Iúaj ský uřad Jihomoravského kraje

Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí
Zerotínovo nám. 3
601 82 Bmo

§lZn.: S - JMK 7901712016 OKP
JMK .............12017

C. j.:

ZPRAvA
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016

obce

SKALICE NAD SVITAVOU,

okres Blansko

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla r,ypracována na zékJadé Zápisu z dilčiho

přezkoumání hospodaření, které proběhlo ve dne 11. srpna 2016 a na zák|adé výsledku
konečnéhopřezkoumání hospodaření, které se uskutečnilo dne 2. ínota20I7 . Přezkoumání
hospodaření proběhlo na základě ustanovení

av

souladu se zákonem

§ 42 zikona č. 12812000 Sb., o

č. 42012004 Sb., o

obcích

přezkoumávrání hospodaření územních

samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále

jen

ziů<on o přezkoumávrání

hospodaření).

Místo provedení přezkoumání: Obecní uřad Skalice nad Svitavou
Skalice nad Svitavou 48. 679 01 Skalice n. Svitavou

Přezkoumání vykonal:
Kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing. Lenka Létalová

Kontrolor:

Petra Kupková
Ing. Jitka Lošťáková

pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu 5 zákona o přezkowrrávání hospodaření
§

lydal JUDI. Roman Heinz, Ph.D. - vedoucí odboru kontrolního

a právního Krajského uřadu

Jihomoravského kraje.

Při přezkoumání byti přítomni:

Mgr. Petr Řezníček- starosta
Monika Novotrrá

- úěetrrí

předmět přezkoumání:
I

l

Předmětem přezkoumrání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst, a 2
zákona o přezkoumáviání hospodaření, posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto
zákona. Přezkoumrání hospodaření bylo vykoniáno výběrol"ým způsobem.

Při posuzovairrí jednotlillch právních úkonůse vychéaíze znění prár.rrích předpisů platných
ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

Podle ustanovení § 2 odst.

3

zékona o přezkoumáv{íní hospodaření nebyly předmětem
přezkoumání údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řrádu.
Přezkoumiání hospodaření bylo zahájeno dne 8. července 2016, a ío doručenímpísemného
oznétmeni územnímu celku nejpozději 5 dnů přede dnem realizace výkonu přezkoumrání.

A. VÝsledek nřezkoumání

I.

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby

a nedostatky.

B. plnění opatření k odstranění nedostatků ziištěnÝch

I.

pfi přezkoumání hospodaření územniho celku za předcházející rolry

Při

přezkoumání hospodaření za předcházející roky byly zjištěny následující chyby

a nedostatky:

-

-

Obec Sl<alice nad Svitavou uzavřela, na zókladě provedeného posouzení a vyhodnocení
nabídek na veřejnou zalaizku malého rozsahu s názvem 'III/37428, 37429 Skalice
průtah a mosty" a následném Rozhodnutí o uýběru nejvhodnější nabídky ze dne
23, 6. 2015, Smlouvu o dílo č. smlouvy SOD001057I9-| s firmou OHL ŽS, a.s.,
na realizaci stavby' III/37428, 37429 Skalice průtah a mosty''. V článku VI. smlouvy je
stanoýena cena díla na 1.919.679,92 Kč bez DPH. Konečná cena díla dle íétosmlouvy
a uzavřeného dodatku č. 1, herým se mění čl. VL Cena díla o speci/ilrované vícepróce
na celkavou částku 2.286.032,06 bez DPH. Kontrolou proJilu zadavatete byto zjištěno,
že Smlouva o dílo byla neřejněna dne ] I. 8. 2015 a Dodatek č. l na profilu zadavatele
neřejněn nebyl. Došlo k porušení § ]47a odst. 1 a 2 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb.,
herý stanoví povinnost uveřejnit na profilu zadavatele celé znění smlouvy nad 500.000,Kč bez DPH, ýčetně ýšech jejich změn a dodatků, a to do ] 5ti dnů od jejího uzavření.
obec zveřejnila Dodatek č. 1 k výše uvedené smlouuě o dilo na prolilu za.lavatele dne
2. 2. 2016. Dále přijala poňebná opatření, aby při zveřejňovóní smluv a dodatků
k nim, bylo postupováno v souladu s ustanovením § 147 ottst 1 a 2 písm. a) zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkóch. Plnění přýatého opatření byla předmětem
kontroly při konečnémpřezkoumóní hospodaření obce Skalice nad Svitavou za rok
2016, ktly bylo 4jštěno, že obec v kontrolovaném období neuzavřela smlouvu ěi
dodalek, který by podléhal zveřejnění na profilu zadavatele, Naoraueno.
V roce 20t3 byla uzayřena Smlowa o dílo č. 32/20]3 ze dne 16. 10.20t3 na provedení
stavby "Rekonstrukce místníkomunikace na pozemku p.č. t457'' v celkové uýši

.'

20]4 (změrn čl IV. smloul,y _ Doba
pi"e"iiá i"a"rm č. 2 ze dne 7. 7. 2014 (změna čl. . _ Cena díla) byly se zhotovitelem
'(iilS, ,pot, s r.o.) upraveny podmínlE uýše uyedené smlouvy o dílo, Konírolou
'Áriiia"? uzavřenjch^dodatÍ<ů^ na prifilu zadavatele _bylo zjištěno, ž, q?_,!!2
až 28. §. 2014. V rozporui uštano,vením.§ 14,7a odst. 2 zákona č. 137/2006
'Ši.,
do 15 dnů
"rrižiia"y
á iririUrn zakózkách nelyly doaatý ke Snl9w1 o dílo weřejněny
pří
zveřejňovóní
builoucnu
v
potřebni opatření, aby
,iiriní, obec přijala jo,t,po,,íoó
"á'iěň
v souladu s ustanovením § 147 otlsí
;;l;, , dodatků k nim- byto
bylo 4jštěno,
1 ,a*oro ě 137/2006 šb.,'o ,iřrini,ch zakdzktich. Kontrolou
uýše
porušení
k
že-v kotntrolovaném období roku zďlš nedošlo ze strany obce
uvedeného práwtího předpisu. NaDraveno,
909.803,_

t

IL při

Kč bez DPH. Dodatkem č. ] ze dne

30. 5.

předcházejícím dilčímpřezkoumání

Při předchózejícím dílčímpřezkoumóní nebyly zjištěny chyby a nedostatky,

C, Závér

I.

Při přezkoumání hospodaření obce Skalice nad Svitavou za rok 2016

II. upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků,
která mohou míi negativní dopad na hospodaření územníhocelku v budoucnu:

_

při přezkoumání hospodaření za rok 20]6 nebyla zjištěna žódná zóvažná rizika, herá
bymohlamítnegatillnídopadnahospodařeníúzemníhocelkuybudoucnosti.

III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

celku
celku

podíl pohledávek na rozpočtu územního
""""", 4,88 %
o/o
"""""""" 6,76
Uj poan iavazt<,: na ,o"poěto úr"-rrího
cj podíl zastaveného májetku na celkovém majetku územníhocelku """"", 0 %
a)

Skalice nad Svitavou, dne 2. ínora20l7
Jména a podpisy kontroloru zúčastněnýchna konečnémdílčímpřezkoumrání
Jihomoravského kraje
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-

_

za krajský uřad

Ing. Lenka Létalová
kontolor pověřený řízenlm přezkoumání

podpis kontrolora pověŤeného ňzením

Petra Kupková

Poučení
Tato zptáva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně i náwhem zprávy o výsledku
přezkoumtání hospodaření, a je možno ke zjištění v ní uvedené podat písemné stanovisko
ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání návrhu zprály kontrolorovi pověřenému řízením
přezkoumání. Konečný,rn znénim zpr#,.y se tento návrh stává okamžikem mamého uplynutí
lhůty, stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona o přezkoumávání hospodaření, k podtíní
písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání.

Zptáva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemžse jeden stejnopis píedává zástupci
kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu krajského uřadu.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodařeni byla v souladu s ustanovením § 11 zákona
o přezkoumávání hospodaření projednána a jeden výtisk převzal starosta obce Skalice nad
Svitavou. Nedílnou součástízprávy je seznam přezkoumávaných písemností uvedených v
příloze.
Poslední kontrolní úkon, tj, ukoněení kontroly na místě, byl učiněn dne 2, ínora 2017.
zástllpci územníhocelku prohlašují,že pos§tli pravdivé a úplnéinformace o předmětu
přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu.

Mgr. Petr Řemíček
staíosta obce

obec skalice nad §vitavcu

679 01 skrlicé n.o svitavou 48

(2)

podpis stalosty obce

Monika Novotná

z/

-4-

z4",á"r
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příloha ke zprávě

o vÝsledku ořezkoumání hosoodaření za

rok 2016

Při přezkoumárrí hospodaření byly přezkoumány následující písemnosti:
Náwh lozpočfu na rok 201ó, Schválený rozpočet na rok 2016

Evidence rozpočtoy,ých opaťení za rok 20l6, sestavená k 3l. l2. 20l6
Rozpočtová opaťení č. 1 - 3
Rozpočtová opaťení za období červenec - prosinec 20 l 6, č . 4 - 812016
Rozpočtový výhled obce Skalice nad Svitavou na roky 20 1 7 - 20 1 8
Závěrečný účetobce Skalice nad Svitavou za rok 20 l 5
Evidence pohledávek z poplatku ze psů r. 20 1 6
InventaíizačnízpníVa 2016
Inventumí soupisy majetku a závazků sestavené k 3 l. l2. 2016
Plán inventur na rok 20 1 ói
Kniha přijatých faktur k ó/201ó
Kniha vydaných faktur k 6/2016
Mzdov!ý list zaměstnance osobní č. 100,323,326,327,337 za obdobi leden - červen roku 2016
Mzdové listy členůzastupitelstva obce l€den - červen roku 201ó
Mzdové listy členůzastupitelswa za období červenec - prosinec 2016
NáYrh na \./azení majetku ze dne 6.|.2016(i.ě.0179 - Nástupiště, zasávka Čseo, i.t. olz: Železná lávka u Jednoty)
Učetrídoklady k přezkouman]íT písemnostem
Protokol o schvalovémiítčetnízávěrky za rok 2015
Účto\.ý rozwh na rok 2016
Dohoda o provedení práce z€ dne 2. května 2016 (vítání občfuktl)
Dohoda o pracovní čimosti ze dne 2. 5. 2016 (úklidovépráce na veřejném prostranswí)
Plato\.ý Yýměr zaměsmance obce Skalice n. Svitavou ze dne 3l, 10. 2016 (os. č. 0003, k Pracovní
smlouvě ze dne 1. 9. 2003)
Smlouva o poskytnutí ťrnanční}ropříspěvku z rozpočfu obce Skalice nad Svitavou pro rok 20ló (TJ Sokol
Skalice nad Svitavol) zn dne 6 . 4 . 2016
Žádost o poskynrutí fr.rrančníhopříspěvku ze dne21.10.2015 (akce Hemí odpoledne)
Smlouva o poskJ,,tnutí frnančního příspěvku z rozpočfu obce Skalice nad Svitavou pro rok 20ló (Česká
tábomická rrnie - Tábomiclcý klub Stopa Skalice nad Svitav o!) zÉdne 24 . 3 . 2016
Vyičtováníťmančníhopřispěvku, ze dne 3 l . l 0 . 20 1 6 fte Smlouvě o poslq4nutí finančníhopříspěvku z
rozpočtu obce Skalice nad Svitávou pro rok 2016 ze dne 6. 4. 2016, příjemce: TJ Sokol Skalice nad
Svitavou)
Smlouva o poslq/tnuti dotace z rozpočtu Jihomoravského kraj e ag. č. 035994l|6/oŽP ze dne 9. 5 . 2016
(hospodaření v lesích)
Smlouva o posk),filutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 036383/16IOKH ze dne 13. 6.2016
(věcné vybavení JSDH a úprava vozidel)
Závéreěná ryráva vč. finančniho vyrlčtování dotace ze dne 27. l. 2017 fte Snrlouvě o poslq/tnutí dotace z
rozpočtu Jihomoravského kraje č, 036383/l6lOKH 7§ dne 13, 6. 201ó _ věcné r,ybavení JSDH a úprava

vozidel)

Smlouva o nájmu části pozemku ze dne 25. 5.2016 {pozemku p.č. 358 o ,\.ýměře 350 m2 v k. rl. Skalice
nad Svitavou)
Smlouva o nájmu části pozemku ze dne 9. 8. 2016 (pozemek p.č. 340/4 o výměře 286 m2 v k.rl. Skalice
nad Svitavou)
Smlouva o nájmu nebyto\^ých prostor Ze dne 13. 10. 20l6 (nájemce: TK SToPA, p.s.)
Kupní smlouva č. 9941200882-004712015 za.20151162'1 ze dne 27. 11.2015 yč. Vyrozumění o
provedeném vkladu do kata§tru nemoyitostí zÉ drc 2'1 - |- 2016
Kupní smlouva o prodeji nemovitých věci a smlouva o zřízeníslužebnosti ze dne 1.9.2015 (prodávající
společnost INDUANDO a.s,) vč, PF č. 2016102 a d.č. 110597 ze dnle29.6.20|5
Záměť obce na pronájem neb}tor.ých plostor v budově č.p. l95 na ppozemku p.č. St. l 1612 v k. ú. Skalice
nad svitavou
Záměr obce na pronájem obecnlho pozeml:u p.č, 1 1 14 o lýměře 92 m2 a pozemku p.č. 358 o výměře 350
m2 v k. ti. Skalice nad Svitavou
Záměr obce na pronájem pozemku p.č. 34014 o lýméře 286 m2 v k.ú. Skalice nad Svitavou)
Směrnice č. 4 pro provedení inventarizace
Protokol o lykonané Vefujnosprávní kontrole v organizaci, ze dne 3l. l0. 2016 (kontrola hospodaření s
veřejnými prosředky, ke Snlouvě o poskytnutí finančníhopříspěvku z rozpočtu obce Skalice nad

_5-

Svitavou pro rok 2016 ze dne 6.4.2016, přijemce: TJ Sokol Skalice nad Svitavou), vč. omámení ze dne
17. 10. 20l6 a Pověření ze dne 3 1 . l0. 2016
Protokol o vykonané veřejnosprávni kontrole ze dne 28. 7. 2016 vč. omámení o provedení kontroly ze
dne l l. 7. 2016 a Pověření k provedení kontroly ze dne 27 .1. 2016 (zák|adniškola a Materská škú,
příspěvková organizace)
Zápis o pruběhu 12. zasedéní ZasnJpitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne 10. 12.2015
Zápis o průběhu 14. zasedáni Zasapitelstva obce Skalice nad Svitavou Ze dne 11.2.2Ot6
Zápis o průběhu l5. zasediání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou ze dn e 7 . 4.2016
Zápis o průběhu 16. zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou ze dne 19. 5. 2016
Zápis o pruběhu 17. zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou ze dne 14.7.2016
Zápis o průběhu 18. zaseclrání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou ze dne 29. g.2016
Zápis o průběhu 19. zasedání zastupitelstva obce skalice nad Svitavou ze dne 10. 1l. 2016
Zápis o průběhu 20. zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou ze dne 15. 12.2016
zpráva o přijeti opaťení k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při přezkoumiiní hospodaření obce
Skalice nad Svitavou za rok 20 1 5
Zápis z jednání íinančníhol"ýboru ze dn e 25, 10. 2016
Inventzrizace Zékladní školy a Mateřské školy Skalice nad Svitavou, příspěvkoyé o:gan]zace zarok2016
Zápis zjednání kontrolního výboru ze dne 19.1.2016,20.5.20t6,30.6.2016a20.10,2016
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