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ZPRAVA
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013

obce ROUBANINA, okres Blansko

ZPráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na zák\adě Zápisu z dílčího

Přezkoumání hospodaření, které proběhlo ve dne 23. září 20L3 a na zák]adě výsledku
koneČného přezkoumání hospodaření, které se uskutečnilo dne 28. května 2014.

Přezkoumání hospodaření proběhlo na základě žádosti a v souladu se zákonem č. 42012004

Sb,, o Přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků

obcí (dále jenzákon o přezkoumávání hospodaření).

Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Roubanina
Roubanina 4,679 61 Letovice

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

kontrolor: petra kupková

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

vYdal JUDr. Roman Heinz, Ph.D. * vedoucí odboru kontrolního a právního Krajského úřadu

Jihomoravského kraje,

Ing. Martin Seidl - místostarosta

Lenka Kobylková - účetní

Při přezkoumání byli přítomni:



předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou
o přezkoumávání hospodaření, V souladu s

hospodaření je přezkoumání hospodaření
na významnost jednotlivých skutečností
Při posuzování jednotlivých právních úkonů
ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

údaje uvedené v § 2 odst. I a 2 zákona
§ 6 odst. 3 písm. b) zákona o přezkoumávání
prováděno výběrovým způsobem s ohledem

podle předmětu a obsahu přezkoumání.
se vychžní ze znění právních předpisů platných

A. VÝsledek přezkoumání

L Při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky uvedené
v ustanovení § 10 odst.3 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření.

Přehledzjištěných chyb anedostatkův členěnídleustanovení § 2 odst.1 a2zákona
o přezkoumávání hospodaření:

§ 2 odst. l písm. a) plnění příimů a výdqiů rozoočtu včetně peněžních operací. {lkajících se
r o zpo čt ový c h pr o stř e dlců

- Závěrečný účet obce Roubanina za rok 2012 byl schválen na zasedání zastupitelstva
obce dne 12, 6,2013, kdy byla přijata nápravná opatření k zjištěným nedostatkům.
Písemná informace o přijatých opatřeních k nápravě zjištěných chyb a nedostatků
uvedených ve Zprávé o výsledku přezkoumání hospodaření byla podána
přezkoumávajícímu orgánu až 24. 7. 2013. Nebyla dodržena zákonná lhůta
stanovená v § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 42012004 Sb., o přezkoumávání
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, kdy tuto
písemnou informaci zasílá územní celek přezkoumávajícímu orgánu nejpozději do
15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech
územního celku.

il. Při přezkoumání hospodaření byly zjištěny následující chyby a nedostatky, které
nemají závažnost nedostatků uvedených v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona
o přezkoum ávání hospodaření.

Přehledzjištěných chybanedostatkůvčleněnídleustanovení § 2 odst. l a2zákona
o přezkoumáváni hospodaření :

§ 2 ods_t. 2 písm, h) učetnictví vedené územním celkem
- Učetním dokladem číslo 50265 ze dne 8. 1l. 2013 byla uhrazena záloha ve výši

10.000,- Kč za zptacování návrhu Územního plánu Roubanina. O poskytnuté zá|oze
nebylo účtováno na účet 051 - poskytnuté zá|ohy na dlouhodobý nehmotný
majetek. Obec nepostupovala v souladu s bodem 5.5.1. Ceského účetního
standardu pro některé vybrané účetní jednotky č. 710, kdy účetní jednotka účtuje o
poskltnutí zálohy na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku k tomuto okamžiku
na stranu MA DATI účtu 05l - Poskynuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek se

souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové tíídy 2.



B. plnění opatření k odstranění nedostatků ziištěnÝch

I. při přezkoumání hospodaření územního celku za předcházející roky

Při přezkoumání hospodaření za předcházející rolql byly zjištěny následující chyby
a nedostatky:

- Na základě Smloul.y o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu ze dne
26. 6. 2012, zřídila obec Roubanina (povinná) pro E.ON Distribuce a.s. (opróvněná)

,právo umožňující využití zatížené nemovitosti pro učely zřízení a provozoýání zařízení
distribuční soustavy spočívající v umístění nového nadzemního vedení NN na části
pozemku p.č. 622/2 v k.ú, Roubanina, Dle čl. III. smlouvy se věcné břemene zřizuje
uplatně a to za jednorázovou v celkové úši 2.000,- Kč bez DPH. K této částce bude
připočtena platná sazba DPH. Dále bylo smlouvou stanoveno, že úplata bude
povinnému uhrazena na základě daňového dokladu - Jaktury s termínem splatnosti min.
21 dnů tystawné povinným do 30 dnů od doručení smlouvy z příslušného katastrálního
pracoviště katastrálního úřadu, tj. po provedení zápisu práva do katastru nemovitostÍ.
Wad práva byl v katastru nemovitostí zapsán dne jl. 7. 2012, avšak ličetní jednotka
do konce účetního období roku 20]2 fakturu oprávněné nevystavila a o vzniku
pohledávlq neúčtovala. Nebylo postupováno v souladu s § 2 zákona č, 563/1991 Sb,, o
účetnictví. Obec vystavila duňový doklad č. 20130001 ze dne 20. 5. 2013. Platba za
zřízení věcného břemene byla zaúčtovóna účetním dokladem číslo 50141 ze dne
18. 6. 2013. Naoraveno.

- Návrh závěrečného učtu za rok 20I1 byl opatřen doložkou stvrzující jeho zveřejnění
od 11. 1. 20]2 do 6. 6. 2012. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Závěrečný účet
za rok 2011 pod bodem č. 9 Zópisu z veřejného zasedání zastupitelsÚa ze dne
25. 1. 2012, Zvýše uvedeného vypl}ryá, že Návrh závěrečného {lčtu nebyl zveřejněn ]5
dnů přede dnem projednání v zastupitelstvu obce. Uzemní celek nepostupoval v souladu
s § l7 odst. 6) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Obec přijala systémové opatření spočívající v dodržovdní zdkonné lhůý při
zveřejňovdní Závěrečného účtu v následujících létech. Plnění tohoto oputření bylo
odkontrolováno na zveřejnění Návrhu Zdvěrečného účtu obce za rok 2012, který byl
v zdkonné lhůtě zveřejněn po dobu nejméně lí.-ti dnů před jeho schvtílením
v zastupitelstvu obce. Napraveno.

- Dne 1 1 . 4. 2012 zveřejnila obec Roubanina na úřední desce umožňující dólkový přístup
Návrh závěrečného účtu za rok 20]]. Tento Návrh závěrečného účtu neobsahoval
zprávu o ýsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011. Při zveřejňovóní
Závěrečného účtu za rok 201 1 nepostupovala obec Roubanina v souladu s § 17 odst. 6
zákona č. 250/2000 Sb,, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, kdy, územní
samosprávný celek zveřejní návrh svého závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření po dobu nejméně ]5 dnů přede dnem jeho projednávání
na zasedání zastupitelstva územního samosprávného celku na své úřední desce
a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Na úřední desce může být návrh závěrečného
účtu zveřejněn v užším rozsahu, který obsahuje alespoň udaje o plnění příjmů a výdajů
rozpočtu v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby
a závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. Způsobem umožňujícím dálkový
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přístup se zveřejňuje úplné znění návrhu zóvěrečného účtu včetně celé zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření. Obec Roubanina k výše uvedenému nedostatku
přijalu systémové opatření, kdy při zveřejňování zdvěrečného účtu bude postupovat
v souladu se zdkonem, tak aby Zóvěrečný účet obsahoval veškeré ndležitosti
a součdstí zveřejnění byla i Zpráva z přezkoumdní hospodaření obce ve stanoveném
roasahu. Závěrečný účet obce Roubanina za rok 2013 byl zveřejněn včetně Zprdvy
z přezkoumání hospodaření obce za rok 2012. PInění přijatého opatření lze považovat
za splněné. Napraveno.

II. při předcházejícím dílčím přezkoumání

Při předcházejícím dílčím přezkoumání hospodaření byly zjištěny následující chyby
a nedostatlql:

- Úč"mí. dokladem číslo 50146 ze dne 2t. 6. 2013 poslqltla obec Roubanina finanční
příspěvek obci Deštná na plavání dětí ve výši 1.200,- Kč. O vzniklých nókladech nebylo
účtovóno jako o nákladech na transfery v souladu s § 35 písm. b) vyhlášlry č. 410/2010
Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 536/1991 Sb., o účetnictví,
ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotlql. Tato stanoví,
že položka výkazu zisku a ztrát ,,A.III.2. Náklady vybraných místních vlódních institucí
na transfery" obsahuje u lcrajů, obcí, dobrovolných svazlru obcí, jimi zřízených
příspěvkových organizací a u regionálních rad regionů soudržnosti zejména náklady
z titulu dotací, přispěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor
či peněžních darů, a to bez ohledu na účel jejich poslqltnutí. Z účtu 518 - ostatní
sluiby, byl účetním dokladem číslo 40005 ze dne 30. 9. 2013 poslrytnutý příspěvek
zaúČtovdn do nákladu vybraných místních vlddních institucí na transfery - účet 572.
Napraveno.

- Závěrečný učet obce Roubanina za rok 2012 byl schválen na zasedání zastupitelstva
obce dne 12. 6. 2013, kdy byla přijata nápravná opatření k zjištěným nedostatkům,
PÍsemná informace o přijaých opatřeních k nápravě zjištěných chyb a nedostatků
uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření byla podána
přezkoumávajícímu orgánu až 21. 7. 2013. Nebyla dodržena zákonná lhůta stanovená
v § 13 odst. ] písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních
samospróvných celků a dobrovolných svazků obcí, kdy tuto písemnou idormaci zasíló
územní celek přezkoumóvajícímu orgánu nejpozději do ] 5 dnů po projednání této
zprávy spolu se závěrečným účtem v orgónech územního celku. K ziištěnému
nedostatku bvlo přiiato opatření, spočívaiící v důsledném dodržovdní aíkonem
stanovené lhůtv nři zasíldní núpravných opatření k zjištěným chvbám a nedostatkům.
plnění přiiatého onatření bude předmětem následuiících ořezkoumóní hospodaření
obce Roubanina.

- Pod bodem č. 2 Zápisu ze zasedóní obecního zastupitelstva obce Roubanina ze dne
20.2.2013 bylo projednáno a následně schváleno poslqlínutí členského příspěvku
ve výši 1.500,- Kč Spolku obnovy venkova. Výše uvedený závazek obce nebyl k datu
dílčího přezkoumání předepsán. Obec nepostupovala v souladu s § 2 zákona
č, 563/1991 Sb., o účetnicMí, kdy učeíní jednotlql účtují o stavu a pohybu majetku
a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a ýnosech a o ýsledku
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hospodaření. Clenshý příspěvek ve výši 1.500,- Kč, pro Spolek obnovy venkova, byl
předepsdn účetním dokladem č. 30107 ze dne 1.9. 2013 a ndsledně účetním dokladem
č. 30076 ze dne 7. 10. 2013 uhrazen. NaDraveno.

- Na zasedání Zastupitelstva obce Roubanina ze dne 30.4. 2013 byl pověřen starosta
obce podpisem Kupní smlouvy na prodej pozemku.p.č, 6/1 v k.ú. Roubanina, herý byl
schválen zastupitelsvu obce dne ]2.9.2012. Učetním dokladem číslo 95 ze dne
22. 5. 2013 a d.č. 113 ze dne 26. 6. 2013 byla na položku 3111 - přúmy z prodeje
pozemků zaúčtovóna přijatá platba v celkové výši 4a{,- Kč. K datu dílčího přezkoumání
hospodaření obce Roubanina nebyla Kupní smlouva předložena. Výše uvedené účetní
doklady nelze považovat, v souladu s § 33a odst. ] zákona č. 563/199] Sb., o účetnictví,
za průkazné, jelikož nebyly doloženy obsahemjiného průkazného účeíního záznamu. Ke
konečnému přezkoumdní hospodaření obce Roubanina za rok 2013 byla předložena
Kupní smlouva ze dne 18. 9. 2013, kterou byly zprůkazněny výše uvedené účetní
doklady. NaDraveno.

c. přezkoumané nísemnosti

Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány písemnosti uvedené v záplse
z předcházejícího dílčího přezkoumání hospodaření a dále zejména následující písemnosti:

- Evidence rozpočtových opatření za rok 20 ] 3
- Rozpočtová opatření 4/2013 - 7/2013
- Inventarizační zpráva ze dne 31 1 2014
- Inventurní soupisy tičtů k 3l . 12, 201 3
- Plán inventur na rok 20]3 ze dne ] ]. I2. 20l3
- Kniha přijatychfaktur 20]3
- Pokladní doklady za měsíc listopad 2013
- Pokladní lcrtiha za rok 20] 3
- Příloha účetní zóvěrky sestavení k 31, 12. 201 3
- Účrmí doklady k přezkoumaným písemnostem
- Učtový rozvrh roku 20] 3
- Dohoda o provedení próce ze dne 1. 10. 2013 (úklidvolebních prostor)) vč, mzdového

listu za období 10/2013
- Dohoda o provedení próce ze dne 1. 11.2013 (účetnictví obce, mzdy, rozpočet a

rozpočtová opatření, učetní závěrlry) vč mzdového listu za období ] 1/2013
- Pracovní smlouva č. l/2013 ze dne 6. ó. 2013 (uklízeč veřejných prostranství), vč.

Dodatku č. 1/201 3 ze dne 29. l 1. 201 3 a vč. výkazů práce a mzdového listu za období 9
- 12/2013

- Pracovní smlouva č. 2/2013 ze dne 2. 9. 2013 (uklízečka veřejných prostranství),vč.
mzdového listu za období 9 - I2/20] 3

- Smlouva o dílo č. 09-2013 ze dne 16. ]0. 201j (zpracování uzemního plánu Roubanina)
- Kupní smlouva ze dne 18. 9. 2013 (prodej pozemku p.č. 6/6 o výměře 22 m2 v k.ú

Roubanina)
- Záměr obce na prodej čásíi pozemku p.č. 6/l o výměře cca 22 m2 v k.ú, Roubanina
- Směrnice o inventarizaci majetku a závazků
- Zápis č. 28 o průběhu zasedání obecního zastupitelstvav Roubanině ze dne ]l. 9, 2013
- Zápis č. 29 o průběhu zasedání obecního zastupitelstvav Roubanině ze dne 30. 10, 2013
- Zápis č. 30 o průběhu zasedání obecního zastupitelstva v Roubanině ze dne ] ]. 1 2. 201 3



D. Závér

I. Při přezkoumání hospodaření obce Roubanina za rok201,3

bvlv ziištěnv chvbv a nedostatkv
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

- Nebyla podóna písemná informace přezkoumávajícímu orgánu o přijetí opatření
k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření
do 1 5 dnů od projednání závěrečného účtu.

bvlv ziištěny chybv a nedostatkv.
které nemají závažnost nedostatků uvedených v § l0 odst. 3 písm. c)

zákona o přezkoumávání hospodaření. a to:
- Územní celek neclodržel postup účtování o dlouhodobém nehmotném majetku,

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 20]3 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 ........ 2,10 oÁ

b) podíl závazků na rozpoětu územního celku ........ 7,14 oÁ

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

Roubanina, dne 28. května 20l4

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

úřad

Ing, Lenka Létalová É7l,h ďL/") l

;;;;l' k ;; ;;1 ; ;; ;; ;; j;; 
;: i, "i^'&ii,*^(kontrolor pověřený řízením přezkoumiiní

Petra Kupková

kontrolor
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Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího
přezkoumání. Místostarosta obce Roubanina pan Ing. Martin Seidl a účetní obce paní Lenka
Kobylková prohlašují, že podle § 6 odst. 2 písm. e) zákona o přezkoumávání hospodaření
poskytli pravdivé a úplné infotmace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících
se k němu apíevzali dle § 6 odst. 3 písm. k) návrh zprávy o výsledku přezkoumání.

Ing. Martin Seidl U,L-(
místostarosta obce

Lenka Kobylková

účetní

Poučení

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně i návrhem zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření, přičemž konečným znéním se stává okamžikem marného uplynutí
lhůty stanovené v § 6 odst. 3 písm. l) zákona o přezkoumávání hospodaření, k podání
písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání.

Územní celek může do 30 pracovních dnů od předání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření podat písemné stanovisko k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
v souladu s § 6 odst. 3 písm. l) zákona o přezkoumávání hospodaření.

Stanovisko zašle územní celek na adresu Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru
kontrolnímu a právnímu, k rukám kontrolora pověřeného řízenim přezkoumání.

Já, níže podepsaný místostarosta obce Roubanina prohlašuji, že nemám k tomuto návrhu
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 20 l 3 připomínek a nebudu podávat
písemné stanovisko podle § 6 odst. 3 písm. l) zákona o přezkoumávání hospodařenÍ.

Územní celek je povinen podle § 13 odst. l písm. b) zákona o přezkoumávání hospodaření do

15 dnů po projednání zprávy spolu se závéreěným účtem v orgánech územního celku podat
písemnou informaci o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků, uvedených ve zprávé,
včetně uvedení lhůty, ve kleré podá písemnou zprávu o plnění přijatých opatření (§ l3 odst. 2
zákona o přezkoumáván í ho spodaření).

Ve lhůtě uvedené územním celkem v písemné informaci zaslané krajskému úřadu je územní
celek povinen podle § 13 odst. 2 zákona o přezkoumávání hospodaření zaslat písemnou
zprávu o plnění přijatých opatření,

Obě výše uvedené písemnosti zašleúzemní celek na adresu Krajského úřadu Jihomoravského
kraje, odboru kontrolnímu a právnímu, k rukám kontrolora pověřeného řízenim přezkoumání.

podpis mistostarosta obce

tpřo§"'



Zpráva o výsledku přezkoumání
o přezkoumáváni hospodaření

Roubanina dne 28. května 2014.

hospodaření byla v souladu

projednána a jeden vylisk
s ustanovením § 1I zákona
píevza| místostarosta obce

Ing. Martin Seidl

místostarosta obce podpis místostarosta obce
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