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Zpráva
o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrabůvka za rok2016,

lč oo3oí299
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla zpracována na základě Záplsu z dílčího
přezkoumání hospodaření vykonaného dne 23.8.2016 a na základé výsledku dílčího
přezkoumání hospodaření vykonaného dne 16. 2. 2017.
Přezkoumání hospodaření
uskutečnilo
základě žádosti dle § 42 zákona
č.12812000 Sb,, o obcích (obecní zřízení), v platném znění a v sou|adu se zákonem
Č.42012004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí, v platném znění (dále jen zákon č.42012004 Sb.). Kontrolním
úkonem, jímždošlo kzahájení přezkoumání, bylo doručeníOznámení
zahájení
přezkoumání obce Hrabůvka za rok 2016 dne 27,7.2016. Posledním kontrolním úkonem
předcházejícím zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření bylo podání
předběžné informace o kontrolních zjištěních dne 16. 2. 2017.

se

na

o

Místo provedení přezkoumání:
přezkoumané období:
Přezkoumání hospodaření vykonali

obecníúřad Hrabůvka
1. 1. 2016 - 31. 12. 2016
:

kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
kontrolor:

lng. Petra Krejsová Odehnalová
Bc. Veronika Ondrušková Najmanová, DiS.

Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § 5 zákona č. 42012004 Sb.
a § 4 zákona č, 25512012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění (dále jen
zákon č, 25512012 Sb.) vydala vedoucí odboru kontroly Krajského úřadu Olomouckého kraje
Mgr. Bc. Zuzana Punčochářová.

Zástupci obce:

vlastimil Čadra - starosta
Blanka Bajgarová - účetní

Tato zpráva o výs|edku přezkoumání hospodaření obsahuje ivýsledek konečného
dílčíhopřezkoumání.

zÁvĚn
Při přezkoumání hospodařeníobce Hrabůvkaza rok 2016

,

nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ í0 odst. 3 písm. a) zákona é.42012004 Sb.).

předmět přezkoumání hospodaření:
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje o ročnímhospodaření obce, tvořící
souČást závěreČného účtuuvedené v § 2 odst. 1 a2zákona č- 420t2004 Sb. Přezkoumání
hospodaření je uskutečněno výběrovým způsobem s ohtedem na významnost jednotlivých
skuteČnostípodle předmětu a obsahu přezkoumání a v souladu s ustanovením § 9 písm. a)
zákona Č, 25512012 Sb. Při posuzování jednotlivých právních úkonůse vychází ze znéni
právních předpisů platných ke dni uskutečněnítohoto úkonu.
Předmětem přezkoumání hospodaření bylo v souladu s § 2 zákona é. 42012004 Sb.:
- plnění příjmůa výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajícíchse rozpočtových

-

prostředků,
finančníoperace, týkajícísetvorby a použitípeněžních fondů,
náklady a výnosy podnikatelské činnosti územníhocelku,
peněžníoperace, týkajícíse sdružených prostředků a cizích zdrojů,
hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími
prostředky ze zahraničíposkytn utým i n a základě mezi ná rod n ích sm uv,
vyúČtovánía vypořádání finančníchvztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtůmkrajů,
k rozpočtŮm obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalšímosobám,
nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územníhocelku a s majetkem
státu, s nímžhospodaří územnícelek,
zadávání a uskutečňováníveřejných zakázek,
stav pohledávek azávazků a nakládání s nimi,
ručenízazávazky fyzických a právnických osob,
zastavování movitých a nemovitých věcíve prospěch třetích osob,
zřizovánívěcných břemen k majetku územníhocelku,
účetnictvívedenéúzemnímcelkem.
l

Předmět přezkoumání hospodaření byl ověřen z hlediska:
dodŽování povinností stanovených zvláštnímiprávními předpisy, zejména předpisy
o finančnímhospodaření územníchcelků, o hospodaření s jejich majetkem,
o účetnictvíao odměňování,
- souladu hospodaření s finančnímiprostředky ve srovnání s rozpočtem,
- dodrŽení účeluposkytnuté dotace nebo návratné finančnívýpomoci a podmínek

-

jejich použití,
věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

A. přezkoumané písemnosti

Při přezkoumání hospodaření obce Hrabůvka zarok2016 byly přezkoumány následující

písemnosti:

-

Bankovní výpis: k běžnémuúčtuvedenému u Komerčníbanky, a, s. pořadové č. 154 169 za období 812016 včetně účetníchdokladů
Bankovní výpis: k běžnémuúčtuvedenému u Českénárodní banky pořadové č. 17 - 26
za období 9 - 1212016 včetně účetníchdokladů

Bankovnívýpis: k běžnémuúčtuvedenému u Českénárodní banky pořadové č. 1 - 14
za období 1 - 712016 včetně účetníchdokladů

Bankovní výpis: k běžnémuúčtuvedenému u Komerční banky, a. s. pořadové č. 75 86 za období 612016 včetně účetníchdokladů

Daň z přidané hodnoty: Rozhodnutí o registraci k dani z přidané hodnoty vydané
Finančnímúřadem pro Olomoucký kraj, Územní pracoviště v Hranicích
pod čj. 1411082116/3102-00510-803673 dne 12,7 , 2016 s účinnostíod 1 . 8. 2016

Darovací smlouvy: Darovací smlouva uzavřená s dárcem Českomoravský štěrk, a. s,,
Mokrá, lČ25502247 dne 3.11,2016 (obec obdarovaný)
Dohody o provedení práce: Dohoda o provedení práce ze dne 2, 1.2016 uzavřená se
členkou zastupitelstva obce na práci knihovnice

Dokumentace k veřejným zakázkám. Průzkum trhu na akci "Oprava víceúčelové
budovy č.p. 54 - podlahy", osloveny 3 firmy, dodány 3 nabídky, dne 17. 8. 2016
zastupitelstvo obce na svém zasedánívybralo zhotovitele na akci "Oprava víceúčelové
budovy č.p. 54 - podlahy"

Dokumentace k veřejným zakázkám: Dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu
budovy č. p. 54, Hrabůvka", Yýzva k podání
na realizaci projektu "Oprava víceúčelové
stavebních prací ze dne 2. 5. 2016,
řízení
na
dodavatele
návrhu do výběrového
zpracované nabídky od 3 dodavatetů, Čestnéprohlášení členůkomise ze dne
18. 5. 2016, Protokol o otevírání obálek s nabídkami ze dne 18. 5. 2016, Zpráva
o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 18. 5. 2016

Faktura: doklad
zaúčtování

č, 49062 -

49045

k

přUatým fakturám

za období 612016

včetně

Faktura: vydaná za období 9 - 1212016 č.48020 ,48034 včetně zaúčtování

Faktura: doklad
zaúčtování

č. 49151 - 49163 k

přijatým fakturám

za období 1212016

včetně

Faktura: vydaná za období 1 - 812016 č, 48001 - 48018 včetně zaúčtování

lnterní audit: Zápisy finančníhovýboru z provedených kontrol podle zákona o finanČní
kontrole ze dne 26. 9.2016 a 15. 12.2016
lnventurní soupis majetku a závazků: k 31 . 12, 2a16; Plán inventarizace majetku za rok
2016 ze dne 9. 12, 2016, Zápis z instruktáže členůinventarizačníkomise ze dne
14.12,2016, Náplň práce inventarizačních komisí - rozčlenění majetku k inventarizaci
majetku obce k 31. 12, 2016 ze dne 14. 12, 2016, Přehledy změn na majetkových
účtechk31, 12,2016ze dne 2. 1,2017, Přehled změn na majetkorných účtech2016
ze dne 2. 1, 2017, lnventarizačnípoložky k inventurním soupisům, lnventarizaČní
zpráva za rok 2016 ze dne 24, 1 , 2017

Kniha došlých faktur: vedena ručně
Kniha odeslaných faktur: vedena ručně
Mzdová agenda: vedena na počítači
Návrh rozpočtu: na rok 2016 zveřejněn na úřednídesce obce a v elektronické podobě
způsobem umožňujícímdálkorný přístup ve dnech 1.2. - 17 .2. 2016
Odměňování ělenů zastupitelstva: Rekapitulace mzdových nákladů členůzastupitelstva
obce za 112016 a Rekapitulace mzdových nákladů členůzastupitelstva obce za 512016

Odměňováníčlenůzastupitelstva: Rekapitulace mzdových nákladů členůzastupitelstva
obce za 1112016
Pokladní doklad: výdajové pokladní doklady za období 11 - 1212016 č. 12055 - 12064
včetně účetníchdokladů

Pokladní doklad: příjmové pokladní doklady za období 5 - 712016 č. 11027 -,t1039,
výdajové pokladní doklady za období 5 -612016 č. 120019 - 120032 včetně účetních
dokladů

Pokladní kniha (deník): vedena ručně

Pravidla rozpočtového provizoria: na rok 2016 schválená zastupitelstvem obce dne
9. 12.2015
Pravidla rozpočtového provizoria: na rok 2017 schválená zastupitelstvem obce dne
14. 12.2016
Příloha rozvahy. sestavená k datu 30. 6. 2016
Příloha rozvahy: sestavená k datu 31. 12.2016

Rozpočtová opatření: schválená zastupitelstvem obce č, 612016 ze dne 17, 8. 2016,
č.712016 ze dne 14,9.2016, é,812016 ze dne 19. 10. 2016 a č.912016 ze dne
16. 11. 2016 a schválené starostou obce č. 1012016 ze dne 31. 12, 2016
Rozpočtová opatření. č. 112016 ze dne 16. 3. 2016, č.212016 ze dne 13.4,2016,
č,312016 ze dne 18. 5. 2016, č. 412016 ze dne 15. 6. 2016 a č, 512016 ze dne
13. 7. 2016 (všechna schválena zastupitelstvem obce)
Rozpočtovývýhled: sestavený na období 2017 -2018
Rozvaha: sestavená k datu 31. 7. 2016
Rozvaha: sestavena k datu 31. 12,2016
Schválený rozpočet: na rok 2016 schválený zastupitelstvem obce dne 17,2,2016
SmIouvy a dalšímateriály k přijatým účelovýmdotacím: Finančnívyúčtovánídotace
poskytnuté z rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2016 na opravu víceúčelové
obecní
11
.
2016,
ze
17
.
10.
2016
a
Závérečná
zpráva
ze
dne
1
,
Opis
budovy v Hrabůvce
dne
pod
účetníchdat zaúčtovaných
ÚZOO440 za rok2016

Smlouvy a dalšímateriály k přijatým účelovýmdotacím: ŽáOost o poskytnutí dotace
zrozpočtu Olomouckého kraje na rok 2016 ze dne 1 , 2, 2016, Smlouva o poskytnutí
dotace č, 2016IO1284/OSR/DSM z Olomouckého kraje ve výši 300 000 Kč ze dne
29.6. 2016, Rozpočtovéopatření KÚOK OE ze dne 7. 7, 2016 na účelovou
obecní budovy
neinvestiční dotaci ve výši 300 000 Kč na opravu víceúčelové
v Hrabůvce

Smlouvy a dalšímateriály k přijatým účelovýmdotacím: Rozpočtovéopatření
OE KÚOK na účelovouneinvestičnídotaci ve výši 25 000 Kč ze dne 30. 9. 2016
na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Senátu Parlamentu ČR
a do zastupitelstev krajů, vyhlášených na7. a 8, října 2016, bankovní uýpis k běžnému
účtuvedenému u ČNg e. 19 ze dne 3. 10. 2016, účtovacídoklad č, 2019 ze dne
3. 10.2016, Opis účetníchdat zaúčtovaných pod ÚZgal93 za rok 2016, související
účetnídoklady zaúčtovanépoa ÚZ 98193, Finančnívypořádání dotací poskytnutých
příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančníchaktiv
Čast n. ze dne 23. 1. 2017 zaslané na KÚOK dne 31 , 1, 2017

Smlouvy nájemní: Dodatek č. 1 ke Smlouvě č,2012-062.00 Du o provozování vodního
vodovodu pro obec Hrabůvka
dne 24,
2012 uzavřený
s pachtýřem/provozovatelem Vodovody a kanalizace Přerov, a. s. lČ47674521 dne

díla -

ze

4,

25.5.2016

Smlouvy nájemní: Nájemní smlouva na nájem části pozemku uzavřená
obce dne 18,12.2016 (obec pronajímatel)

s

občanem

Smlouvy o dílo: Smlouva o dílo uzavřená na akci "Oprava víceúčelové
budovy č.p, 54 podlahy" dne 29. 8. 2016

Smlouvy o dílo: Smlouva o dílo č. 27Nt2O16 ze dne 30. 5. 2016 uzavřená
se zhotóvitelem Skácel Jaroslav stavební firma, s.r.o,, Hranice na akci "OPraVa
víceúčelovébudovy ó,p, 54 Hrabůvka"

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod): Kupní smlouva a smlouva
o zřízeáí vécnéhobřemene uzavřená s kupujícím KUNZOV s. r. o. dne 18. 7 - 2016
(obec "prodávající" nebo "oprávněný")
Smlouvy o věcných břemenech: Smlouva o zřízení věcného břemene - sluŽebnosti
inženýrškésítě;6114 - M9RAV1A - 111L plynovod, úsek TU Kyselovice - TU 175
Hynčňe,, uzavřená s oprávněným NET4GAS, s,r,o., lC 27260364 dne 23. 5. 2016
(obec povinný)
Smlouvy o věcných břemenech: Smlouva o zřizení věcného břemene - sluŽebnosti
sítě "6114 - MoRAV|A - VTL plynovod, úsek TU í67 Kyselovice - TU 175
inženýrŠké
Hynčúe,,uzavřená s oprávněným NET4GAS, s.r,o., lC 27260364 dne 19, 4. 2016
(obec povinný)
účetnictvíostatní: účetnízávérka obce sestavená ke dni 31 . 12, 2015 schválená
zastupitelstvem obce dne 18. 5, 2016
Účtovli rozvrh: aktualizovaný pro rok 2016

Výbor finanční.Zápisy finančníhovýboru

a27.6.2016

z

provedené kontroly ze dne 23, 3- 2016

Výbor kontrolní: Zápisy kontrolního výboru z provedené kontroly ze dne 27,9- 2016
a 21. 12.2016
Výbor kontrolní: Zápisy kontrolního výboru z provedené kontroly ze dne 30. 3. 2016

a29.6.2016

Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu: sestavený k datu 31. 7 . 2016
Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu: sestavený k datu 30. 6. 2016
Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu: sestavený k datu 31. 12.2016
Yýkaz zisku a ztráty. sestavený k datu 31. 7 . 2016
Yýkaz zisku a ztráty: sestaven k datu 31. 12, 2016
Výsledky kontrol zřízených organizací: Zápisy finančního_výboru z provedené kontrolY
u"lrnš rri"nůvka, p.o. zé dne ža. g,2o16 a 15. 12,2016 (kontrolující: finančnívýbor,
kontrolovaný subjekt: Mateřská škola Hrabůvka, p. o.)
Výsledky kontrol zřizených organizací: Zápisy finančníhovýboru z provedené kontrolY
u'nnš Hi.oůvka, p.o. zá dnels. s.2016 a 27, 6,2016 (kontrolující: finanění výbor,
kontrolovaný subjekt: Mateřská škola Hrabůvka, p. o.)
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení: ze dne 17. 8. 2016, 14, 9. 2016,
19. 10, 2016, 16, 11. 2016 a 14. 12. 2016
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení: ze dne 9, 12. 2015, 13. 1. 2016,
17'. 2.' 201-6, 16, 3. 2016, 13. 4. 2016, 18. 5. 2016, 15. 6. 2016 a 13. 7. 2016

Závěrečný účet:za rok 2015 schválený zastupitelstvem obce bez výhrad dne
18,5, 2016, zveřejněn na úřednídesce obce a v elektronické podobě zpŮsobem
umožňujícímdálkový přístup ve dnech 29,4, - 18. 5. 2016
Zřizovací listina organizačních složek a příspěvkových organizací, odpisový PIán: Obec
Hrabůvka usnese-ním zastupitelstva č. j. 1Ot2002 ze dne 14, 10. 2002 zřizUje
s účinnostíod 1. 1. 2oo3 př'lspěvkovou organizaci Mateřská ŠkolaHrabŮvka; Příloha
zřizovací listiny č. j,zL o1t2oo2 ze dne 14. 10. 2002; Dodatek Č. 1 ke zřizovací listině

1. 11- UIlgschválen zastupitelstvem obce dne 14. 1O. 2OO9 s platností a ÚČinnostíod
povinností
vymezení majetkových práv a
pt*t:
zřizovací listina organizačních složek a příspěvkových organizací, odpisový
úč;i"izávérka Ma"teřské školy Hrabůvka, p. o. sestavená ke dni 31 . 12, 2015
schválená zastupitelstvem obce dne 18. 5,2016

v kontrolovaném období obec, dle informací poskytnutých zástupci obce Hrabůvka:

_
_
_
_
_

neuskutečnila finančníoperace týkajícíse peněžních fondů,
neuskutečnila finančníoperace týkajícíse
neu zavřela smlouvu o' sdružení
sdružených prostředků,
neuzavřelašmlouvu o přljetí nebo poskytnutí úvěru, půjčky,
nehospodařila s prostředky posxyinutými zNárodního fondu a s daIŠÍmiProstředkY
ze zaňraniéíposkytn utým i na základé mezi n árodn ích s m uv,
se nemovitého
neu zavřelasměnnou a darovací smlouvu, smlouvu o výpůjčcetýkající
majetku,
nehospodařila s majetkem státu,
m4'ettem za Žávazky fyzických .a právnických osob, neuzavřela
neručila svým
'převzeií dluhu nebo ruéitelskéhó závazku
a smlouvu o PřistouPení
smlouvu o

'a

l

-

kzávazku,

_
_

nezastavila movitý a nemovitý majetek,
vklady,
nekoupila, ani neirodala cenné pápíry, obIig.ace, neuskutečniIa majetkové

uskutečnila poul" veřejné ,árá.Řv máér,o rozsahu
é. 13712006 Sb. a § 27 zákona č, 13412016 Sb,),

-

(§ 12 odst, 3

zákona

neměla podnikatelskou činnost.

Při přezkoumání hospodařeníobce Hrabůvkaza rok 2016
neby|y zjištěny chyby a nedostatky,

,

c. plnění opatření k odstranění nedostatků
předcházqící rok
a) při přezkoumání hospodaření územníhocelku za

při

přezkoumání hospodaření obce Hrabůvka za rok2015 nebYlY zjiŠtěnYchYbY

a nedostatky.
b) při dílěímpřezkoumání

při dílčímpřezkoumání hospodaření obce Hrabůvka nebyly zjištěny chyby a nedostatky,

Na případn á rizika neupozorňujeme.

a)
b)
c)

podíl pohledávek na rozpočtu územníhocelku

0,18

olo

podílzávazků na rozpočtu územníhocelku

1,76

o/o

0%

podílzastaveného majetku na celkovém majetku územníhocelku

Hrabůvka, 16.2.2017

KRA!S!(Ý UŘAD
OLO;VIOUCKIt-lC KfiAjI

ZaKralský úřad Olomouckého kraje
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!ng. Petra Krejsová Odehnalová

{"______/

podpis kontrolora p'ověřeného řízen ím přezkoumán

kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Bc. Veronika Ondrušková Najmanová,
kontrolor

qL_____

.l,,, ... ,.) ... ... .. , ... .\

DiS.

lO

/

l

í

podpis kontrolora

Poučení
Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodařeníje _současně i návrhem zPráW o výsledku
přezkoumání h-ospodaření, přičemž konečným zněním se stává okamžikem marného
podání PÍsemného
uplynutí lhůty stanovené v § o oo.t, 1 písm. d) zákona é. 420t2O04 Sb. k
výsledku
zPráva
Tato
přezkoumánÍ.
sianovist<a kontrolorovi póvěřenému' řízením
dílČÍho
PřezkoumánÍ.
přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného

o

územnícelek můžedo 15 pracovních dnů od předání návrhu zPrávY o výsledku
přezkoumání hospodaření podat písemnéstanovisko k návrhu zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření v souladu s § 6 odst. 1 písm. d) zákona č.42012004 sb.
Stanovisko zašle obec na adresu Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odbor kontrolY,
s uvedením jména kontrolora pověřeného řízením přezkoumání.
Já, nížepodepsaný starosta obce Hrabůvka prohlašuji, že nemám k tomuto návrhu zPrávY
o výsbdÉu přezkoúmání hospodaření obce za rok 2016 připomínek a nebudu Podávat
písámné stanovisko podle § 6 odst. 1 písm, d) zákona č,42ol20o4 sb.

Zástupci územníhocelku prohlašují, že poskytli pravdivé a Úplné informace o Předmětu
přezkoumánía o okolnostech vztahujícíchse k němu.
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&inopis

ffiáně,

obdžel asjeho
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrabůvka
býl seŽnamen starosta obce dne 16,2,2017,
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1 stejnopis pro obec Hrabůvka

1 steinopis pro krajský úřad olomouckého kraje,
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Rozdělovník:
odbor kontroly
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upozornění
í . Nové povinnosti

d !e

zákon a o zadáv ání veřejných zakázek

Dne 1. 10.2016 nabývá účinnostizákonč, 13412016 Sb., ozadávání veřejných zakázek.
Dleustanovení § 219 odst. 1Zákona je veřejný zadavatel povinen uveřejnit na profilu
zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků,
ato do 15 dnů od jejich uzavření (týká se iveřejných zakázek malého rozsahu, jejichž cena
přesáhne 500 000 Kčbez DPH).
Dle ustanovení § 219 odst. 3 Zákona je veřejný zadavatel povinen uveřejnit nejpozději
do 3 měsícůod splnění smlouvy na profilu zadavatele výši skutečně uhrazené ceny
za plnění smlouvy, na kterou se vztahuje povinnost uveřejnění podle odstavce 1.
U smlouvy, jejíždoba plnění přesahuje 1 rok, uveřejní veřejný zadavatel nejpozději
do 31. března následujícího kalendářního roku cenu za plnění smlouvy v předchozím
kalendářním roce,

Upozorňujeme na ustanovení § 269 odst. 2 Zákona, které stanoví, že nesplněním povinnosti
uveřejňování stanovené v § 219 odst. 1 se zadavatel dopustí správního deliktu, Za správní
delikt se uložípokuta do výše stanové v § 269 odst. 3 Zákona o zadávání veřejných
zakázek.

