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Z P R Á V A 

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020  

obce HORNÍ DUNAJOVICE , okres Znojmo  

 

 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího 

přezkoumání hospodaření, které proběhlo dne 10. srpna 2020 a na základě výsledku 

konečného přezkoumání hospodaření, které se uskutečnilo dne 22. února 2021. 

Přezkoumání hospodaření proběhlo na základě ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb.,  

o obcích a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních 

samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon o přezkoumávání 

hospodaření). 

 

Místo provedení přezkoumání:   

 dílčí přezkoumání: Obecní úřad Horní Dunajovice 

  Horní Dunajovice 102,  

                                                                                    671 34 Horní Dunajovice 

 konečné přezkoumání: Krajský úřad Jihomoravského kraje 

  Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno 

 

Přezkoumání vykonal:  

Kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing. Františka Pinďáková 

 

Kontrolor: Bc. Dagmar Dohnalová 

 Bc. Eva Zavřelová 

  

 

Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § 5 zákona o přezkoumávání hospodaření 

vydala JUDr. Dagmar Dorovská – pověřena vedením odboru kontrolního a právního 

Krajského úřadu Jihomoravského kraje.  

 

Při přezkoumání byli přítomni:  Miloslav Reiter - starosta 

 Jitka Minková - účetní  
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Předmět přezkoumání: 

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst. 1 a 2 

zákona o přezkoumávání hospodaření, posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto 

zákona. Přezkoumání hospodaření bylo vykonáno výběrovým způsobem. 

Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných 

ke dni uskutečnění tohoto úkonu. 

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona o přezkoumávání hospodaření nebyly předmětem 

přezkoumání údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu. 

Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno dne 22. července 2020, a to doručením písemného 

oznámení územnímu celku nejpozději 5 dnů přede dnem realizace výkonu přezkoumání. 

 

 

A. Výsledek přezkoumání  

 

S ohledem na mimořádnou situaci související se šířením koronaviru došlo k omezení 

možností realizovat přezkoumání hospodaření územních celků obvyklým způsobem  

a v obvyklém rozsahu v souladu s vytvořeným plánem. V této věci vydalo Ministerstvo 

financí mimořádné metodické doporučení k výkonu přezkoumání hospodaření 

územních celků. 

Za účelem zajištění splnění základních zákonných povinností přezkoumávajícího orgánu 

bylo nutné konečné přezkoumání provést korespondenčním způsobem. Požadované 

písemnosti ke konečnému přezkoumání hospodaření byly předloženy elektronickou 

formou. 

 

I.  Při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky uvedené  

v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření. 

 

Přehled zjištěných chyb a nedostatků v členění dle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 zákona  

o přezkoumávání hospodaření: 

 

§ 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se 

rozpočtových prostředků 

- Obec Horní Dunajovice provedla dne 2. 1. 2020 úhradu faktury přijaté č. 5219196 

vystavenou dne 2. 12. 2019, dodavatel JOKA Moravský Krumlov, s.r.o. ve výši 

1.518.796,- Kč a dne 27. 1. 2020 úhradu faktury přijaté č. 5219240 vystavenou  

dne 31. 12. 2019 tímtéž dodavatelem ve výši 254.150,- Kč. Obě faktury se týkaly 

provedených stavebních prací na akci: "Multifunkční hřiště v obci Horní Dunajovice" 

dle uzavřené smlouvy o dílo ze dne 9. 8. 2019. Ve schváleném rozpočtu na rok 2020  

ve výdajové části nebyl § 3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce rozpočtován. 

Úprava § 3412 na částku 1.773.700,- Kč ve výdajové části byla provedena rozpočtovým 

opatřením č. 1/2020 ze dne 28. 1. 2020. Obec nepostupovala v souladu s ustanovením 

§ 16 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

kde je mimo jiné uvedeno, že se rozpočtové opatření provádí před provedením 

rozpočtově nezajištěného výdaje. Dále bylo zjištěno, že rozpočtové opatření č. 1/2020 

mělo být dle doložky schváleno zastupitelstvem obce dne 28. 1. 2020, usnesením  

č. 10. Kontrolou zápisu ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 28. 1. 2020 bylo zjištěno, 

že usnesení č. 10 se týká rozpočtového opatření č. 9/2019, nikoliv rozpočtového 

opatření č. 1/2020. Rozpočtové opatření č. 1/2020 nebylo na programu schváleného 
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programu zasedání a v uvedený den nebylo zastupitelstvem schváleno. Z předloženého 

rozpočtového opatření není ani patrné, že by bylo provedeno starostou obce na základě 

jemu schválené pravomoci provádět rozpočtové opatření.  

 

§ 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi 

- Obec dne 12.09.2019 uzavřela Nájemní smlouvu o nájmu bytu č. 2 v budově č.p. 140 se 

sjednanou výší nájmu 3.156 Kč a měsíční zálohou na související plnění 410 Kč.  

Dne 20.06.2020 byl vyhotoven Protokol o převzetí bytu - Ukončení nájemní smlouvy. 

Kontrolou úhrad nájemného v roce 2020 bylo zjištěno, že obec eviduje k tomuto bytu 

pouze neuhrazené nájemné ve výši 3.156 Kč za měsíc červen, ačkoliv byly provedeny 

pouze 4 úhrady nájemného v období leden - červen 2020 (nájem za měsíc únor 2020 

nebyl předepsán a ani uhrazen). Zároveň byly k tomuto nájmu vystaveny dvě faktury na 

vyúčtování vodného a stočného se započtením 9 uhrazených záloh, přičemž k datu 

31.07.2020 bylo přijato pouze 8 záloh (3 přecházející z roku 2019 a 5 uhrazených  

v roce 2020). Dále bylo zjištěno, že obec na základě Smlouvy o nájmu pozemků  

ze dne 20.06.2011 a Dodatku ze dne 14.08.2017 pronajímá pozemky o celkové výměře 

29,7046 ha. S ohledem na směnné smlouvy, uzavřené v roce 2020 a týkajících se 

pronajatých pozemků, bylo zástupci obce sděleno, že uvedená nájemní smlouva nebyla 

upravována při přechodu vlastnictví k pronajatým pozemkům ani v minulých letech.  

Ke kontrole byla předložena také Nájemní smlouva na nebytové prostory  

ze dne 04.02.2014 se sjednanou výší měsíčního nájemného 800 Kč. Kontrolou bylo 

zjištěno, že obec v roce 2020 evidovala pohledávky a úhrady z tohoto nájmu ve výši 

300 Kč/měsíc. O snížení nájmu z částky 500 Kč na částku 300 Kč bylo rozhodnuto 

zastupitelstvem obce dne 24.01.2019, usnesením 15. Z uvedeného vyplývá, že k této 

nájemní smlouvě měly být uzavřeny již dva dodatky upravující výši nájemného, jimž by 

předcházelo zveřejnění záměru změny nájemního vztahu. Nebylo postupováno  

v souladu s § 38 odst. 7 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, neboť obec je povinna 

trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plné své závazky, a zabezpečit, aby 

nedošlo k promlčení nebo zániku z nich vyplývajících práv.  

 

 

II.  Při přezkoumání hospodaření byly zjištěny následující chyby a nedostatky, které 

nemají závažnost nedostatků uvedených v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona  

o přezkoumávání hospodaření. 

 

Přehled zjištěných chyb a nedostatků v členění dle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 zákona  

o přezkoumávání hospodaření: 

 

§ 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů 

přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu 

- Obec Horní Dunajovice uzavřela dne 16. 10. 2020 smlouvu o dílo na opravu povrchu 

komunikace – Horní Dunajovice (cena díla bez DPH činí 750.217,95 Kč). Smlouva byla 

zveřejněna na profilu zadavatele až dne 24. 11. 2020, což je v rozporu s ustanovením 

§ 219 odst. 1 písm. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, kde je 

mimo jiné uvedeno, že veřejný zadavatel uveřejní na profilu zadavatele smlouvu 

uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejich změn a dodatků, jejíž cena 

přesáhne 500 000 Kč bez daně z přidané hodnoty, a to do 15 dnů od jejich 

uzavření. Smlouva byla zveřejněna bez přílohy č. 1 Soupis Prací a cen Díla. 
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B. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných  

 

I.  při přezkoumání hospodaření územního celku za předcházející roky 

 

Při přezkoumání hospodaření za předcházející roky byly zjištěny následující chyby  

a nedostatky: 

 

- Obec uzavřela dne 9. 8. 2019 Smlouvu o dílo na akci "Multifunkční hřiště v obci Horní 

Dunajovice" se zhotovitelem Joka - Moravský Krumlov, s.r.o. (cena díla  

2.490.574,64 Kč bez DPH). Tato smlouva byla zveřejněna v registru smluv  

až dne 30. 10. 2019. Obec nepostupovala v souladu s § 2 odst. 1 zákona č.340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv  

a o registru smluv, kde je mimo jiné uvedeno, že územně samosprávný celek zašle 

smlouvu správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez 

zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy. K napravení 

chyby Obec přijala systémové opatření spočívající v dodržování příslušné legislativy. 

Vzhledem k tomu, že obec nemá povinnost zveřejňovat smlouvy v registru smluv  

a v roce 2019 zvolila zveřejnění v registru jako variantu k profilu zadavatele, bylo 

plnění přijatého opatření provedeno také na profilu zadavatele. Kontrolou plnění 

přijatého opatření bylo zjištění, že smlouva o dílo na opravu povrchu komunikace – 

Horní Dunajovice (cena díla bez DPH činí 750.217,95 Kč), kterou Obec Horní 

Dunajovice uzavřela dne 16. 10. 2020, byla na profilu zadavatele zveřejněna až dne 

24. 11. 2020 (viz oddíl A. zprávy), v registru smluv zveřejněna nebyla.   Nenapraveno. 

 

- Obec uzavřela dne 26. 9. 2019 Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 9. 8. 2019 na akci 

"Multifunkční hřiště v obci Horní Dunajovice", zhotovitel Joka - Moravský Krumlov, 

s.r.o. (cena díla navýšena dodatkem za vícepráce o částku 210.041,-- Kč bez DPH).  

Na tento Dodatek se vztahuje povinnost dle § 219 odst. 1 zákona č.134/2016 Sb.,  

o zadávání veřejných zakázek, podle kterého veřejný zadavatel uveřejní na profilu 

zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků, 

a to do 15 dnů od jejich uzavření. Smlouvu o dílo ze dne 9. 8. 2019 zveřejnila obec 

prostřednictvím Registru smluv, což umožňuje § 8 zákona č.340/2015 Sb., o registru 

smluv, který stanoví, že je-li v souladu s tímto zákonem uveřejněna smlouva, která má 

být uveřejněna podle zákona o veřejných zakázkách, je tím splněna povinnost uveřejnit 

ji podle zákona o veřejných zakázkách. Kontrolou registru smluv bylo ověřeno, že ke dni 

konečného přezkoumání za rok 2019 nebyl Dodatek č.1 zveřejněn. Obec nepostupovala 

v souladu s § 5 odst. 2 zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, kde je mimo jiné 

uvedeno, že územně samosprávný celek zašle smlouvu správci registru smluv  

k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 

30 dnů od uzavření smlouvy. Ke zjištěnému nedostatku přijal územní celek nápravné 

opatření spočívající ve vložení Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 9. 8. 2019  

na akci "Multifunkční hřiště v obci Horní Dunajovice" do registru smluv  

dne 25. 5. 2020. Zároveň bylo přijato systémové opatření spočívající v dodržování 

příslušné legislativy. Plnění přijatého opatření bylo provedeno u smlouvy o dílo  

na opravu povrchu komunikace – Horní Dunajovice (cena díla bez DPH činí 

750.217,95 Kč), kterou Obec Horní Dunajovice uzavřela dne 16. 10. 2020. Smlouva 

byla zveřejněna na profilu zadavatele až dne 24. 11. 2020 (viz. oddíl A. zprávy),  

v registru smluv smlouva zveřejněna nebyla.  Nenapraveno. 
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- Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 27. 11. 2019 v bodě 25 usnesením č. 27 

schválilo finanční odměnu ve výši 6.500,-- Kč (s konkrétním odůvodněním) pro 

neuvolněnou členku zastupitelstva vykonávající funkci člena kontrolního výboru. Výše 

odměny byla schválena v rozporu s ustanovením § 76 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., 

 o obcích, kde je uvedeno, že souhrnná výše mimořádných odměn poskytnutých  

v kalendářním roce neuvolněnému členovi zastupitelstva obce nesmí být vyšší než 

dvojnásobek maximální výše odměny, kterou za výkon jím zastávané funkce nebo  

v souhrnu za výkon jím zastávaných funkcí za měsíc stanoví zákon a prováděcí právní 

předpis. Maximální výše odměny pro neuvolněného člena zastupitelstva vykonávajícího 

funkci člena výboru ve 3. velikostní kategorii územně samosprávného celku  

od 1. 1. 2019 činí 2.458,-- Kč/měsíc, tj. maximálně 4.916,-- Kč mimořádné odměny  

v kalendářním roce. Ke zjištěnému nedostatku přijal územní celek nápravné opatření 

spočívající ve vrácení přeplatku. Kontrolou mzdového listu členky zastupitelstva obce 

vykonávající funkci člena kontrolního výboru s osobním číslem 137 a výpisu ČS č. 8 

bylo zjištěno, že náprava byla provedena ve výplatě za měsíc červenec 2020, kdy byla 

schválená měsíční odměna ponížena o přeplatek (vše v hrubé mzdě) a vyplacen byl 

pouze rozdíl odměn po provedených odvodech. Napraveno. 

 

 

II.  při předcházejícím dílčím přezkoumání  

 

Při předcházejícím dílčím přezkoumání hospodaření byly zjištěny následující chyby  

a nedostatky: 

 

- Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 31. 10. 2018 určilo výkon funkce starosty jako 

dlouhodobě uvolněnou. Kontrolou předložených mzdových listů členů zastupitelstva 

obce za období leden až červen 2020 bylo zjištěno, že zastupiteli s osobním číslem 14 

vykonávajícího funkci starosty byla od ledna 2020 poskytnuta měsíční odměna nižší, než 

mu náleží dle platného prováděcího předpisu nařízení vlády č. 338/2019 Sb. pro 

poskytování odměn členům zastupitelstev účinným od 1. ledna 2020, což je v rozporu  

s § 72 odst. 1 a § 73 odst. 1 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, kde je mimo jiné 

uvedeno, že uvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytuje obec za výkon funkce 

odměnu. Prováděcí právní předpis stanoví v členění podle velikostních kategorií obcí 

výši odměn poskytovaných uvolněným členům zastupitelstva obce za měsíc. Uvedenému 

zastupiteli byla v roce 2020 poskytována odměna podle nařízení vlády účinného  

do 31. 12. 2019. Ke zjištěnému nedostatku přijal územní celek opatření k nápravě 

spočívající v doplacení odměny zastupiteli s osobním číslem 14 vykonávajícího funkci 

starosty dle platného prováděcího předpisu č. 338/2019 Sb. Kontrola plnění opatření 

byla provedena u mzdového listu výše uvedeného zastupitele za období 7-12/2020, 

výpisů ČS č. 8 a č. 9, kdy bylo ověřeno, že doplacení rozdílu proběhlo v měsících 

červenec a srpen 2020.   Napraveno. 

 

- Obec Horní Dunajovice provedla dne 2. 1. 2020 úhradu faktury přijaté č. 5219196 

vystavenou dne 2. 12. 2019, dodavatel JOKA Moravský Krumlov, s.r.o. ve výši 

1.518.796,-- Kč a dne 27. 1. 2020 úhradu faktury přijaté č. 5219240 vystavenou  

dne 31. 12. 2019 tímtéž dodavatelem ve výši 254.150,- Kč. Obě faktury se týkaly 

provedených stavebních prací na akci: "Multifunkční hřiště v obci Horní Dunajovice" 

dle uzavřené smlouvy o dílo ze dne 9. 8. 2019. Ve schváleném rozpočtu na rok 2020  

ve výdajové části nebyl § 3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce rozpočtován. 
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Úprava § 3412 na částku 1.773.700,- Kč ve výdajové části byla provedena rozpočtovým 

opatřením č. 1/2020 ze dne 28. 1. 2020. Obec nepostupovala v souladu s ustanovením  

§ 16 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, kde 

je mimo jiné uvedeno, že se rozpočtové opatření provádí před provedením rozpočtově 

nezajištěného výdaje. Dále bylo zjištěno, že rozpočtové opatření č. 1/2020 mělo být dle 

doložky schváleno zastupitelstvem obce dne 28. 1. 2020, usnesením č. 10. Kontrolou 

zápisu ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 28. 1. 2020 bylo zjištěno, že usnesení č. 10 

se týká rozpočtového opatření č. 9/2019, nikoliv rozpočtového opatření č. 1/2020. 

Rozpočtové opatření č. 1/2020 nebylo na programu schváleného programu zasedání  

a v uvedený den nebylo zastupitelstvem schváleno. Z předloženého rozpočtového 

opatření není ani patrné, že by bylo provedeno starostou obce na základě jemu 

schválené pravomoci provádět rozpočtové opatření.  Obec přijala ke zjištěnému 

nedostatku nápravné opatření spočívající v dodatečném schválení rozpočtového 

opatření č. 1 a to usnesením č. 8 dne 24. 8. 2020 a zároveň přijala systémové opatření 

spočívající v dodržování příslušné legislativy. Plnění přijatého opatření k nápravě bylo 

ověřeno při konečném přezkoumání u rozpočtového opatření č. 9, které bylo 

schváleno zastupitelstvem obce dne 18. 11. 2020 a to usnesením č. 11. Rozpočtové 

opatření č. 9 bylo provedeno před uskutečněním rozpočtově nezajištěných výdajů.   

 

- Obec dne 12.09.2019 uzavřela Nájemní smlouvu o nájmu bytu č. 2 v budově č.p. 140  

se sjednanou výší nájmu 3.156 Kč a měsíční zálohou na související plnění 410 Kč.  

Dne 20.06.2020 byl vyhotoven Protokol o převzetí bytu - Ukončení nájemní smlouvy. 

Kontrolou úhrad nájemného v roce 2020 bylo zjištěno, že obec eviduje k tomuto bytu 

pouze neuhrazené nájemné ve výši 3.156 Kč za měsíc červen, ačkoliv byly provedeny 

pouze 4 úhrady nájemného v období leden - červen 2020 (nájem za měsíc únor 2020 

nebyl předepsán a ani uhrazen). Zároveň byly k tomuto nájmu vystaveny dvě faktury na 

vyúčtování vodného a stočného se započtením 9 uhrazených záloh, přičemž k datu 

31.07.2020 bylo přijato pouze 8 záloh (3 přecházející z roku 2019 a 5 uhrazených  

v roce 2020). Dále bylo zjištěno, že obec na základě Smlouvy o nájmu pozemků  

ze dne 20.06.2011 a Dodatku ze dne 14.08.2017 pronajímá pozemky o celkové výměře 

29,7046 ha. S ohledem na směnné smlouvy, uzavřené v roce 2020 a týkajících se 

pronajatých pozemků, bylo zástupci obce sděleno, že uvedená nájemní smlouva nebyla 

upravována při přechodu vlastnictví k pronajatým pozemkům ani v minulých letech.  

Ke kontrole byla předložena také Nájemní smlouva na nebytové prostory  

ze dne 04.02.2014 se sjednanou výší měsíčního nájemného 800 Kč. Kontrolou bylo 

zjištěno, že obec v roce 2020 evidovala pohledávky a úhrady z tohoto nájmu ve výši 300 

Kč/měsíc. O snížení nájmu z částky 500 Kč na částku 300 Kč bylo rozhodnuto 

zastupitelstvem obce dne 24.01.2019, usnesením 15. Z uvedeného vyplývá, že k této 

nájemní smlouvě měly být uzavřeny již dva dodatky upravující výši nájemného, jimž by 

předcházelo zveřejnění záměru změny nájemního vztahu. Nebylo postupováno v souladu 

s § 38 odst. 7 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, neboť obec je povinna trvale sledovat, 

zda dlužníci včas a řádně plné své závazky, a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo 

zániku z nich vyplývajících práv.  K ukončenému nájemního vztahu doložila obec 

pokladní doklad č. 20-004-00153 ze dne 14. února 2020, kterým byl uhrazen nájem  

a záloha za užívání bytu za měsíc únor 2020. K nájmu pozemků byl předložen záměr 

pachtu ze dne 02.02.2021. Ke změnám nájemního vztahu z pronájmu nebytových 

prostor z roku 2014 byl předložen záměr na změnu nájemní smlouvy zveřejněný  

v období 24.08.2020 – 07.09.2020, Dodatek ze dne 24.08.2020 s účinnosti  

od 01.03.2017 (výše nájmu 500 Kč) a Dodatek ze dne 01.02.2019 (výše nájmu 300 Kč). 

Vzhledem ke skutečnosti, že uvedený postup nedokládá správné nakládání  
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s pohledávkami z nájmu pozemků a nebytových prostor, nelze považovat nedostatek za 

napravený.  Nenapraveno. 

 

 

C .  Závěr  

 

I.  Při přezkoumání hospodaření obce Horní Dunajovice za rok 2020 

 

b y l y  z j i š t ě n y  c h y b y  a  n e d o s t a t k y   

uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření, a to 

 

Nedostatky, spočívající v porušení povinností územního celku stanovených zvláštními 

právními předpisy 

- Obec trvale nesledovala, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky, a nezabezpečila, 

aby nedošlo k promlčení nebo zániku z nich vyplývajících práv.  

- Rozpočtové opatření, s výjimkou zákonem vymezených opatření, nebylo provedeno před 

provedením rozpočtově nezajištěného výdaje.   

 

Neodstranění nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání a při přezkoumání za 

předcházející roky 

 

b y l y  z j i š t ě n y  c h y b y  a  n e d o s t a t k y ,  

které nemají závažnost nedostatků uvedených v § 10 odst. 3 písm. c)  

zákona o přezkoumávání hospodaření, a to: 

 

- Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku 

včetně všech jejích změn a dodatků v souladu se zákonem. 

 

 

II.  Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, 

která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu: 

 

- Při přezkoumání hospodaření za rok 2020 nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která 

by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti. 

 

 

III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření: 

 

 a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku  .....................................  2,44 % 

 b) podíl závazků na rozpočtu územního celku  ..........................................  4,14 % 

 c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku  ...........  0 % 

 

 

 

IV. Ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední  

4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost: 

 

 Dluh obce Horní Dunajovice k 31. 12. 2020 nepřekročil 60 % průměru příjmů za poslední 

4 rozpočtové roky. 
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V. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek 

 

- Kontrolní skupina upozorňuje na nutnost provádět aktualizace vnitřních směrnic  

v návaznosti na předpisy vyšší právní síly, např. směrnice k inventarizaci majetku  

a závazků ze dne 29.12.2014. Tato směrnice sice odkazuje na vyhlášku č. 270/2010 Sb. 

o inventarizaci majetku a závazků, ale neobsahuje skutečnosti ve smyslu § 3 vyhlášky - 

např. ustanovení o plánu inventur, inventarizačních komisích, inventarizačních 

identifikátorech apod. Dále také obsahuje odkazy na již neplatné účty 460, 410. 

 

- Při dílčím přezkoumání hospodaření bylo zjištěno, že v minulých letech došlo k úpravě 

sjednané výše nájemného nebytových prostor z roku 2014 bez uzavření dodatku  

a zveřejnění záměru. Ke konečnému přezkoumání následně obec předložila záměr  

na změnu nájemní smlouvy zveřejněný v období 24.08.2020 – 07.09.2020, Dodatek  

ze dne 24.08.2020 s účinnosti od 01.03.2017 (výše nájmu 500 Kč) a Dodatek  

ze dne 01.02.2019 (výše nájmu 300 Kč). Kontrolní skupina upozorňuje na zjevnou 

účelovost předložených dokumentů, neboť uvedený postup by byl v rozporu  

s § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, neboť po zveřejnění záměru nenastal žádný 

úkon vztahující se k němu - uzavření dodatku, rozhodnutí orgánu a záměr zároveň nebyl 

zveřejněn 15 dní před rozhodnutím příslušného orgánu (o snížení z 500Kč na 300 Kč 

rozhodlo ZO dne 24.01.2019, rozhodnutí o prvním snížení ze 700Kč na 500 Kč nebylo 

doloženo).   

 

 

Brno, dne 24. února 2021 

 

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na konečném dílčím přezkoumání - za Krajský úřad 

Jihomoravského kraje 

 

 

Ing. Františka Pinďáková 

…………………………………………. 
kontrolor pověřený řízením přezkoumání 

 

 

…………………………………………. 
podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání 

 

 

  

P o u č e n í  

 

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně i návrhem zprávy o výsledku 

přezkoumání hospodaření, a je možno ke zjištění v ní uvedené podat písemné stanovisko  

ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání návrhu zprávy kontrolorovi pověřenému řízením 

přezkoumání. Konečným zněním zprávy se tento návrh stává okamžikem marného uplynutí 

lhůty, stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona o přezkoumávání hospodaření, k podání 

písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. 

Zpráva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává zástupci 

kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu krajského úřadu. 

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona o přezkoumávání 

hospodaření povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této 

zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci 
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krajskému úřadu, 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 o přezkoumávání 

hospodaření povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona 

uvést lhůtu, ve které podá krajskému úřadu písemnou zprávu o plnění přijatých 

opatření a v této lhůtě krajskému úřadu uvedenou zprávu zaslat. 

Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí přestupku podle ustanovení § 14 

odst. 1 písm. b) a c) zákona o přezkoumávání hospodaření. Za přestupek lze uložit 

pokutu do 50.000 Kč. 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením § 11 zákona  

o přezkoumávání hospodaření projednána a jeden výtisk převzal starosta obce Horní 

Dunajovice. Z důvodu mimořádných opatření byl návrh zprávy projednán dálkově, 

prostřednictvím telefonické komunikace. Nedílnou součástí zprávy je seznam 

přezkoumávaných písemností uvedených v příloze. 

Poslední kontrolní úkon, tj. projednání návrhu zprávy, byl učiněn dne 24. února 2021. 

Zástupci územního celku prohlašují, že poskytli pravdivé a úplné informace o předmětu 

přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu.  

 

 

Miloslav Reiter 

…………………………………………. 
starosta obce 

 

…………………………………………. 
podpis starosty obce 

 

Jitka Minková 

…………………………………………. 
účetní 

 

 

 

…………………………………………. 
podpis účetní 

 

  



- 10 - 

Příloha ke Zprávě o výsledku přezkoumán í hospodaření za rok 2020 

 

Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány následující písemnosti: 

 
- Návrh rozpočtu na rok 2020 

- Evidence rozpočtových opatření za rok 2020 

- Rozpočtové opatření č. 9/2020 

- Rozpočtová opatření č. 1/2020 

- Schválený rozpočet na rok 2020 

- Závěrečný účet obce za rok 2019 

- Bankovní výpis ČNB č. 36 ze dne 25.11.2020 

- Bankovní výpis Komerční banky a.s. č. 001 za období od 01. 01. 2020 do 31. 01. 2020 

- Faktura přijatá č. 5219196 vystavená dne 29. 11. 2019, dodavatel: JOKA Moravský Krumlov, s.r.o., 

stavební práce na akci: "Multifunkční hřiště v obci Horní Dunajovice" 

- Faktura přijatá č. 5219240 vystavená dne 31. 12. 2019, dodavatel: JOKA Moravský Krumlov, s.r.o., 

stavební práce na akci: "Multifunkční hřiště v obci Horní Dunajovice" 

- Inventární karty vyřazeného majetku - inv. č. 10/1, 11/1, 12/1, 19/2, 94/2 

- Vyrozumění o zápisu změn údajů do katastru nemovitostí ze dne 22.06.2020 (výmaz stavby na pozemku 

parc. č. St. 70) 

- Inventurní soupisy účtů 321, 311, 194, 315, 451, 139, 231, 261, 241, 316 

- Plán inventur ze dne 18.11.2020 

- Inventarizační zpráva ze dne 29.01.2021 

- Rekapitulace mezd za období 12/2020 

- Mzdové listy zastupitelů obce za období 01 - 06/2020 

- Mzdové listy zastupitelů obce za období 7-12/2020 

- Účetní doklady k přezkoumaným písemnostem 

- Účetní odpisy za rok 2020, Časové rozlišení transferů za rok 2020, Přehled transferů podle inventárních 

čísel - stav k 31.12.2020 

- Účtový rozvrh roku 2020 

- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M sestavený k 31. 7. 2020 

- Pracovní smlouva ze dne 1. 4. 2020, pomocné práce v údržbě obecního majetku, zeleně a veřejných 

prostranství, Mzdový list pracovníka s osobním číslem 150 za období 04 - 06/2020 

- Finanční vypořádání dotace z 11. 12. 2020 (Oprava povrchu komunikace v obci) 

- Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. JMK067528/20/OKH 

ze dne 16. 10. 2020 (Oprava povrchu komunikace v obci) 

- Nájemní smlouva o nájmu bytu ze dne 12.09.2019 (nájem bytu č. 2 v budově č.p. 140) 

- Smlouva o dílo ze dne 16. 10. 2020 (Zhotovitel: COLAS CZ, a. s., Oprava povrchu komunikace - Horní 

Dunajovice 

- Kupní smlouva o koupi nemovitostí ze dne 02.06.2020 (prodej pozemku parc. č. 2625/23 s předkupním 

právem), Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí ke dni 17.06.2020 

- Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k nemovitostem ze dne 06.04.2020 (nákup pozemků  

parc. č. 482/13, 482/15, 1617), Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí  

ke dni 08.04.2020  

- Směnná smlouva ze dne 08.07.2020 (směna pozemku parc. č. 275/75 za pozemky parc. č. 202/4, 202/30), 

Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí ke dni 09.07.2020 

- Smlouva o poskytnutí finanční výpomoci ze dne 23.07.2020 (příjemce zřízená příspěvková organizace 

Základní škola a Mateřská škola) 

- Oznámení o záměru obce - záměr prodat mj. pozemek parc. č. 2625/23 

- Oznámení o záměru obce - záměr směnit mj. pozemek parc. č. 275/75 

- Záměr obce změnit nájemní smlouvu ze dne 04.02.2014 - pronájem nebytových prostor 

- Výzva k podání nabídky z 16. 9. 2020 (Oprava povrchu místní komunikace ) 

- Zpráva z hodnocení nabídek z 29. 9. 2020 

- Písemná informace o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v Zápisu z dílčího 

přezkoumání hospodaření obce Horní Dunajovice za rok 2020 a zároveň o jejich plnění 

- Písemná informace o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku 

přezkoumání hospodaření obce Horní Dunajovice za rok 2019 a zároveň o jejich plnění 

- Směrnice - Inventarizace majetku a závazků ze dne 29.12.2014 

- Vnitřní směrnice č. 1/2017 pro evidenci veřejných zakázek a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

obce Horní Dunajovice 
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- Aktualizace vnitřní směrnice č. 1/2017 pro evidenci veřejných zakázek a zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu obce Horní Dunajovice ze dne 29. 11. 2018 

- Zápisy z řádného zasedání zastupitelstva obce Horní Dunajovice konaných dne 28. 1. 2020, 26. 2. 2020, 

29. 4. 2020,16. 6. 2020 a 22. 7. 2020  

- Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Horní Dunajovice konaného dne 16. 12. 2019 (Rozpočet 

obce na rok 2020) 

- Zápisy z řádného zasedání zastupitelstva obce Horní Dunajovice konaných dne 24. 8. 2020, 29. 9. 2020, 

18. 11. 2020 a 8. 12. 2020 

- Inventární karta majetku č. 58/2 (víceúčelové hřiště u školy) 


