obce na rok 2021 nebyl schválen do 31. 12. 2020, hospodaření obce 
se tedy řídilo, v souladu s ustanovením § 13 zákona č. 250/2000 Sb., 
rozpočtovým provizoriem. Pravidla rozpočtového provizoria stanovilo a schválilo 
zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 16. 12. 2020 usnesením 
11/04/16.12.2020.  Celkové měsíční výdaje obce neměly překročit 1/12 výdajů 
rozpočtu schváleného pro rok 2020. Rozpočtové opatření bylo na úřední desce 
zveřejněno od 17. 12. 2020 - v archívu elektronické úřední desky doposud, dále 
bylo zveřejněno jako součást zápisu ze zasedání ZO dne 16. 12. 2020.  
 

Rozpočtová 
opatření 

V kontrolovaném období do 30. 9. 2021 byly schváleny 3 rozpočtové změny 
provedené prostřednictvím rozpočtových opatření (dále jen RO). Byla provedena 
kontrola včasnosti zveřejňování. 
RO č. 1 bylo schváleno na zasedání ZO dne 05. 05. 2021, usnesením  
č. 03/08/05.5.2021, zveřejněno na úřední desce 24. 05. 2021,  
RO č. 2 bylo schváleno na zasedání ZO dne 30. 06. 2021, usnesením  
č. 04/05/30.6.2021, zveřejněno na úřední desce 30. 06. 2021,  
RO č. 3 bylo schváleno na zasedání ZO dne 08. 09. 2021, usnesením  
č. 05/05/08.9/2021, zveřejněno na úřední desce 08. 09. 2021.  
Pochybení nezjištěno. 
 
V rámci konečného přezkumu hospodaření byla předložena 1 úprava rozpočtu 
provedená prostřednictvím:  
RO č. 4, schváleno na zasedání ZO dne 20. 12. 2021, usnesením  
č. 08/06/20.12.2021, zveřejněno na úřední desce od 05. 01. 2022.  
Rozpočtová opatření byla evidována podle časové posloupnosti v souladu  
s ustanovením § 16, odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění. 
Obsahovala informaci o tom, kde jsou dokumenty zveřejněny v elektronické 
podobě a kde je možno nahlédnout do jejich listinné podoby. Nedostatky 
spočívající v nedodržení ustanovení § 16, odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb.,  
v platném znění, nebyly zjištěny. 
 

Schválený rozpočet Rozpočet Obce Sehradice na rok 2021 byl schválen zastupitelstvem dne  
17. 02. 2021 usnesením č. 01/04/17.02.2021. Výše schválených příjmů 
11.916.415,00 Kč, výdajů 17.009.965,00 Kč a financování 5.093.550,00 Kč. 
Závaznými ukazateli byly příjmy a výdaje v třídění podle nejvyšších jednotek 
druhového třídění (příjmy na položky a paragrafy, výdaje na paragrafy). 
Schválený rozpočet na rok 2021 byl na internetových stránkách a úřední desce 
zveřejněn od 18. 02. 2021. Současně bylo na úřední desce oznámeno, kde je 
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rozpočet zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho 
listinné podoby, jak ukládá ustanovení § 11, odst. 4 zákona o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů. Nedostatky nebyly zjištěny.  
 

Stanovení 
závazných 
ukazatelů zřízeným 
organizacím 

Součástí schváleného rozpočtu na rok 2021 bylo i stanovení neinvestičního 
příspěvku zřízené příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola 
Sehradice, okres Zlín ve výši 554.000,00 Kč. Výše neinvestičních příspěvků byla 
organizaci sdělena písemně.  
Vyplacený příspěvek v kontrolovaném období tj. do 30. 09. 2021 poukázán  
ve výši: 419.000,00 Kč (75,63 %) 
Kromě příspěvku obec ze svého rozpočtu hradila další výdaje školy a školky  
za opravy a služby. Nedostatky nebyly zjištěny.  
 
Skutečné převedení finančních prostředků příspěvkové organizaci bylo ověřeno k 
31. 12. 2021: Neinvestiční příspěvek byl poukázán ve výši: 554.000,00 Kč (100 
%). Nedostatky nebyly zjištěny.  
 

Střednědobý výhled 
rozpočtu 

V kontrolovaném období, tj. do 30. 09. 2021 se hospodaření obce řídilo 
rozpočtovým výhledem na období 2019 - 2022, schváleným na zasedání ZO dne 
28. 11. 2018 usnesením č. 01/08/28.  
Střednědobý výhled rozpočtu (dále jen SDVR) se sestavuje na základě 
uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let 
následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Obec měla schválený 
SDVR na období 2019 - 2022.  
Zjištění: 
Došlo k porušení ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.  
 
Při konečném přezkumu hospodaření byl kontrole předložen SDVR na období let 
2022 - 2025, který bych schválený na zasedání ZO dne 20. 12. 2021, usnesením 
č. 08/09/20.12.2021. Návrh SDVR na období let 2022 - 2025 byl zveřejněn na 
úřední desce od 03. 12. 2021 do 20. 12. 2021 (v archivu doposud). SDVR byl 
schválený v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb.,  
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.  
 

Závěrečný účet V souladu s ustanovením § 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, byl Návrh závěrečného účtu 
obce za rok 2020 zveřejněn od 09. 06. 2021 do 30. 06. 2021. Zveřejnění bylo 
ověřeno v archivu úřední desky.  
Závěrečný účet byl zastupitelstvem obce projednán dne 30. 6. 2021 usnesením 
č. 04/04/30.06.2021, s výrokem bez výhrad. Schválený závěrečný účet obce 
Sehradice za rok 2020 byl zveřejněn na internetových stránkách obce od  
30. 06. 2021, sejmuto bude 30. 6. 2022. Na úřední desce bylo oznámeno, kde je 
Závěrečný účet zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do 
jeho listinné podoby, jak ukládá ustanovení § 17 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. 
 
Upozornění:  
Při schvalování závěrečného účtu je nutné postupovat v souladu s ustanovením  
§ 17, odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění - ZO musí vyjádřit 
souhlas či nesouhlas s celoročním hospodařením, popřípadě přijmout 
nápravná opatření ke zjištěným chybám a nedostatkům.  
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Bankovní výpis Obec měla tyto běžné účty (zůstatek k 30. 09. 2021): 
Komerční banka, a.s., č. ú.  12428661/0100 (3.714.668,33 Kč - výpis č. 1/9), 
ČNB, č. ú. 94-3919661/710 (521.384,49 Kč – výpis č. 32)) 
Česká spořitelna, a.s., majetkový účet 1059372237 (1.000,00 Kč, výpis č. 001, 
výnos z cenných papírů). 
Součet jednotlivých analytických účtů ve výši 4.237.052,82 Kč souhlasil se 
zůstatkem účtu 231 (BÚ) uvedeným v rozvaze k 30. 09. 2021 a odpovídal 
jednotlivým analytickým účtům uvedeným v Hlavní knize zkrácené k 30. 09. 2021, 
rozdíly nebyly zaznamenány.  
 
Konečné zůstatky účtů byly ověřeny k datu 31. 12. 2021: 
Komerční banka, a.s., č. ú.  12428661/0100 ve výši 4.954.761,54 Kč, bank. výpis 
č. 12,  
ČNB, č. ú. 94-3919661/710 ve výši 24.527,82 Kč – výpis č. 43,  
Česká spořitelna, a.s., majetkový účet 1059372237 ve výši 1.000,00 Kč, výpis ke 
dni 31. 12. 2021. 
Součet jednotlivých analytických účtů ve výši 4.980.289,78 Kč souhlasil se 
zůstatkem účtu 231 (BÚ) uvedeným v rozvaze k 31. 12. 2021 a odpovídal 
jednotlivým analytickým účtům uvedeným v Hlavní knize zkrácené k 31. 12. 2021, 
rozdíly nebyly zaznamenány.  
 

Evidence majetku Byla prověřena evidence následujícího majetku k 31. 12. 2021: 
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek ve výši 331.047,95 Kč (SW) 
- oprávky v plné výši na účtu 078 
- nebylo účtováno o přírůstku ani úbytku  
 
019 Ostatní drobný dlouhodobý nehmotný majetek ve výši 385.011,00 Kč 
- oprávky ve výši 179.962,00 Kč na účtu 079 
- evidován územní plán obce 
 
021 Stavby ve výši 60.414.631,76 Kč 
- oprávky ve výši 13.239.332,38 Kč na účtu 081 
- bylo účtováno o přírůstku ve výši 8.213.396,07 Kč (8.000.924,07 Kč Aréna 
Sehradice parkoviště, víceúčelové hřiště, 212.472,00 Kč chodníky)  
- doloženy protokoly o zařazení  
 
022 Samostatné movité věci ve výši 5.275.883,90 Kč 
- oprávky ve výši 2,164.565,78 Kč na účtu 082 
- nově zařazen majetek ve výši 82.993,00 Kč (traktorová radlice)  
 
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek ve výši 2.978.368,40 Kč 
- oprávky v plné výši na účtu 088 
- přírůstek ve výši 124.077,10 Kč, úbytek ve výši 83.332,29 Kč 
- doloženo protokolem o vyřazení a zařazení  
Rozdíly nebyly zjištěny.  
 

Evidence 
pohledávek 

Obec Sehradice evidovala k 31. 12. 2021 následující krátkodobé pohledávky: 
Účet 311 Odběratelé ve výši 26.923,00 Kč 
- doložen seznam a fotokopie neuhrazených faktur, kniha vydaných faktur a 
inventurní soupis  
Účet 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy ve výši 209.680,00 Kč 
- zálohy za odběr elektrické energie, plyn, voda + záloha na opravu podlahy 
- doložen inventurní soupis  
Účet 315 Jiné pohledávky z vlastní činnosti ve výši 16.050,00 Kč 
-doložen inventurní soupis nedoplatků za likvidaci komunálního odpadu od roku 
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2013 (jedná se o osoby, které již nemají pobyt v obci a tyto pohledávky nejsou 
vymahatelné) – odpis pohledávky bude řešen na zasedání ZO  
Účet 325 Pohledávky za zaměstnanci ve výši 1.495,00 Kč  
- doložena evidence účtu a inventurní soupis - úhrady stravenek  
Účet 343 DPH ve výši 10.196,00 Kč  
- doložena fotokopie daňového přiznání a inventurní soupis  
Uvedené pohledávky byly evidovány na příslušných účtech HUK a Rozvahy  
a byly doloženy dokladovou inventurou těchto účtů. Samostatnou knihu 
pohledávek a závazků obec nevedla. Veškeré pohledávky jsou ze strany obce 
řádně evidovány a případně vymáhány. 
 

Evidence závazků Obec Sehradice evidovala k 31. 12. 2021 následující závazky: 
Dlouhodobé závazky  
Účet 451 Dlouhodobé úvěry ve výši 1.503.944,60 Kč 
- doloženo kopií výpisu úvěrového bankovního účtu k 31. 12. 2021 a inventurním 
soupisem  
 
Krátkodobé závazky 
Účet 321 Dodavatelé ve výši 216.381,50 Kč  
- doloženo knihou došlých faktur, kopiemi neuhrazených faktur a inventurním 
soupisem  
Účet 324 Krátkodobé přijaté zálohy ve výši 96.985,00 Kč 
- doloženo inventurním soupisem, deníkem záloh - obecní byty a hospoda 
 
Účet 331 Zaměstnanci ve výši 154.295,00 Kč 
Účet 336 Sociální zabezpečení ve výši 154,295,00 Kč 
Účet 337 Zdravotní pojištění ve výši 24.122,00 Kč 
Účet 342 Ostatní daně ve výši 16.172 Kč 
- platy za prosinec 2021, ověřeno na rekapitulaci mezd za 12/2021 a Hlavní knihu 
analytickou 
 
Účet 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery ve výši 9.162,30 Kč 
- vratka dotace na volby  
Účet 383 Výdaje příštích období ve výši 85.696,31 Kč 
- seznam a fotokopie faktur, inventurní soupis 
Účet 378 Ostatní krátkodobé závazky ve výši 1.067,00 Kč  
- doložena karta účtu - zákonné pojištění  
K rozvahovému dni 31. 12. 2021 byla evidence jednotlivých analytických 
závazkových účtů uzavřena, skutečný stav byl ověřen dokladovou inventurou. 
Porovnáním zůstatků syntetických účtů zjištěných inventurou a se stavem 
účetním, nebyly zjištěny rozdíly. 
 

Hlavní kniha Hlavní kniha byla sestavena v programu KEO4 za období 12/2021 a obsahovala 
obraty a zůstatky jednotlivých analytických účtů, byla sestavena v souladu  
s ustanovením § 13, odst. 2 zák. o účetnictví č. 563/1991 Sb., v platném znění. 
Konečné zůstatky syntetických účtů odpovídaly zůstatkům v rozvaze sestavené 
za období 12/2021.  
 

Inventurní soupis 
majetku a závazků 

Inventarizace byla provedena v souladu s ustanovením § 29 a § 30 zákona  
č. 563/19991, o účetnictví a vyhlášky č. 270/2010, o inventarizaci majetku  
a závazků, Směrnicí o organizaci a způsobu provedení inventarizace majetku  
a závazků a dle Plánu inventur pro rok 2021, vydaného obcí Sehradice. 
 
Ke kontrole byla předložena dokumentace týkající se provedení inventarizace 
majetku a závazků obce k 31. 12. 2021 se seznamem a značením inventurních 
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soupisů. Inventarizace veškerého majetku byla stanovena v termínu od 24. 11. 
2021 do 31. 01. 2022. Dne 15. 12. 2021 proběhlo školení členů inventarizačních 
komisí. K zajištění inventarizace byla sestavena a ZO schválena šestičlenná 
inventarizační komise (Usnesení ZO č. 07/14e/24.11.2021 ze dne 24. 11. 2021).  
 Dle Inventarizačního zápisu o výsledku inventarizace majetku Obce Sehradice 
za rok 2021 ze dne 17. 1. 2022 nebyly zjištěny závažné nedostatky. Součástí 
zprávy byl Komentář k inventuře za rok 2021. Dále byly doloženy dílčí inventurní 
soupisy dle účtových skupin a dle umístění majetku, které obsahovaly počáteční 
stavy majetku, přírůstky, úbytky a konečný stav jednotlivých účtů, protokoly  
o zařazení a vyřazení majetku. Starostka obce převzala inventarizační zprávu 
dne 17. 02. 2022, tato bude následně schválena ZO jako součást Závěrečného 
účtu Obce Sehradice za rok 2021.  
 

Kniha došlých 
faktur 

Evidenční přehled knihy došlých faktur za rok 2021 byl zpracován v programu 
KEO4, doložen k došlým fakturám. Evidenční přehled kniha došlých faktur 
odpovídal všem náležitostem dle ustanovení § 13 zákona o účetnictví (číslo 
faktury, variabilní symbol, název dodavatele, IČO dodavatele, datum splatnosti, 
datum úhrady, fakturovanou částku). Do 31. 12. 2021 bylo zaevidováno celkem 
387 dodavatelských faktur (č. 21-001-00001- 21-001-00387).  
 

Kniha odeslaných 
faktur 

Kniha odeslaných faktur byla sestavená v programu KEO4, obsahovala 
předepsané náležitosti (číslo faktury, název odběratele, IČO, datum vystavení, 
datum splatnosti, fakturovanou částku). V roce 2021 vystavilo město celkem  
46 faktur (pod č. 21-002-00001 – 21-002-00046). K účtu 311 byla doložena 
dokladová inventarizace – nebyly zjištěny rozdíly. 
 

Odměňování členů 
zastupitelstva 

Usnesením ustavujícího zasedání zastupitelstva obce č. 01/05/01.11.2018/a, 
dále usnesením č. 01/05/01.11.2018/b, stanovilo zastupitelstvo obce v souladu  
s § 72 a 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění měsíční 
odměny za výkon funkcí neuvolněných zastupitelů s platností od 1. 11. 2018  
v plné výši dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb., v platném znění. Uvolněné 
starostce byla odměna vyplácena v souladu s § 71 zákona č. 128/2000 Sb.,  
v platném znění. Kontrolou mzdové sestavy za srpen a prosinec 2021 bylo  
u uvolněné starostky a ostatních zastupitelů ověřeno, že měsíční odměna byla 
stanovena a vyplácena v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši 
odměn členů zastupitelstev ÚSC. v platném znění.  
 

Pokladní doklad V rámci dodržení číselné řady příjmů a výdajů pokladny byla provedena kontrola 
doloženosti uskutečněných pokladních operací a správnost účtování  
u pokladních dokladů zaúčtovaných v období červen - září a prosinec 2021. 
Současně byla provedena namátková kontrola příjmu a odvodu finanční hotovosti 
do a z pokladny v souvislosti s bankovním účtem č.12428661/0100 ve stejném 
období. Účetní doklady, v rozsahu provedené kontroly, obsahovaly náležitosti 
stanovené v § 11 zákona o účetnictví. Účetní zápisy byly prováděny přehledně, 
srozumitelně a způsobem zaručujícím jejich trvanlivost. Nedostatky nebyly 
zjištěny. 
 

Pokladní kniha 
(deník) 

Ke kontrole předložena Pokladní kniha za období červenec - září a prosinec 
2021. Byla vedena elektronicky v programu KEO, ke každé položce v pokladní 
knize byl vyhotoven doklad o zaúčtování. Všechny záznamy byly doloženy 
pokladními doklady, které byly číslovány samostatnými číselnými řadami 
(poslední výdajový doklad č. 158 a poslední příjmový 511), v deníku potom 
vedené jednotnou řadou. Vykazovaný zůstatek v pokladní knize k 31. 12. 2021  
ve výši 37.779,00 Kč souhlasil se stavem účtu 261 v Rozvaze k témuž datu.  
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Příloha rozvahy Příloha rozvahy k 31. 12. 2021 vypracovaná dne 17. 02. 2022 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 V rámci dílčího přezkumu byla předložena ROZVAHA za období 09/2021  
z 20. 10. 2021, 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 72.317.587,21 Kč se rovnala položce Pasiva celkem  
k témuž datu. Korekci aktiv ve výši 17.385.983,39 Kč tvořily zůstatky účtů 
oprávek k dlouhodobému nehmotnému a hmotnému majetku.  
 
Při konečném přezkumu hospodaření byla předložena Rozvaha sestavená ke dni 
31. 12. 2021, vytištěná dne 17. 02. 2022. Hodnoty položek rozvahy byly vykázány 
podle konečných zůstatků jištěných na jednotlivých syntetických účtech. Položka 
Rozvahy Aktiva celkem ve sloupci netto ve výši 68.937.762,69 Kč se rovnala 
položce Pasiva celkem k témuž dni. Korekci aktiv ve výši 18.893.276,96 Kč tvořily 
zůstatky účtů oprávek k dlouhodobému nehmotnému a hmotnému majetku  
a zůstatky účtů opravných položek k pohledávkám. 
 

Účetní doklad Byla provedena kontrola účetních dokladů - přijatých faktur vztahujících  
se k bankovnímu účtu vedenému u KB a.s. Praha, č. ú. 12428661/0100 za 
měsíce červenec - září a prosinec 2021. U kontrolovaných účetních dokladů byla 
prověřována zejména správnost účtování, dále formální náležitosti a návaznost 
na vedenou evidenci majetku a závazků. 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. Nebyly zjištěny nedostatky.  
 

Účetnictví ostatní Účetní závěrka Mateřské školy a Základní školy Sehradice, p. o., sestavená  
k 31. 12. 2020 byla schválena na zasedání zastupitelstva obce dne 30. 06. 
2021 usnesením č. 04/04/30.6.2021, se závěrem, že poskytuje věrný  
a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace příspěvkové 
organizace. Stejným usnesením schválilo ZO převod kladného výsledku 
hospodaření ve výši 28.773,90 Kč do rezervního fondu.  
 

Účetnictví ostatní Účetní závěrka Obce Sehradice sestavená k 31. 12. 2020 byla schválena  
na zasedání zastupitelstva obce dne 30. 06. 2021 usnesením  
č. 04/04/30.06.2021, se závěrem, že poskytuje věrný a poctivý obraz 
předmětu účetnictví a finanční situace obce.  
 

Výkaz pro 
hodnocení plnění 
rozpočtu 

V rámci dílčího přezkumu hospodaření obce Sehradice byl ke kontrole předložen 
výkaz Fin 2-12 M k 09/2021 vypracovaný 15. 10. 2021. 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. 2021 vzhledem k upravenému rozpočtu splněny na 90,89  
% (13.717.698,60 Kč). Celkové výdaje po konsolidaci byly ve vztahu k 
upravenému rozpočtu čerpány na 74,79 % (14.203.730,38 Kč). 
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Bilance: 

 Schv. rozp. Upr. rozp. Skutečnost 

Daňové příjmy 9.110.000,00 9.305.100,00 7.731.978,48 

Nedaňové příjmy 1.615.000,00 1.744.200,00 1.474.368,50 

Kapitálové příjmy 20.000,00 20.000,00 19.760,00 

Přijaté transfery 1.171.415,00 4.023.304,00 13.326.314,62 

Konsolidace příjmů 0,00 0,00 8.834.723,00 

Příjmy po konsolidaci 11.916.415,00 15.092.604,00 13.717.698,60 

Běžné výdaje 11.134.482,00 11.255.572,00 15.719.160,07 

Kapitálové výdaje 5.876.483,00 7.736.473,00 7.319.293,81 

Konsolidace výdajů 0,00 0,00 8.834.723,00 

Výdaje po konsolidaci 17.009.965,00 18.992.045,00 14.203.730,38 

Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci -486.032,28   

- uhrazené splátky úvěru   -287.397,00 

Změna stavu pokladny          -1.744,00 

+ počáteční stav účtů k 1. 1. 2021 5 025 024,10 

= konečný zůstatek na účtu k 30. 09. 2021 + pokladna 4.251.594,82 

 
Konečné přezkoumání: 
Ke kontrole byl předložen výkaz Fin 2-12 M k 12/2021 vypracovaný 08. 02. 2022 
v programu KEO4. Celkové příjmy po konsolidaci byly k 31. 12. 2021 vzhledem  
k upravenému rozpočtu splněny na 96,46 % Kč (18.663.391,27 Kč). Celkové 
výdaje po konsolidaci byly ve vztahu k upravenému rozpočtu čerpány na 85,39 % 
Kč (18.287.151,01 Kč). 
Obec Sehradice měla rozpočtovány nespecifikované rezervy na OdPa 5213 v 
souladu s § 25 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení. 
Kapitálové příjmy: 
-§ 3639 pol. 3111 ve výši 19.760,00 Kč (prodej pozemků) 
 
Bilance:  

 Schv. rozp. Upr. rozp. Skutečnost 

Daňové příjmy 9.110.000,00 11.292.872,00 10.803.664,32 

Nedaňové příjmy 1.615.000,00 1.863.175,00 1.668.482,00 

Kapitálové příjmy 20.000,00 20.000,00 19.760,00 

Přijaté transfery 1.171.415,00 6.171.486,00 16.931.207,95 

Konsolidace příjmů 0,00 0,00 10.759.723,00 

Příjmy po konsolidaci 11.916.415,00 19.347.533,00 18.663.391,27 

Běžné výdaje 11.134.482,00 12.116.106,00 20.670.680,70 

Kapitálové výdaje 5.876.483,00 9.176.183,00 8.376.193,31 

Konsolidace výdajů 0,00 0,00 10.759.723,00 

Výdaje po konsolidaci 17.009.965,00 21.292.289,00 18.287.151,01 

Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci 376.240,26 

- uhrazené splátky úvěru   -383.196,00 

+ počáteční stav účtů k 1. 1. 2021 5 025 024,10 

= konečný zůstatek na účtu k 31. 12. 2021 + pokladna 4.980.289,36 
 

 
Výkaz zisku a ztráty 

 
Výkaz zisku a ztráty sestavený ke dni 30. 09. 2021 (okamžik sestavení  
20. 10. 2021) obsahoval konečné zůstatky syntetických účtů nákladů a výnosů  
a výsledek hospodaření v hlavní činnosti, hospodářskou činnost územní 
samosprávný celek neprovozoval.   
Náklady hlavní činnosti byly vykázány ve výši 5.860.243,23 Kč, výnosy celkem 
dosáhly výše 9.441.086,73 Kč, tím vznikl výsledek hospodaření s kladným 
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znaménkem + 3.580.843,50 Kč. Jeho výše se rovnala položce "Výsledek 
hospodaření běžného účetního období" uvedené v rozvaze sestavené ke dni 30. 
09. 2021. 
Byla provedena kontrola údajů uvedených na výnosových účtech Výkazu zisku a 
ztráty ke dni 30. 09. 2021 ve vztahu k příslušným příjmovým položkám Výkazu 
pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M ke dni 30. 09. 2021: 
účet 681 - Výnosy DPFO - ve výši 1.454.922,19 Kč odpovídal součtu položek 
1111+1112+1113, 
účet 682 - Výnosy DPPO - ve výši 1.893.960,21 Kč se rovnal součtu položek 
1121+1122,  
účet 684 - Výnosy DPH   -  ve výši 3.761.721,46 Kč odpovídal položce 1211, 
účet 686 - Výnosy ze sdílených majetkových daní ve výši 230.971,91 Kč 
odpovídal položce 1511, 
účet 688 - Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků ve výši 59.216,71 Kč se 
rovnal položce 1381. 
Rozdíl nebyl zjištěn ani v jednom případě. 
 
Konečné přezkoumání: 
Výkaz zisku a ztráty sestavený ke dni 31. 12. 2021 (okamžik sestavení 17. 02. 
2022) obsahoval konečné zůstatky syntetických účtů nákladů a výnosů a 
výsledek hospodaření v hlavní činnosti, hospodářskou činnost územní 
samosprávný celek neprovozoval.   
Náklady hlavní činnosti byly vykázány ve výši 10.209.717,00 Kč, výnosy celkem 
dosáhly výše 13.786.954,00 Kč, tím vznikl výsledek hospodaření s kladným 
znaménkem 3.577.237,00 Kč. Jeho výše se rovnala položce "Výsledek 
hospodaření běžného účetního období" uvedené v rozvaze sestavené ke dni  
31. 12. 2021. 
 
Byla provedena kontrola vazby nákladových a výnosových účtů na položky příjmů 
a výdajů ve výkazu Fin 2-12M a rozvahy k 31. 12. 2021: 
účet 681 - Výnosy DPFO - ve výši 2.070.383,47 Kč odpovídal součtu položek 
1111+1112+1113, 
účet 682 - Výnosy DPPO - ve výši 2.624.943,38 Kč odpovídal součtu položek 
1121+1122,  
účet 684 - Výnosy DPH   - ve výši 5.339.468,38 Kč odpovídal položce 1211, 
účet 686 - Výnosy ze sdílených majetkových daní ve výši 356.893,35 Kč 
odpovídal položce 1511, 
účet 688 - Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků ve výši 78.788,74 Kč 
odpovídal součtu položek 1381 a 1382. 
Rozdíly nebyly zjištěny.  
 

Rozvaha zřízených 
příspěvkových 
organizací 

Základní škola a Mateřská škola Sehradice za období roku 2021 
Aktiva ve výši 1 927.991,32 Kč odpovídala pasivům. Aktiva celkem (brutto) byla 
ve výši 3.695.084,20 Kč. Bylo účtováno o korekci stálých aktiv ve výši 
1.767.092,87 Kč na účtech 018a 028. Zůstatek běžného účtu (241) činil  
1 469.153,38 Kč, zůstatek FKSP ve výši 39.275,33 Kč, zůstatek pokladny ve výši 
12.011,00 Kč.  
 

Výkaz zisku a ztráty 
zřízených 
příspěvkových 
organizací 

Byl předložen výkazy zisku a ztráty zřízené příspěvkové organizace  
k 31. 12. 2021, hospodářskou činnost neprovozovaly: 
 
Základní škola a Mateřská škola Sehradice  
Náklady celkem ve výši 6.641.746,68 Kč, výnosy celkem 6.701.126,59 Kč, 
výsledek hospodaření ve výši 59.379,91 Kč odpovídal výsledku hospodaření  
v rozvaze za 12/2021.  
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Darovací smlouvy viz bod Smlouvy a materiály k poskytnutých dotacím.  
 

Smlouvy a další 
materiály k 
poskytnutým 
účelovým dotacím 

V roce 2021 obec uzavřela 6 veřejnoprávních smluv na poskytnutí 
neinvestiční dotace z rozpočtu obce Sehradice.  
V rámci kontroly zveřejňování byla kontrole podrobena veřejnoprávní smlouva  
č. 1 uzavřená mezi obcí Sehradice a TJ Sokol Sehradice na částku 150.000,00 
Kč. Smlouva byla opatřena doložkou dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném 
znění, smlouvu schválilo ZO na svém zasedání dne 17. 02. 2021, usnesením  
č. 01/04/17.02.2021. Smlouvy byla v souladu s §10d zákona č. 250/2000 Sb.,  
v platném znění zveřejněna na úřední desce od 18. 02. 2021, podepsána  
18. 02. 2021. Pochybení nebylo zjištěno.  
Dále byly uzavřeny smlouvy s níže uvedenými subjekty:  
Myslivecký spolek Sehradice - 15.000,00 Kč 
MRS, os. MO Sehradice - 10.000,00 Kč 
Klub seniorů z. s. Sehradice - 27.000,00 Kč  
ZO ČSV Sehradice - 10.000,00 Kč  
Charita Luhačovice - 15.000,00 Kč 
Všechny příspěvky poskytnuté prostřednictvím veřejnoprávních smluv byly 
schváleny zastupitelstvem obce (dále jen ZO).  
Další tři příspěvky v částkách od 5.000,00 Kč do 8.000,00 Kč byly poskytnuty  
ve formě darů (doloženy byly darovací smlouvy - schvalovány v průběhu roku 
ZO).  
 

Smlouvy a další 
materiály k přijatým 
účelovým dotacím 

Finanční vypořádání ze SR, se státním rozpočtem prostřednictvím Zlínského  
a se Zlínským krajem bylo provedeno před stanoveným termínem. Součást 
finančního vypořádání tvořily vyplněné tabulky k čerpání dotací, komentáře a 
účetní sestavy dle jednotlivých ÚZ. Ke státnímu závěrečnému účtu byla zaslána 
tabulka Přehled úvěrů půjček a návratných finančních výpomocí s negativním 
hlášením. Z finančního vypořádání se státním rozpočtem pro Obec Sehradice 
vyplynula vratka ve výši 9.162,30 Kč (doplatek dotace na volby do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR ÚZ 98037 - doloženo finanční vypořádání 2021 ze dne 
11. 02. 2022. Částka byla poukázána na účet Zlínského kraje dne 11. 02. 2022. 
Ověřeno na výpis č. 002/2022, ze dne 11. 02.2022 (ČSOB). 
 
Obec Sehradice přijala do 31. 12. 2021 následující dotace: 
pol. 4111 ve výši 168.169,32 Kč, skládala se z: 
 
ÚZ 98037, ve výši 137.169,32 Kč, jednorázový nenávratný příspěvek ze SR - 
kompenzační bonus v souvislosti s krizovým opatřením – koronavir SARS Cov-2, 
připsáno na účet zřízený u ČNB dne 16. 4. 2021, 16. 7. 2021 a 18. 10. 2021 – 
neúčelový příspěvek.  
ÚZ 98071, ve výši 31.000,00 Kč – dotace na volby do Parlamentu ČR, připsáno 
na účet zřízený u ČNB dne 3. 9. 2021 
 
Výdaje na OdPa 6114, UZ 98071 ve výši 21.896,70 Kč: 
pol. 5021, 5011, 5039 ve výši celkem 19.612,70 Kč (6 členů volební komise – 1 
komise – 6 členů, DPP na roznos obálek a kompletaci lístků, úklid a příprava 
volební místnosti) 
pol. 5139 ve výši 902,00 Kč (materiál - placeno kartou bankovní výpis  
č. 10/2021),  
pol. 5161 ve výši 181,00 Kč (poštovné - PVD č. 122, č. 127), 
pol. 5169 ve výši 50,00 Kč (parkovné - školení VPD č. 123)  
pol. 5175 ve výši 1.092,00 Kč (stravné 6 členů OVK - PVD č. 133, č. 132) 
O dotaci bylo účtováno na účtu 374. Nebylo zjištěno neoprávněné čerpání 
dotace. Finanční vypořádání bylo zpracováno dne 11. 02. 2022. Vratka ve výši 
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9.162,30 Kč byla uhrazena dne 07. 02. 2022 - doloženo bankovním výpisem  
č. 2/2022 (KB a.s.).  
 
pol. 4112 ve výši 157.700,00 Kč na zajištění výkonu státní správy 
- ve schváleném rozpočtu ve výši 157.700,00 Kč,  
- o dotaci bylo účtováno na účtu 346, 
 
pol. 4116 ve výši 1.127.370,00 Kč z toho:  
UZ 29030 ve výši 3.509,00 Kč - Finanční příspěvek na zmírnění dopadů 
kůrovcové kalamity v lesích, č.j. MZE – 42732/2021-16221. Připsáno na účet 
ČNB dne 29. 11. 2021, bank. výpis č. 38 
ÚZ 29014 ve výši 40.380,00 Kč - Finanční příspěvek na obnovu a výchovu 
lesních porostů do 40 let věku, poskytnutý na základě žádosti ze dne 06. 05. 
2021 č. j. 606/LP/2021-K113. Připsáno na účet ČNB dne 17. 12. 2021, bank. 
výpis číslo 41.  
ÚZ 33063 ve výši 476.710,00 Kč - průtokový transfer ZŠ a MŠ Sehradice 
ÚZ 34053 ve výši 16.000,00 Kč - neinvestiční dotace poskytnutá z MK ČR na 
projekt Technické dovybavení knihovny, automatizace. Připsáno na účet ČNB 
dne 22. 06. 2021, bank. výpis číslo 21.  
ÚZ 17058 ve výši 590.771,00 Kč - neinvestiční dotace poskytnutá z MMR ČR na 
projekt Osvětlení interiéru MŠ rekonstrukce podlahy kulturního domu. 
Dotace byla poskytnuta na základě rozhodnutí č. 117D8210E7341, kterým byla 
stanovena výše celkových nákladů ve výši 792.031,48 Kč, z toho dotace ve výši 
590.771,00 Kč a vlastní zdroje ve výši 201.260,48 Kč. Čerpání dotace bylo 
doloženo dodavatelskými fakturami č. 344 a č. 280 na celkovou částku 
792.031,48 Kč. Obdržení dotace bylo doloženo bankovním výpisem č. 28 ze 
dne 14. 12. 2021 (ČNB a. s.). Z finančního vypořádání odeslaného dne 01. 02. 
2022 nevyplývala pro Obec Sehradice z této dotace žádná vratka finančních 
prostředků. Pochybení nebylo zjištěno. 
 
pol. 4216 ve výši 2.704.531,00 Kč: 
ÚZ 17508 ve výši 2.704.531,00 Kč, z MMR ČR na projekt "Aréna Sehradice - 
Víceúčelové hřiště". Rozhodnutím č. 117D821OB5572 byla stanovena výše 
celkových nákladů ve výši 3.920.971,00 Kč, z toho dotace ve výši 2.704.531,00 
Kč a vlastní zdroje ve výši 1.216.440,00 Kč. Příjem dotace byl doložen 
bankovními výpisy č. 9, č. 13 a č. 20 (ČNB).  
 
pol. 4222 investiční dotace ve výši 1.000.000,00 Kč (max. 37% celkových 
způsobilých výdajů) 
ÚZ 00120 realizace projektu "Aréna Sehradice - parkoviště" dotace z Fondu 
Zlínského kraje č. D/0545/2021/STR (schváleno ZO dne 05. 05. 2021, usnesením 
č. 03/09/05.05.2021). Realizace a vyúčtování projektu proběhlo v měsících  
1. - 11./2021. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 10. 03. 2021 (schváleno ZO dne 
17. 02. 2021, usnesením č. 01/06/17.02.2021. Čerpání dotace bylo doloženo 
dodavatelskou fakturami č. 119 č. 73, č. 264, č. 266, č. 59, č. 84, č. 112, č. 247 
na celkovou částku 2.936.079,03 Kč. Dotace byla připsána na účet obce dne  
19. 11. 2021 (bank. výpis č. 37 ČNB). Dotace byla čerpána v souladu  
s uzavřenou smlouvou. Nedostatky zjištěny nebyly.  
 

Smlouvy nájemní Obec pronajímala 5 obecních bytů a restaurační zařízení – nájemní smlouvy 
z minulých let. V roce 2021 nebyla uzavřena žádná nová nájemní smlouva.  
 

Smlouvy o převodu 
majetku (koupě, 
prodej, směna, 

Ke kontrole byly vybrány:  
1) Kupní smlouva, na základě které obec prodala pozemek parc. č. 2856/5  
o celkové výměře 27 m2, za dohodnutou cenu 2.160,00 Kč, byla podepsána 
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převod) smluvními stranami dne 15. 06. 2021. Prodej pozemku schválilo zastupitelstvo 
obce dne 17. 02. 2021, usnesením č. 01/11/17.02.2021. Záměr na prodej 
uvedeného pozemku byl zveřejněn na úřední desce obce Sehradice od 27. 01. 
2021 do 12. 02.2021. Vklad do katastru nemovitostí byl proveden dne 08. 07. 
2021. Platba byla doložena pokladním příjmovým dokladem č. 291. Nebyly 
zjištěny nedostatky.  
 
2) Kupní smlouva, na základě které obec prodala pozemek parc. č. 2852/4  
o celkové výměře 95 m2, za dohodnutou cenu 7.600,00 Kč, byla podepsána 
smluvními stranami dne 16. 06. 2021. Prodej pozemku schválilo zastupitelstvo 
obce dne 17. 02. 2021, usnesením č. 01/12/17.02.2021. Záměr na prodej 
uvedeného pozemku byl zveřejněn na úřední desce obce Sehradice od 13. 01. 
2021 do 31. 01.2021. Vklad do katastru nemovitostí byl proveden dne 05. 10. 
2021. Platba byla doložena bankovním výpisem č. 96. Nebyly zjištěny 
nedostatky.  
 

Smlouvy o přijetí 
úvěru 

V kontrolovaném období roku 2021 neuzavřela obec žádnou novu smlouvu 
o úvěru.  
 
Z minulých let splácela dlouhodobý úvěr u KB a.s. Praha, který byl splácen  
v souladu s uzavřenou smlouvou (veřejná kanalizace). Více viz bod Evidence 
závazků - účet 451. 
 

Smlouvy o věcných 
břemenech 

V roce 2021 obec (jako povinná) uzavřela smlouva o zřízení věcného břemene 
č.: OT-001030065655/003-ELMO s EG.D, a. s. Brno (jako oprávněná). Smlouva 
byla uzavřena dne 21. 12. 2021- předmětem smlouvy bylo zřízení věcného 
břemene na pozemku p. č. 3783, 3811 a 3841 za účelem umístění stavby 
"Sehradice, ČR-SPÚ, přel. NN. Byla sjednána jednorázová náhrada ve výši 
2.000,00 bez DPH. Smlouva byla schválena Zastupitelstvem obce dne 20. 12. 
2021, usnesením 08.10/20.12.2021. V době kontroly nebyla ještě provedena 
úhrada – vklad do KN nebyl ze strany oprávněného proveden.  
 

Dokumentace 
k veřejným 
zakázkám 

V kontrolovaném období do 30. 9. 2021 obec realizovala pouze veřejné zakázky 
malého rozsahu.  
Ke kontrole byla vybrána:  
Veřejná zakázka na stavební práce, akce „Aréna Sehradice - parkoviště". 
Výkonem zadavatelských činností byla pověřena: Luhačovské Zálesí, o. p. s. 
Luhačovice. Zadavatel vyzval tři dodavatele k podání nabídky, dva nabídku v 
řádném termínu podali. Žádná nabídka nebyla vyloučena. Hodnotící komisí byla 
podle základního hodnotícího kritéria  - nejnižší nabídkové ceny vyhodnocena a 
zadavatelem vybrána jako nejvhodnější nabídka společnosti sportcité+s.r.o, 
Bílovice u Uherského Hradiště, IČO 04929845, s cenou 2.680.172,54 Kč včetně 
DPH. Smlouva o dílo byla schválena na zasedání ZO dne 17. 2. 2021, 
usnesením č. 01/06/17.02.2021. Podepsána byla dne 10. 03. 2021, zveřejněna 
na profilu zadavatele téhož dne. V době kontroly byl projekt ukončen, byl doložen 
"Zápis o předání díla" ze dne 18. 06. 2021.  
 
Zjištění:  
Skutečně uhrazená cena byla zveřejněna na profilu zadavatele až v průběhu 
kontroly tj. 8. 11. 2021, tím došlo porušení ustanovení § 219 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek.  
 

Zápisy z jednání 
zastupitelstva 
včetně usnesení 

V roce 2021 se zastupitelstvo obce sešlo na svých jednáních 8x. Byly 
předloženy zápisy z jednání zastupitelstva obce včetně přijatých usnesení. 
Jednání se uskutečnila dne: 17. 02. 2021, 31. 03. 2021, 05. 05. 2021, 30. 06. 



Klasifikace: chráněný dokument 

 

 13 

2021, 08. 09. 2021, 13. 10. 2021, 24. 11. 2021 a 20. 12. 2021.  
Obsah jednání a schvalování byl v kompetenci zastupitelstva a vycházel ze 
zákona o obcích. Obecní úřad vždy informoval o místě, době a navrženém 
programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce vždy alespoň 7 dnů před 
zasedáním v souladu s § 93 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění. O průběhu 
zasedání zastupitelstva byly pořízeny zápisy, které podepsali ověřovatelé  
a starostka. Součástí zápisů ze zasedání zastupitelstva byla přijatá usnesení  
a prezenční listiny vše bylo v souladu s § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,  
v platném znění. 
 

Peněžní fondy 
územního celku – 
pravidla tvorby a 
použití 

V roce 2021 obec nezřídila 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.  
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. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

§ 219 odst. 3 Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele výši skutečně uhrazené ceny za 

plnění smlouvy v souladu se zákonem.   Skutečně uhrazená cena byla na profilu zadavatele 

zveřejněna až v průběhu kontroly (dílčí přezkum hospodaření obce).   NENAPRAVENO 
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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.   

Střednědobý výhled rozpočtu (dále jen SDVR) se sestavuje na základě uzavřených 

smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který 

se sestavuje roční rozpočet. Obec měla schválený SDVR na období 2019 - 2022. 

NENAPRAVENO 

 
 
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 2021 byly zjištěny chyby a nedostatky, 

které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písm. c) [§ 10 odst. 3 písm. b) zákona 
č. 420/2004 Sb.]. 

 

 

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

 

 
IV.  Při přezkoumání hospodaření obce Sehradice za rok 2021 

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

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,29 % 

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 4,50 % 

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. Bylo 
ověřeno, že poměr dluhu a průměru příjmů po konsolidaci za poslední 4 roky činí tedy 9,50 %. 
 

 
Sehradice dne 3. června 2022 

 

Mgr. Pavlína Štachová ………………………………. 

kontrolor pověřený řízením přezkoumání podpis 

 
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje výsledky konečného a dílčího přezkoumání.  
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Silvie Pospíšilová, starostka obce Sehradice, prohlašuje, že v kontrolovaném období územní celek 
nehospodařil s majetkem státu, neručil 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  3. června 2022 
 
 

Silvie Pospíšilová 

starostka 
……………………………………………….. 

podpis 

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

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen 
v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému 
přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému 
přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat. 
 
Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí správního deliktu podle ustanovení § 14 odst. 1 
písm. b a c) zákona č. 420/2004 Sb. a za to se uloží územnímu celku podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona 
č. 420/2004 Sb. pokuta do výše 50.000,00 Kč. 

 
 

 


