r-ľaj ský riřad J ihomoravského kraje
odbor kontrolní a pnivnĺ - oddělenĺ přezkumu obcí
Zerotínovo náln. 3
601 E2 Bmo

SpZn.: S Č.3.:
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ZPRAVA
o výsledku přezkoumání hospodařen í za rok 2017

obce

xŘrľÍN, okres Blansko

Zpráva o výslcdku přezkoumĺĺníhospodďenĺ byla vypracována na základě ZĺĹpisu z dílčího

přezkoumánĺ hospodaření. které probčhlo dne 2. srpna 2017, a na zdkladě výsledku
konečnéhopřezkoumánĺ hospodařenĺ. kteľése uskutečnilo dne 29. ledna

2018.

Přezkoumĺání hospodařcní proběhlo na základě ustanovení $ 42 zákona č,. l28l?000 Sb.,

o obcĺch a v souladu se zákoncm č. 42012004 Sb.. o přezkoumávání hospodaření uzemních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dá|e

jen zákon o

přezkoumávánĺ

hospodďení).

M lsto provedení přezkoumĺ[ní:

obecní úřad Křetĺn
Křetín l00. 679 62 Křetín

Přezkoumání v1'konal:
Kontrolor pověřený řízením přezkoumání:

Petrn Kupkovĺ[

Kontrolor:

lng..litka Lošt'áková

Pověření k přezkoumání hospodďenĺ ve smyslu $ 5 aĺkona o přezkoumávání hospodaření
vydal Jl'JDr. Roman Heinz. Ph.D. _ vedoucĺ odboru kontrolního a právního Krajského úřadu
J

i

honroravského kraje'

Pfi přezkoumánĺ byli přítomni;

lng. Jan Halata - starosta
Malcela Kobylková

_

účctní

Předmět ořezkoumńnĺ:

Předmětem přezkoumání hospodařenĺ jsou oblasti hospodařenĺ uvedcné v $ 2 odst. l a 2
zákona o přez}oumávánĺ hospodaření' posouzené podle hledisek uvedených v {i 3 tohoto
zákona' Přez.koumánĺ hospodaření bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při posuzování jednotlivj'ch právních úkonůse vychází ze zněn| právních předpisů platných
ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

2

3 zákona o

přezkoumávánĺ hospodďení nebyly předmětem
přezkoumánĺ údajc. na ktere se vztahuje povinnost mlčcnlivosti podle daňového řĺĺdu.

Podte ustanovcní $

odst.

Přezkoumání hospodařenĺ bylo zahájeno dne ůterý 4. čen'ence 2017. a to doručením
pĺsemnéhooznámení územnímu celku nejpozději 5 dnů přede dnem ręalizace výkonu
přezkoumání.

A. VÝsledek ořezkoumánĺ

l.

Při přezkoumání hospodařenĺ nebyly zjištěny chyby a nedostrtĘ.

B. Plněnĺ ooatření k odslrnněnĺ nedostatků ziišlěnÝch

t.

při přezkoumánl hospodeřenĺ územnĺho celku za předchĺĺzejícíroky

Při

přezkoumúníhospodaření za pŕedchúzeiícirok}; byls' zjiśtěny následujÍcí chyby

a nedoslatĘ':

-

Dne 2ő. 7. 20!ő uzaýela ohec Křetín,.iako povinná. Smlouvu č. 8800071581'3/VB/P
o zŕÍzenÍvěcného bŕemene se společnoslíRlľE GasNel, s.r.o., jako oprúvněnou.
|,'čl. lIL bodu 2 smlouv1, se ohec odvolđvdna schvtilenÍ téĺosmlouly ĺ'rądě ohce dne
1.5.20Iő, usnesenímč.5/010520Iő. Pod tł.snesenímč'5/01052016 zedne 4.5.20lő
je však schĺ'ćllen "terntín konání zastupilel.łłvaobce na I8. 5. 20lő", nikolit' smlouva
o zřízenívěcného břemene. jak nuźdív doložce. Kontľolou ztipisii z rad7'obce za rok
20I6 h1to zjiŠtěn<l,že lýše uvedenci smloul'u nehylą radou obce.schvĺjlena, resp. nebyla
na programu .ietlnciní, o smlolně se ne.iednalo, nehlasovalo. Neh1,lo postupovóno
v souladu s $ /02 odst. 3 zókona č. l 28i2000 sĎ., zákona o ohcích, kdy ľada obce
pulřícĺch do sanlostatné půsohnosli obce,
zahezpečuje rozllodovąní oslatních zđležitoslí
obce
nebo ptlkud si je zastupitelslvo obce
pokud nejsott ĺ,yhrazen7, zuslllpilelstw
nerylftyr,4i1rr. ZastupŮtelsno ohce na svćm zgsedóní, konaném dne E. 3, 2017,
k nedostatku přijato systćmové opatření, které spočívlův dodržovlúnípostupu obce
Křetín v souladu s ýše uvedeným uslanovenÍm zńkona. Plnění přijatého opatření
bylo ověřeno při dÍtčtmpřezkoumdní hospodařent ohce Křetín za rok 2017, kdy rada
obce na svém zaseddnl konaném dne t.3. 2017 schvlúlÍlanapř. Smlouvrl o smlouvě
butloucÍ o zřízení věcného břemene ě. I030021777I/uI (oprđvněný:E.oN
Dislribuce, a.s.), která byla oboustranně podepsaná dne 22.3. 20I7. Naoroveno.

)

Rada obce Křelín na sĺúntzasedcźnÍ dne 2. 3. 201ő pľojednala a schvdlila usnesením
čísloIi020320]ő Dodaĺek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 8. 6. 20Ió. Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo b},l uzavřen dne I0. 3. 20lő a dle pŕílohyc|. I se mění ľozsah díla'
Dcile v čl. lI dodaĺku je upravena cena díla "SÍal,ba II/3ő5 Letovice - Itorní Poříčí,
Intravilón" na čcistku 2.226.352, 69 Kč bez DPH. Kontrolou hylĺl zjiglěno, že výše
utedený cklĺlatek b}'l neŕe.iněn nu pnlfilu zudawtlele aź 26. 8. 20Iő, což není v souladu
.s sś/ł7 a odst. 2 zákona č. I37i200ó sĺ'.' o ľeřejnýc'h zulaźzkĺtch.Zastupitelstvo obce
na svém zasedóní, konaném dne E. 3. 2017, přijalo * ýše uvedenému nedoslillku
systémové opalřenl, které spočívóve zveřejňovóní smluv a jejich dodatků na protilu
zodavatele, lak aby byla dodržena zókonem stanovená lhůta. Při clílčíma rovněž
Í konečnémpřezkoumání hospodaření obce Křetín za rolĺ 2017 bylo kontrolnI
skupiltou ověřeno, že obdobnj, přÍpad, kdy b1, obec uzovřela smlouvu o dílo ve výší
nad 500,000,- Kč, popř. by k takové smlouvě byl uzavřen písemný dodalek smtouuy,
nenaslal. Napraveno,

tt. při předchfuejícĺm dílčimpřezkoumánĺ
Při předc'hüzejícím clílčímpřezkoumĺiní nebs'l1, zjištěny chyb\'a nedoslatĘ,

C. Zńvér

l.

Při přezkoumánĺ hospodnřenĺ obce Křetín zĺ ľok 20l7

nebvlv ziištěnv

ll.

ch vbv a nedostatkv.

Upozorněnĺ na přÍpĺdná rizika' ktenĹ lze dovodit ze zjištěných chyb a nedosteÍků,
ktenĹ mohou mít negĺtivnĺdoped na hospodĺřeni územního celku v budoucnu:
Pŕi pŕezklluntúníhospodeŕenÍ za rok 20I7 nebyla zjištěna Žádnci zuvažnú rizika, která

b!,mohla míl negutitní dopad na hospodaření ŕłzenmíhocelku v budoucnosti'

lll.

Poměrové ukezĺtele zjištěné pfi přczkoumání hospodnřenĺ:
a) podĺl pohledávek na rozpočtu územního celku
b) podíl závazků na rozpočtu územnĺhocelku
c) podíl zastaveného majctku na celkovém majetku územniho

.. 0.43 %
12,51o/o

celku ...........

0o/o

tV. Ověřeni poměru dluhu územníhocclku k průměru jeho přĺjmůza poslední 4
rozpočtové roĘ podle právního předpisu upravujĺclho rozpočtovou odpovědnost:

3

Dluh obce Křetín k3l. 12.2017 nepřekročil 60 % průměru příjmri za poslední 4

rozpočtové roky.

Překroči-li dluh územníhosamosprávného celku k rozvahovćmu dni 60 % pruměru jeho
příjmů7Ä poslednĺ 4 rozpočtovéroky. územnĺsamosprávný celek je povinen jej
v následujícím kalendářním ľoce sníŽit nejméně o 5 Vo z ľozdĺlu mezi výšísvého dluhu a 60 %
průměru svých příjmůza poslední 4 rozpočtové roky.
V. ostatní sdělenĺ pro přezkoumlvaný územnĺcclek

-

Konlrolní skupina upozorňuje na uslanovení 5s 92 odst' I záknna č. I28/2000 Sb., kdy je
slanoveno, źe zaslupilelslvo obce se schúzípodle ptřeby, nejméně však jedenladĺ za 3
měsíce. Při dilc]ím pŕezkoumúnĺhospoĺlaŕeníohce za rok 20I7 bylo zjištěno, že zasedónÍ
zastupitelstva obce Rřelín se konalo dne 8. 3. 2017 a pak aź dne 14. 6. 2017. Tenlo
způsob n'olávciní zastupitelst'ł,a je leĄ, y rozporu s nedeným usłanovenlm zĺJkona o
obcich.

Křetín. dne pondělĺ 29. ledna 20lE
Jména a podpisy kontrolorů zričastněných na konečnémdílčímpřezkoumánÍ - za Kľajský úřad
Jihomoravského kĄe

Petra Kupková
kontmlor por'ěřen.i řĺzcnim přczkoumánĺ

podpis

pfczkoumĺini

lng' Jitka Lošt'aková
kontrclor

podpis kontrolora

Poučení
Tato zpráva o výsledku přezkoumĺĺníhospodařenĺ je současně i návrhem zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření' a je moŽno ke zjištění v ní uvedené podat pĺsemnéstanovisko
ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání návrhu zpráw kontrolorĺrvi pověřenému řízením
přezkoumání. Konečným zněnĺm zprävy se tento návrh stává okamžikem mamého uplynutĺ
lhůty, stanovené v $ ó odst. písm. d) zákona o přezkoumávání hospodařenĺ. k podání
písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému Hzením přezkoumání.

l

Zpráva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech. přičemż se jeden stejnopis předává zásfupci
kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do přĺslušnéhospisu krajského úřadu.
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Zpĺźxao výsledku pfuzkoumánĺ hospodďenĺ byla v souladu s ustanovením $ l l zákona
o přezkoumáv&rí hospodařenĺ pľojednńna a jeden ýisk převzal staľosta obce Křetín.

Nedĺlnou součastízprávy je sezrram přezkoumávaných písemností uvedených v příloze.

Poslcdnĺ kontrolní úkon, tj. ukončeníkontnoly na mĺstč,byt učiněn dne ponděll 29.ledna
20lE. Zástupci rlzemnĺho celku pľohlašují,Že poskytli pľavdivé a úplnéinformace o předmětu
přezkoumĺĺnía o okolnostech vztďrujĺcích se k němu.

lng. Jan Halata

/Đ\

sboĺa obcc

s

sĺrosty obe

Maľcela Kobylková
úÖctni

podpis

_ś_

't*"1,' ,

.

\&1/

)

Pří hĺ ke orńvě

o výsl

kuo

koumń ĺ hosn

dĺření

Při přezkoumánĺ hospodaření byly přezkoumány nrisledujícĺ
písemnosti

rok 017
:

_ Náwh rozpočtu na rok 20l7
. Roepočtovéprovizorium na rok 20t7 ajeho pľavidta
_ Evidence ľozpočtových opatřenĺ
Klctĺn'v rocc 20l 7. scstavená kc dni 30. 6. 2ol7
_ tvidence rczpočtových opatřeni obce
obce KřetÍn v rocc 20l7. sestavená ke dni 3l . l2.2ol?
- tvidence rozpočtových op.třen| za rok 20l7. sest'avená rc-aiili.
' Rozpočtová opatření za obdobl červenec roku 20t7. č.3 -7/2oa7 lz. zolz
- Roąočtová opatřcnĺ za obdobĺ leden - Červen 2ol7. č. a - 2l?ol7
- Rozpočtový výhled obce Křetĺn na léta 2u6 -2ol9
- StMnědobý rnýhled rozpočtu na téra 20lE
2o2o
- Schválený rozłočetna rok 20l7
- Náwh Závčrcčnéhoúčtuza rok 20ló
. Schválený Závěrečný
rok 20l 6
_ Karta majetku ĺNv. č' 730 ?2- Canon
stľoj (kopĺrka poľĺzenĺdne 22.5.
_

Úč,ea

20 t7). vč. Plánu odpisü

0ó/20l7 do 05120l8)
Předávaci pĺotokol ze dne 2o'l2.2ol? (Stavcbni úpravy
hasiČskć zbĘnice Kľet|n - 2. N.P.)
lnventarizační zpľáva za rok 20t 7. ze dne l5. l. 2ólt

(od

_
- lľn^'lľí1oupisy majetku a ávazků' sestavené ke dni 3 l , 12.2oa7 (sU 0 tt. o 19' 02 t. 022.
03l, o32.
o42.052.078. 079. 08r. 23r, 26r, 3 r !, 3 14. 3r5, 33 t. 336,
337. 374.45r )
- Plán inventur na rok 20 7 ze dne 22' l l . 2ol7
' |niha doŠlýchfaklur za oMobĺleden - červen 20l7 (poř. ć.20t7ooot - 20t70o7o)
' fuil'u doŠlýchhktur za rok 20l7' sestavená ke dni 3 i' 12.2ol?
'
odeslaných fakrurza obdobĺ teden červen 20l? (poľ. č.20l70ml .20l7ooo3
- $_ni!.
Mzdový list zaměstnance os' č. l27 teden - červen roku joll
- Mzdové listy členü zastupilelstva obce za rok 20 t7
' výplatní listiny členü zaslupitelslva obce leden červen ľoku 20t7
_ Pokladnl doklady měsice
roku 20l 7
_ UČetnĺdoklady k volMm června
do Postanecké sněmowy Paľtamentu ČR konaných
l

_

_

'
_
'
'
'
'
'
_
'
'
'

dne 20. a 2

9807 I )

9ć.*ldoklady vaahujĺcĺ se k přezkoumaným pĺsemnostem. obdobĺ ledcn
odpisový plán obce Kktĺn na ľok 20l7

-

l.

l0. 2ol7 ( uz

Červen 20l7

Protokol o schvalovánĺ ůčeľnĺ
ávěrky obce Křetĺn za rok 20ló. ze dne l3' 3.2ol7
Úctovy rozvrh pro rok 20l7
Zhzou.acl listina příspěvkové oęanizace obce Křetĺn Základni
škola a Matcřská śkolaKřetln' okres
Blansko' příspěvková organĺzacéze dne ló. 9. 2oo9
Darovacĺ smlouva ze dne ls- 6. 20 l7 (Íinančnidar. pŕĺjcmce:
Ŕ'ĺĺnskokatolická farnost Křerin)
o_Prac_ov.nĺ činnosti ze dne 30. 9. 20.l3 (rikliä íaľeĺlu
spoionnĺno hliště ,,Pod lipami. ve Křetině)
!9paa
Zádost o íinančnĺpHspěvek, ze dne 2.2.2ol?
1irdatel: Řĺmsroiaiolická famosi Kř;'ĺ;i'Smlouva č' 045448ĺl7/oKľl o poskytnutl dotaie
Jin-onioravského kľaje ze dne tE'7.20l7
(Stavebniúpravy hasičské zbľojniceKÍetĺn- 2' N.P.)
' 'o'pocru
Smlouva č' 04E2il / l7lpKH o poskynuti dotace .
Jihomoravského kraje ze dne 3. l l'2o t7
(Altán na dětskćm hřiŠti v Křetĺně)
'árpocru
Dodatck č' l ze dne 2ó' 9.2ol? (kc Smlouvč o nájmu
Prostoľu stoużicĺho k podnikánĺ podlc zák. Egtzolz
Sb" občanský zákonjk. ze. dnc t , s . 2ol7 - pronĺjěm poľloĺinsľl-ň
rľetĺne. v budově č.p' l 57 na parcete
čĺsloSt 5ó'2 v k'ú. Křerín)

Pachtovnĺsmlouvazedne

l. l2.20l7.vč. Pachtovnĺsmlouvyze dne l5. l2.20l5(propachtování
l2
obecnĺch pozemků o celkové vjĺnéľc5.753l hą v k.ú. Kř€tĺń p'Jĺ'ľ'
LEDEKO' a-s.).
Smlouva o nájmu Prostoru sloużícĺhok podnikání podle zĺi.
eőEohSb.. obcansly JĹonĺk. ze dne t. 5.
20l7 (pronájem pohostinswĺ ve Křellnč' v bu.dow'c.p- lsz ia paľccle
čĺsloSr 5ol2 v lĺ.ĺ.rletĺn)
Smlouva o dĺlo ze dne l9'7.2017 (zhorovitet Kľušina LukáŠ,
ńäínip"ĺcĺ4 - Stavebnl úpravy hasičské
zbrojnice Křetĺn . 2. N.P.)
Kupnĺsmlouvazedne l5.2.?ol7(prodejčástiobccnihopozemku p.č,.444ĺ12a4Ą4||.omzloze42m2.
--

Křetĺn)

v k.ú.
Smlour'a o smlouvě budoucĺ o

|

tizeni věcného biemene r' lo3o02l 777l/o|l. zc dne 22,3.2ol7

(opnivněný: E,oN Disľľibuce. a.s.)
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Smlouva o ďIzenl včcnéhobřemene c. 88ooo729ó3.
ze dne 23. l . 20 l 7 (oprávněný: G&sNet.
s.r.o,
?ź'tiŻenlobecnĺch pozemkü p'č. 53ó. 550 a
563-v]ĺ.1. Ŕľ.tĺn[
vframenĺ o pľovedenćm vkladu do
katastru nemovitoslĺ ve věcisp. m.vąosnólTIl
"c.
ĺp'ĺ""í,icinrńkladu
ke dni 3!. l.2ol7)
Smlouva o výpüjČcc ze dne l. aŻ.2w2(zŚ a MŠ
rcdiĺ" : wpoiciĹli
Zźměr obce Křaín na pronájem pohostinsrvĺ ve
Křetĺnč'v budově č.p. l57 na parcele čístoSt 5ó/2
v k.ri.
Křetín' zedne7.2.2ol7

Zäměr obce Křeĺĺnpachru pozemkü ve vlasmictvĺ
obce' ze dne 25. lo. łolupmpachtovánÍ l 2 obecních
o celkové výmělc 5.753l ha. v k.ú. Křetln)
Ľ9'.ľk{
Záměr obce Křetín prodeje majetku ve vlastnictvĺ
obce. zc dne tó. 3.2017 (část pozemku p.č.
5ól o
výměře 25'3 m2, v k.ú. Křetíni
Zäměĺobce Kbtin prodeje majetku ve vlastnictvĺ obce,
zc dne 23. t t . 20 l ó (prodcj Části obecnlho
po-zemku p. č.4Mĺ12a4Ą4ll,o roztoze
42 m2,v lĺ.ri. rľerĺn)
|nfotmace o přijaľých opatřenĺch
chyb a nuaoĺ'iĹ,i'"'eślýchz přezkoumánĺ hospodařenÍ
!^nápran
obce
Křetín za rok 20t6. zc dne t5. 3.20ń
Směľnice č.. a n0l7 - Rľo
Tgávánĺ veřejných zakázek matého ĺoesahu. ze dne 8. 3. 2017
Směrnice obce Křelĺn k aplikaci
rcelneiodnoty ńńń-uit;";řk'iioau;i, ze dne
20. l2.2oll
Prctokolo výsledku kontroty v příspěvkové organiäci
Základni skol'a a Mateaská škola Křetln' okrcs
Blansko. příspěvkovłĺoęanizacc ze dne l5.l2.2ol7
Zipis z jednání ndy obce ze dne l t. l.2ol7
Zápis z jednáni rady obce ze dne t 7' 2.2oa7
Zápis z jednání rady obcc ze dne 25. !o' 20l7
Zápis z jednrĹnĺ rady obce ze dne 26. g.2ol?

Zápis zjednáni radyobcc ze dne7.2.2ol7
Zápis zjednánl ndy obce ze dne t. 3. 20l 7
äpis z jednání ndy obce ze dne 9. 8. 20l7
Zápi.s z jednźlnĺZastupitelstva obce Křetín
konaného dne 13. zäÍl2ol1
Zápis z jcdnánl Zastupitetswa obce Kľctínkonaného
dne t4. června 20t 7
Zźlpisz jednänĺZastupitelstva obce Kfttín konaného dne
lł. pÁ'l'rcclolo
Zápis z j.ednánl z'stupitetslva obct Křetín konaného
dnc o' pioii"." io l
zi'cdnánl Zastupitctswa obce Kietln konaného
dnc a. bľezna z0lz
!|vis
Zápis z jednánĺ Íinančnĺhovýboru ze dne 22. 3.
zo l 7
Zäpis ze schüze kontrolního výboru ze dne 14. 6. 2o,7

l

Vyrozuměníoprovedeném"ktadudokatastrunemovitoslĺve1ěcisp.

účinkyvkladu ke dni 3'.7' 20l7. ke Kupní smtouvě
ze dne
č,.4ĄĄ|l2a444ĺl, o roztoze 42mz.v k.ri. rretĺn)
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-

15-2'zli?.

m.Y-2El9ĺ2ot7-73l(právnĺ
prodcj čłĹstiobecnĺho pozemku p.

