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ZPRÁVA
o vý§ledku přezkoumání hospodaření za íok 2020

obce ROUBANINA, okres Blansko

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaiení byla lrypracována na Základě Zápisu z dílčího

přezkoumání hospodaření, které proběhlo dne 3. prosince 2020 a m Zíkladě Ý§ledku
konečného přezkoumání hospodaření, kteťé se uskutečnilo dne 13. dubrta 2027.

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

o obcích a v souladu se zákonem č,420/2004 Sb., o přezkorrmávliní hospodaření úzetnních

samospráWých celků a dobrovolných svazků obcí (d,íle jen zákon o přezkournávání

hospodaření)-

Mí§to provedení přezkoum.íní:
dílčí přezkoumání Krajshý uiad Jihomoravského kraje

Zerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

konečné přezkoumáni: Krajský úřad Jihomoravského kaje
Žerorinovo oárněsti ]. ó0l 82 Pmo

Přezkoumání lrykonal:
Kontrolor pověřený řízenim přezkoumrini: Jana Burgerová

Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § 5 zikona o plezkoumáVání hospodaiení

lrydala JUDi, Dag1rlal Dolovská povďena vedením odboru kontrolního a právniho

Krajského úřadu Jihomoravského kaje.

Při přezkoumání byli přitomni: petr Dvořáček - starosta

Lenta Kobylková - účetní

Kra]ský úřad Jihonoravského krajc
Odbor korTtrolní a prár.ní
zenltir'ovo nánlčsti j
601 82 Brno



Předmět řrřczkounráníi

Předmětem přezkoumání hospodaření j§ou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst. l a 2
ziikona o přezkoumávání hospodaiení, posouzené podle lrledisek uvedených v § 3 tohoto
ziákona, Přezkoumání hospodaření bylo lrykonáno ťběroťm způsobem.

Při posuzování jednotli\aých právních úkonů se lychází ze zněni právních piedpisů platných
ke dni u§kutečnění tolroto rikonu.

Podle ustanoveni § 2 odst, 3 zákona o přezkounávání hospodaření nebyly předmětem
přezkoumrání údaje, na ktelé se vztahuje povirrnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno dle 22. čemelce 2020, a to doručením písemného
oz]ámení úzernrímu celku nejpozději 5 dnů přede dnem realizace výkonu piezkoumání,

s ohledem na mimořádnou situaci související se šířením koronaviru došlo k omezeni
možností realizovat přezkoumání hospodaření územních celků obryk|ým způsolrem
a v obwklém ťoz§ahu v §ouladu § \Ttvořeným plánem. v této věci rYdalo Ministerstvo
íinanci mimořádné metodické doporučení k qýkonu přezkoumáni hospodaření
územních celků.

Za úč€lem zajištění šplnění základnich zákonných povinností přezkoumávajícího orgánu
bylo nutné konečné př€zkoumání prové§t korespondenčním způsobem. Požadované
písemnosti ke konečnému přezkoumání hospodaření byly předloženy elekt!:oíickou
formou,

I. chyby a nedo§tatky zjištěné při předcházejícím dílčím přezkoumání byly napraveny.
Při konečném dilčím přezkoumání nebyly chyby a nedostatky zjištěny. Z těchto
důvodu |ze na ho§podaření územního celku nahlížeú tab jakoby v něm nebyly chyby
a nedo§tatky.

I. při přezkoumání ho§podaření rizemního celku za předcházející rola

Při přezkountiní ho,^podaření za přctlchúzejíc,í rcK!\ byb: zjištěq) následuiíci chyby

Na základě Doddíku ke smlouýě o nájmu a ptovozovóní plynárenského zdííze í
č. 9402004883/3000003540 ze dne 18. 12- 2019 byla obci l,yfakturoýána čásíka ýe výši
48.067,25 Kč za zajištění proýozu a běžné údržby plynárenslalho zařízení za ťok 2019-
Daňo,,,ý doklad ě. 3402007379 2e d e 3]. ]2. 20]9 (DUZP) nebyl zaúčtoldn jako
závazek obce na |ičet 32] - Dodavatelé. Obec nepostupoýala ý sou]adu s ustanoýením
§ 2 odst. 1 tyhlóšlE č. 4]0/2009 Sb., kteťou se prcýáději ěklefá usla oýe í zákona
č. 563/]991 Sb_, o účeínictýí, pro některé l,ybrané účetní jednotlE, kdy účetni jednotlíy,
heré ,,,edou účetnictví ý plném rozsahu, nebo w zjednodušeném rozsahu, účtují
potlýojúý li zápisy o stdvu a pohybu majetku a,jíných aktiv, závazků včetně dluhů
a jiných pash, dále o nákladech a týtlosech a o výsledku hospotlaření- K nedostlrtkll
býIo přijato systémolé ndpralné opaíření. PInění opatření bylo ověřeno např,
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A. výsledek přezkoumáni

B. plnění oDatření k odstřanění nedostntků ziištčnÝch



na daňoýém doklaďu č. 3402010063 ze dne 31. 12. 2020, kterým byla čáslka ve výši
48.067,25 Kč ýč. DPH, za zajštění ptovozu a běžné ú.lížbJ, plynárcnského zařizeni
za fuk 2020, zaúčtoýá a jqko livazek obce na účet 321 - Dodaraíelé (tLč. 30217
ze dne 31. 12.2020).

- Dne 1. 12, 2019 uzaýřela obec Rouba ina, jako prodáující, kupní smlouvu na prodej
pozemka p-č- 637/] o ýýněře 142 m2l, k,ú. Rouba iúa. Dle čl. IIL smlouvy byla kupní
cena přeýádě é emoýitosti sjednána dohodou smluýních stťa ý celkoýé ťýši 2.810,-
Kč a l,;l,tpující se zaýazuje uhradit kupní cenu nejpozději do ]1 kalendářních dnů
ocle dne, kdy obdťží od katastrálního úřadu vyrozumění o proýedeném ýkladu
do katastíu emoýitostí. obec Roubanina neúčtotlala o ýzniku pohledóýlE 1,wlýl,ající
z uzaýřené smlo1oy. Nebylo postupováno v souladu s usíanoýenim § 2 odsí_ 1 zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictýí. Předpis pohleďáýlE, ýrpaýdjící z uzaýřené k pní
smlouý), na proďej pozemku, b:/l tlodatečně zaúáován dne 1. 1. 2020 (.Lě. 30109)
ý čá§tce 2,840,- Kč na účel311 0060. Kltphí ce 4 byla uhruzeng dne 1.6.2020 (d. č.
94 dne 1, 6. 2020). !glp919,

Dne 3]. 7. 2019 uzaýřela obec Roubanina Pracoýni smlouýu na dobu určitou od ]. 8,
20]9 do 30. 11. 2019 se zastupitelkou obce Roubanina. O vzniku pracollněprávniho
ýztahu mezi obci a č]enem zastupitels\a nerozhodlo zastupitelsho obce Roubani a.
Neb|lo posíupoýál|o ý souladu s § 84 odst, 2 písm. p) zókona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ktery sta oýí zasíupilelstýu obce, jako ýyhlazenou praýomoc, ýyslovoýat souhlas
se ýznike pťacoýněpťóvlího ýztahu mezi obci a členem zastupitelstýa obce_ Obec
přijal., slsíémoýé opatření spočíýl]jící ý důsledném dodlžování ustalovení ýýše
uvedeného zókona i dodatečrrě ý zashrpitel§íýlt obce drre 20. 11.2019 pftcoýní vzlah
schýálil.L Plnění přijatého opalření bylo oýěře o a Placoýní srrrlollýě ze dne 1.4.
2020 (druh práce - uklizeě ýeřejných prosbanstýr, azaýřené se zastupitelkou obce
(schýáleha v Zo dne 1. 1. 2020).

II. při předcházejícím dilčím přezkoumání

?ři PředcháZeiicím dí!čím Přezkou úní htlsptltlaření byly :jištčny následttjící chyby

- Konírolou stavu hoíoýosíi na bankovních účtech bylo ziišíěno, že dle ,,,ýpisů z účtů
sestaýených ke dni 31. 10- 2020 činí zůstaíek celkaýou čásíka ].175.0]3,62 Kč (KB
499.9]6,41 Kč, ČNB ó75.097,21 Kč). Poťoý óní zůstatl,J, na účtech se stavem
vedeným v účetnictýí obce byl zjištá1 nesoulad, Dle vykazu rozvaha a hlalní ]aliha,
sestavených ke dni 31- 10- 2020 l,ykazuje staý účtu 231 - Základní běžný účet částku
1- ]7 5-067,ó2 Kc- Tento postup není ý souladu s § 8 odst. ] a 2 zákona č. 563/]991 Sb.,
o účet iclýí, Zjišíěný roz.I ýe ýýši 54,- Kč staýu účtll 231 - ZákIa.Iní běžný účet
ýede ý ý účelnicíýí ý porcýnáním se skutečhostí (dle ýýpisu z účtů), b,l způ§oben
chybnýn zaúčíoýólrfun částb,. Nápruýa býIa ploýederra opfuý ým účet rílrl dokladeír,
40010 ze dhe 31. 12. 2020, Konírolou inýeníutního účtu 231, sesraýeného k31. 12.
2020, nebll ziiště rozdíL Nalruver,o.

- D e 1. ]2. 2019 uzatřela obec Roubanína, jako prodáýajicí, kupní sm]ouýu na prodej
pozemku p.č. 637/2] o 1Ťýfiěře l42 m2l, ktj_ Roubanina_ Dle čl. III_ smlouly byla kupni
cena přeláděné nemoýitosíi sjed á a dohodou smluýních stran ve výši 2_840,- Kč
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(uhtazeno d. č. 91 ze dne ]. 6. 2020.) Ptální účinlE vHadu,,lznikly dfie 6. 5, 2020.
Kontlolou bylo zjištěl1o, že k 3]. 10. 2020 nebylo ljčtoýárlo o úbytku majetku- Te,xto

postup není ý souladu s § 2 zákona č, 563/1991 sb., o účetnictvi. Yýše uýedehý
pozemek p.ě. 637/21 byl ollúětovón z majetku obce (účet 031.0500) dokladem č. 502ó4
dne 31. 12. 2020. §gp!g!!9!

C. Záyér

l, Při přezkoumání ho§podaření obce Roubanina za rok 2020

nebvly ziištěnY chyby a nedo§tatkv

II. Upozorrrění na případná ťizika, která |ze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků,
která mohou mít negativní dopad na hospodaření územniho celku v budoucnui

III. Poměrové ukazátelé zjištěné při přezkoumáni ho§podaření!

a) podíl pohledávek na rozpočtu úZemniho celku ,...,..,...,..........,......

b) podíl ávazků na rozpočtu územniho celku .....,...........,......,...,...,.

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územniho celku

1 ,26 01,

I,85 %
0,00 %

rv, ověřeni poměru dluhu úze ního celku k pruměr,u jeho přijmů za poslední
4 řozpočtové roLT podle právniho předpisu upravujíciho rozpočtovou odpovědnost:

Dluh obce Roubarrina k31. 12. 2020 nepřekročil 60 % pruměru příjmů za poslední
4 rozpočtové roky.

Bmo, dne 13, dubna 2021

Jména a podpisy kontroloru zúčastněných íla konečném dílčím přezkoumání - za Krajslcý uřad
Jihomomvského kaje

konlrolor pověřený řizcli,n !řezkoumáli
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po\ čieného iiudrim pře2koulná!i

komě chyb a nedostatků zjištěných pii dilčích přezkoumáních, které bylyjiž napraveny.

- Pří přezkou állí hospodaření za rok 2020 nebyla zjištěna žád á záýažná rizika, Helá
by mohla mít negathúí dopad na hospodaření územního cell,;u y budoucnosíi.

Jana Burgelová



Tato zpráva o ýýsledku piezkownání hospodaření je současně i ná\,Ťhem Zpťávy o výsledku
přezkoumlini hospodařeni, a je možno ke Zjištění v ní uvedené podat písemné stanovisko
ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání návrhu zprálry kontrolorovi pověienému řizením
přezkoumání, Konečným Zirěfim zpťá\ry se tento náwh stává okamžikem marného uplynutí
lhůty, §talovené v § 6 odst. l pism, d) zákona o piezkoumávriní hospodařeni, k podání
písemného stanoviska kontrololovi pověřenému řizenim přezkoumání.

Zpráva se r,yhotor,uje ve dvou stejnopisech, piičemž se jeden stejnopis předává zástupci
kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu krajského uřadu.

Zpráva o qisledku přezkoumání hospodaiení byla v souladu s ustanovením § 11 zákona
o přezkoumávání ho§podaření projednána a jeden výtisk převzal starcsta obce Roubanina,
Z důvodu mirnořádných opaaení byl nár,th zpráry projednán dákově, prosťednictvím
telefonické komrmikace. Nedílnou součásť zprály je seznam přezkounávaných písemností
uvedených v piíloze.

Poslední kontrolní úkon, tj. projednání návrhu zpráry, byl učiněn dne 13. dubna 2021.

Poučení

Zá§tupci úzenního celku prohlašují, že poskytli pravdiv
přezkoumání a o okolnostech váahujících se k němu,

é a úplné bformace o
!c

petr Dvořáček

Lenka Kobylková

_)-

[',



Pii piezkournání hospodaření byly přezkoumány následující písemnosti
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Přiloha ke ZDrávě o ví,§lcdku írřezkoumání hosDodaření za rok 2020

- Návrh rozpočtu obce Roubanina na íok 2020
- schváIený rozpočet obc€ Roubanina na rok 2020
- Návrh řozpočtového provjzoíia na rok 2020
- Evidence rczpočtoqich opaťeni 2020
- Rozpočlové opaření č, 2, 3
, NálŤh sťednědobébo \ýhledu ťozpočtl obce Roubaí\ina l.2020 - 2024
- sťednědobý výhled rozpočtu obce Roubanina r.2020 - 2024
- Návrh áVěrečného účtu za Tok 20l9
- závěrečný účet za ťok 20l9
- Výpis z účtu poř. č, 26 ze dne 30. 10. 2020 (ČNB)
- Výpis z ričtu poř, č, 27 ze dne 3, l l, 2020 (ČNB)
- výpis zúčtu č, 11zaobdobi1. 1.-31.10.2020(KBa,§.)
, Výpis z účtu poř. č,35 ze dle 3l. 1.2020 (ČNB)
- Výpis z účtu č, 12 za období prosinec 2020 (KB a.s.,)

- Příkaz k proved€ní inveníanza.e za rok 2020
- Plán invenlur Za íok 2020 zE dne 16. 12.2020
- Inventařizační zpťáva za rok 2020
- Inventurni soupisy účtů 042,231,245,3 | l,3l4,321.33l, 33'7,342,3'74
- Mzdové lisĎ, neuvo]něných za§tupitelů za l - 1212020
- Praco\,Ťl sLnloula c, l 2020 le dne J, l, )0)0 (Ullid obecnlch budov]
- Pracotnl .mlouta a J 2020 le dne L 4, '0'0 ruklid !eieiných prostran.§ n
- Pokladni kniha u měsic prosinec 2020
- Uč€tní doklady qýkajici se př€zkoumávaných písemností
_ smlouva o poslrytnuti dotace z rozpočtu JMK S,č, JMK065652/20/oRR ze dne 14. l0,2020 (investiční

dotace "Rekonstrul(c€ viceúč€lového centra - lV, etapa)
- Dodatek ke snlouvě a nájmu plynárenského zařizeni č. 9402004883/3000003540 ze dne 16.12-2o2o

(GasNet, s.I.o,)
- Příkamí smlouva č. 13/2019 ze dne 16.9.2019 (zaiištěni qiběru áotovitele slavby "Roubanina -

, Příkazni smlouva č, I5l2020 ze dne 6,5.2020 (zpíacování a podání ádosti o dotacj víimci,Ý}z!y
č, II] - MZ ČR na akci vodovod Roubanina - So 1 .2. vodovod v obci Roubanina)

- Přlkazni smlouva ze fue 20. 12. 2019 (autorslý dozor pro stavbu "Roubanina vodovod" so 0l
Vodovodní přivaděč pro obec Roubanina)

- smlouva o dílo č. 002/2020 o dodávce Ňav€bních praci ze dne 9. 1.2020 "Roubanina - vodovod"
, smlouva o dilo na \rypracoÝíni proiektové dokun€ntac€ a dodávku souvisejicích praci Roubanina -

vodovod so 1,2 Vodovod v ob§i Roubanina ze dne 20.2,2020
- Smlouva o dilo ze dne 17,2,2020 "Stavebni abouraci práce viceúčelové €entíum"
- smlouva o dilo ze dne 23, ó. 2020 "Rekonstrukc€ vic€účelového ceítra Iv. etapa"

- smlouva opůjčce p€něz ze dne ló.9,2020 (obec Slatinka "věřitel")
_ zápis č, 12 o průběhu 12, zasedáni Zastupit€lsťva obc€ Roubanina konaného l8, 12.2019
_ Zápis č, 13 o pniběhu l3. zasedání Zast$pitelstva obc€ Roubanina konaného 19,2.2020
- Zápis č, 14 o pruběhu 14. zasedání Zastupitelstva obce Roubanina konaného 1. 4. 2020
, Zápisč. 15 o píuběhu 15. zasedani Zastupitelstva obce RoubaDila konaného 29, 4. 2020
- Zápis č. l7 o pruběhu l7, zasedání zastupitelswa obce Roubanina konaného 16, 9, 2020
- Zápis č- l8 o průběhu 18, zas€dáni Zastupitelstva obce Roubanina konaného 18. l1,2020
_ zápis č, 19 o pntběhu 19, zasedání Zastupitelstva obc€ Roubanina konaného 16, 12.2020
- Zápis z jednání íinančního \.ýboru ze dú€ 8, 4. 2020 (kontfola pokladny, úč€tní doklady za I. - lll-l2020)
- Zápi§ ze zasedání konlrolnlho výboru ze dne 3. 2 .,22. 6.,21.9,2o2o
_ Zápis ze zasedání kontrolního výboru z€ dne 2 l . l 2. 2020
- Kolaudačni souhlas s uživáním stavby vodniho dilaze dne 27. 11.2020 (ýodovodní přivaděč)


