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A. Přezkoumané písemnosti

Druh písemnosti
Návrh rozpočtu

Pravidla
rozpočtového
provizoria

Rozpočtová
opatření

schválený rozpočet

Stanovení
závazných
ukazatelů zřízeným
organizacím

Střednědobý výhled
rozpočtu

Závěrečný účet

Popis písemnosti
Návrh rozpočtu obce Pozděchov na rok 2021 byl zveřejněn na úřední desce od
2.3.2021 do 31.3.2021. Daňové příjmy (třída 1 RS) a přijaté transfery (třída 4 RS)
jsou členěny do položek (druhové členění RS). Pro příslušný § (odvětvové
členění RS) jsou uvedeny příjmy nedaňové a kapitálové, běžné výdaje.
Kapitálové výdaje jsou uvedeny s § a pol. Rozpočet je navržen jako vyrovnaný
pro příjmy i výdaje ve výši 9.226.000 kč.
ZO dne schválilo na svém zasedání 11.12.2020 pravidla rozpočtového provizoria
na období od 1.1.2021 do doby schválení rozpočtu obce na rok 2021 takto:
a) Čerpat výdaje lze u schválených investičních akcí podle uzavřených smluv o
dllo;
b) Měsíční výdaje nesmí překročit jednu dvanáctinu výdajů rozpočtu obce v roce
2020:
c) Obec přednostně poskytne příspěvek vlastni příspěvkové organizaci na její
provoz. Tento příspěvek bude poskytován měsíčně maximálně do výše 1/12
z celkového ročního objemu příspěvku na provoz školy v roce 2020.
Rozpočtové provizorium bylo zveřejněno na úřední desce v elektr. podobě dne
15.12.2020. Oznámeno zveřejněnl.
ZO dne 21.5.2021 schválilo rozpočtové opatření /RO/ č. 1 (P i V " 275.000 KČ).
Dne 15.6.2021 zveřejněno.
ZO dne 25.6.2021 schválilo RO č. 2 (P " 112.000 KČ, V + 212,000 KČ, pol. 8115).
Dne 14.7.2021 zveřejněno.
ZO dne 17.9.2021 schválilo RO č. 3 (P " 266.000 Kč. V + 64.000 KČ, pol. 8115).
Dne 29.9.2021 zveřejněno.
ZO dne 26.11.2021 schválilo RO č. 4 (P " 1.688.400 Kč, V + 978.611 Kč, pol.
8115). Dne 14.12.2021 zveřejněno.
ZO dne 17.12.2021 schválilo RO č. 5 (V " 56.600 Kč, pol, 8115). Dne 13.1.2022
zveřejněno.
Bylo ověřeno:
Hodnota rozpočtu po změnách odpovídá navýšeni o RO.
RO byla zveřejněna v zákonné lhůtě na úřední desce způsobem umožňujicím
vzdálený přistup a na úřední desce bylo oznámeno zveřejnění.
ZO dne 19.3.2021 schválilo rozpočet obce P,ozděchov na rok 2021
v paragrafovém znění (příjmy i výdaje ve výši 9.226.000 Kč) jako vyrovnaný.
Schválený rozpočet byl zveřejněn na úřední desce dne 23.3.2021.
Obec zřizuje příspěvkovou organizace ZŠ a MŠ Pozděchov. Hodnota závazného
ukazatele pro rok 2021 byla stanovena v rozpočtu obce ve výši 768.000 Kč, ZO
schválilo na svém zasedání dne 25.3.2021 závazný ukazatel ve výši 785.000 Kč.
Hodnota závazného ukazatele byla PO oznámena starostou obce dne 26.3.2021,
čj. OU 94/2021, Dne 25.6.2021 na svém zasedání ZO schválilo navýšení
příspěvku PO o 96.500 KČ na vybaveni přípravné třídy. Změna závazného
ukazatele byla PO sdělena starostou obce dne 30.6.2021. čj. OU 213/2021.
Příspěvek byl poskytnut ve schválené výši 881.500 KČ. Starosta obce schválil
rozpočet PO na rok 2021 dne 24.5.2021. schválený rozpočet PO byl zveřejněn
dne 25.5.2021 na stránkách PO, Střednědobý výhled rozpočtu PO na roky 2021
až 2024. byl zveřejněn na internetových stránkách PO dne 25.11.2019. ZO
schválilo dne 21.5.2021 účetní závěrku PO sestavenou k rozvahovému dni
31.12.2020, ZO schválilo zlepšený hospodářský výsledek PO za rok 2020 ve výši
374,76 kč a jeho převod do rezervního fondu.
střednědobý výhled rozpočtu na r. 2020 až 2024 /SVR/ byl zveřejněn na úřední
desce způsobem umožňujícím vzdálený přístup dne 27,12.2018. Na venkovní
úřední desce oznámeno zveřejněni.
Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední desce obce v zákonné lhůtě od
5.5.2021. ZO dne 21.5.2021 schválilo závěrečný účet obce Pozděchov za rok
2020 sestavený k 31.12.2020 a vyslovilo souhlas s celoročrňm hospodařením
bez výhrad, Schválený závěrečný účet byl zveřejněn na úřed ní desce způsobem
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Bankovní výpis

Evidence majetku

Evidence
pohledávek

Evidence závazků

Inventurní soupis
majetku a závazků

Kniha došlých
faktur
Kniha odeslaných
faktur
Odměňováni členů
zastupitelstva

Pokladni doklad

Pokladní kniha
(deník)

umožňujIcím vzdálený přístup dne 26.5.2021. Na venkovní úřední desce
oznámeno zveřejnění dokumentu.
Stav prostředků ZBÚ k 31.12.2021 dle bankovních účtů:
KB č.ú. 8623851/0100 - zůstatek 21.031.199.70 Kč ověřen na výpis č.v. 222:
ČNB č.ú. 94-314851/0710 CZK - zůstatek 3 195.779,50 Kč ověřen na výpis p.č.
34;
Trinity Bank č.ú 5493465/2070 - zůstatek 2.489.413,93 KČ, ověřen na výpis č. 27.
Zůstatky ve výši 26.716.393,13 kč odpovídaji hodnotě SÚ 231 v rozvaze a
hodnotě řádku 6010 výkazu fin 2-12 M k témuž datu.
Dlouhodobý majetek (v účetnictvl účtová skupina 01, 02, 03 mimo pozemky) je
evidován s využitím SW KEO4 - výpisy z evidence podle jednotlivých položek
majetku jsou doloženy jako přílohy u inventurních soupisů /IS/. Evidenci pozemků
zpracovává obci firma REAL SOFT. Obec má v KN zapsaný nemovitý majetek na
LV 12, 222, 769, 10001 vše k,ú. Pozděchov a LV 13 k.ú. Bratřejov u Vizovic.
K 31.12.2021 pouze krátkodobé pohledávky na účtech:
SÚ 311 odběratelé - částka, 15.646 Kč doložena u IS výpisem z knihy vydaných
faktur;
SÚ 314 poskytnuté zálohy - částka 106.110 Kč doložena u IS rozpisem záloh
dodavatelů energii:
sú 385 příjmy příSt. obd. - částka 55.620 Kč doložena u iS seznamem
odběratelů vody.
K 31.12.2021 pouze krátkodobé závazky na účtech:
SÚ 321 dodavatelé - částka 59.324,18 Kč doložena u is výpisem z KDF;
SÚ 331 zaměstnanci - částka 157.458 Kč, SÚ 336 sociá|nÍ zabezpečení - částka
48.217 Kč, SÚ 337 zdravotní pojištění - částka 22.921 Kč, SÚ 342 ostatnl přímé
daně - částka 15.572 Kč (vše doloženo rozúčtováním mezd 12/2021);
SÚ 341 daň z příjmů - částka 7.790 Kč (daň z příjmů za obec);
SÚ 349 záv. k vybr, vládním instit. částka 1.800 KČ (fa za projednávání
přestupků):
sú 374 přijaté zálohy na transfery - částka 5,479 Kč (nevyčerpaná částka dotace
k voDám);
SÚ 389 dohadné účty pasivní - částka 106.110 KČ (dohad nákladů ve výši záloh
na energie /SÚ 314/).
Doporučeni SÚ 341 používat až v souvislosti s vypracováním daňového přiznání.
Obec provedla inventarizaci majetku a závazků k datu 31.12.2021, Provedeni
inventarizace se řídilo Plánem inventur. Plánem inventur je jmenována
inventarizační komise (IK), stanoven rozsah a termíny provedeni inventur a
definovány povinnosti IK. Proškdeni členů IK bylo provedeno dne 26.11.2021,
doloženo zápisem a prezenční listinou. lnventarizačnľ zpráva byla zpracována
dne 29,1.2022. IK ve Zprávě konstatuje, že inventury byly provedeny v souladu
s Plánem inventur, nebyly zjištěny invent, rozdily jak u fyzické, tak ani u
dokladové invent.
Kniha došlých faktur je vedena v SW KEO. Evidence k 31.12.2021 zachycuje
přijeti 244 faktur v čIselné řadě 21-001-00001 až 21-001-00244.
Kniha vydaných faktur je vedená v SW, KEO.' Dle evidence je k 31.12.2021
evidováno odeslaných 30 faktur v číselné řadě 21-002-00001 až 21-002-00030.
Zastupitelstvo obce má 9 členů. Starosta obce je pro výkon funkce dlouhodobě
uvolněn. ZO dne 2,11.2018 schválilo odměny neuvolněným členům ZO:
předseda výboru nebo komise 700 KČ, člen ZO 300 Kč. Při souběhu funkci se
odměna poskytne pouze za výkon funkce, za niž náleží nejvyšší odměna. ZO
dne 22.3.2019 schválilo s účinnosti od 1.4.2019 navýšeni odměny místostarosty
na 12.000 Kč. Kontrole byly podrobeny odměny vyplacené členům ZO za období
říjen až prosinec 2021. Měsíční odměna vyplacená uvolněnému členu ZO obce je
v sciuladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb, MěsÍční odměny vyplácené
neuvolněným členům ZO jsou v souladu s usnesením ZO a nepřekračují rámec
daný výše uvedeným nařízenIm vlády.
Kontrola dokladů 21-701-00516 až 21-701-00627, 21-701-00687 až
21-701-00850.
Pokladní kniha je vedena v SW KEO-W. Evidence k 31.12.2021 zachycuje
vystavení 850 záznamů o příjmech a výdajích v číselné řadě 21-701-00001 až
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Přľbha rozvahy
Rozvaha

Účetní doklad

výkaz pro
hodnocení plnění
rozpočtu

výkaz zisku a ztráty

Darovací smlouvy

Dohody o
proveden j práce

Smlouvy a další
materiály k přijatým
účelovým dotacím

Zápisy z jednání
zastupitelstva
včetně usnesení
Odpovědnost obce

21-701-00850 a zůstatek 69.357 Kč, Zůstatek odpovídá hodnotě SÚ 261
v rozvaze a hodnotě řádku 6040 výkazu Fin 2-12 M k témuž datu.
výkaz sestaven k 31.12,2021 (sestaveno dne 15.2.2022).
Kontrolována rozvaha sestavená k 31,12.2021 (sestaveno dne 15.2.2022).
K uvedenému datu činí hodnota aktiv brutto 94.987,848.68 Kč, hodnota aktiv
netto 63.299.948,95 KČ. Korekce výše 31.687.899,73 Kč je tvořena oprávkami
k stálým aktivům. Hodnota pasiv je rovna hodnotě aktiv netto.
Kontrola dokladů 21-801-00121 až 21-801-00166. 21-801-00204 až
21-801-00222 (bank. účet KB), kontrola účtováni úhrady včetně kontroly
uhrazených faktur, kontrola dokladů 21-007-00060 až 21-007-00134 (vnitřní
doklady).
Kontrole podroben výkaz Fin 2-12 M sestavený k 31.12.2021 (sestaveno dne
3.2.2022). Hospodaření (dle tříd RS po konsolidaci) v tabulce.
""Ýýkaz fin 2 '12 M Rozpočet RozpočeĹ po Plnění

v Kč . schválený změnách rozpočtu
Daňové příjmy 8 335 000,00 - 9 3Ä9 400,00 10 197 253,24
Nedaňové příjmy 66ě 000,00 1 289 000.00 1 1ťŠ5 683,75
Kapitálové příjmy ' 20 00Ó.00 15 141,00_

. přijaté transfery 225 000,00 ' 909 000,00 907 623,27
příjmy celkem 9 226 000,00 11 567 400,00 12 285 701,26
Běžné výdaje ' ""ÉĹ'468 000,00 9 703 100,0Ó ' 6 718 656.64
KapitáĹové"výdaje 758 000,00 11091Ĺ1,00 1 019 182,40
výdaje celkem 9 226 000,00 10 á12 211,00 7 737 8%,04

l Fin.ancování " 0,00 -755 189,00 -4 547 862,22

Kontrolován výkaz z/z sestavený k datu 31.12.2021 (sestaveno dne 15.2.2022).
K uvedenému datu jsou vykázány náklady 7.984.109,81 KČ a výnosy
12.508.780,98 kč. výsledek hospodařeni ve výši 4.524.671,17 KČ odpovídá
hodnotě položky C.lll.1 výkazu rozvaha k témuž datu. Obec účtuje pouze v hlavní
činnosti.
ZO dne 17.9.2021 schválilo poskytnuti finančního daru ve výši 15.000 KČ SH
ČMS SDH Pozděchov formou darovacf smlouvy a pověřilo starostu obce
podpisem smlouvy, Darovací smloůva byla uzavřena dne 4.10.2021. Prostředky
byly poskytnuty dne 12.10.2021 (dokl. 21-801-00174).
Dohoda o provedeni práce /DPP/ ze dne 24.9.2021 na přípravu hlasovacích
lístků do obálek, roznos hlasovacích lístků (odměna 450 ks x 6,54 Kč/ks = 2.943
KČ).
OPP ze dne 4.10.2021 na přípravu a úklid mistnostľ (odměna 2.000 KČ).
OPP ze dne 16.9.2021 na nákup materiálu a zajištění voleb, přípravu volební
místnosti, dohod, volebních materiálů, desinfekce, převzetí a archivace volebních
materiálů (odměna 3.000 KČ).
Obec přijala k 31.12.2021 tyto účelově určené finanční prostředky:
Dotace na aktivní politiku zaměstnanosti:
Úž 13013 p.říjem pol. 4116 v hodnotě 86.250 KČ.
Transfer MŠMT ČR pro ZŠ a MŠ Pozděchov (KUZL 65392/2021):
Úž 33063 příjem poI. 4116 v hodnotě 517.130 Kč, převod § 3117 pol. 5336 výše
517,130 Kč,
Kompenzační bonus (KUZL 46992/2021, 24719/2021, 70497/2021):
úž 98037 příjem poI. 4111 v hodnotě 134.243,27 Kč.
Dotace na volby do Poslanecké sněmovny PČR (KUZL 59454,'2021):
Úž 98071 příjem pol. 4111 v hodnotě 31.000 Kč, výdaje § 6114 úž výše
25.521 Kč, vratka 5.479 Kč.
Kontrolou výdajů odlišených úž 98071 (volby) dokl. 21-701-00604,
21-701-00626, 21-701-00650, 21-701-00659 a mzdových nákladů 6 člernj VK,
z DPP (do,k1. 21-801-00173, 21-801-00194) nebyly zjištěny nedostatky.
Kontrola zápisů ze zasedání zastupitelstva Z 1/2021 až Z Vll/2021. které se
konaly ve dnech 19.2.201. 19.3.2021, 21.5.2021, 25.6.2021, 17.9.2021,
26.11.2021, 17.12.2021.
Hodnota 60 % příjmů za poslední čtyři roky činí 7.232.474,63 KČ. Ve smyslu
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Účetní závěrka
ustanoveni § 17 odst. 5 Zák. č. 23/2017 Sb. je dluh obce ve výši O Kč,
ZO schválilo dne 21.5.2021 účetní závěrku obce sestavenou k rozvahovému dni
31.12.2020.

b. zjištění

l. Předmět přezkoumání, u něhož nebyla nalezena chyba či nedostatek

Zákon č, 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních
operací, týkajících se rozpočtových prostředků.
Zákon č. 420,'2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních
fondů. Nevyskytuje se.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. C) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního
celku. Nevyskytuje se,
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků
vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo vÍce územními celky, anebo na základě
smlouvy s jinými právniCkými nebo fýzickými osobami. Nevyskytuje se.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkajÍcÍ se cizích zdrojů ve smyslu
právnlch předpisů o účetnictví.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládáni s prostředky poskytnutými
z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě smluv.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. g) vyúčtování a vypořádáni finančních vztahů ke státnímu
rozpočtu, k ro'z"počtům krajů, k rozpočtům obcí. k jiným rozpočtům.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 p ism. a) nakládání a hospodařeni s majetkem ve vlastnictví,
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodařeni s majetkem státu.
Zákon č, 4'20/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. C) zadávání a uskutečňováni veřejných zakázek,
s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládáni s nimi.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob.
Nevyskytuje se.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch
třetích osob. Nevyskytuje se.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. B) zřizování věcných břemen k majetku územního celku.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. i) ověřeni poměru dluhu územního celku k průměru jeho
příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujíclho rozpočtovou
odpovědnost.

1/. Při dllč/m přezkoumáni hospodařeni nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Ill. Při konečném přezkoumání hospodařeni" nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené
v ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) a písm. C) zákona č. 420/2004 Sb.

C. Závěr
Ill. Nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

lV. Při přezkoumáni hospodaření obce Pozděchov za rok 2021
Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následujid ukazatele:
a) podň pohledávek na rozpočtu územního celku
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

0,13 %
2,48 %
0,0(1 %
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Klasifikace: chráněný dokument

V. Dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho př//mů za poslední 4 rozpočtové roky.

Pozděchov dne 14. dubna 2022

Ing. Antonín Putala
kontrolor pověřený řízenIm přezkoumání

Mgr. Jiří Firich
kontrolor

i.,
.. .... . .......

podpis

r"
4 "

.. ...
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Zpráva o výsledku přezkoumáni hospodařeni obsahuje výsledky konečného a dňčího přezkoumání.

Ing. jaroslav Sláčík, starosta obce Pozděchov, prohlašuje. že v kontrolovaném období územní
celek neručil majetkem za závazky fýzických a právnických osob, nezastavil movitý a nemovitý
majetek, neuzavřel smlouvu o přijetí nebo poskytnuti úvěru nebo půjčky, smlouvu o převzetí dluhu
nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdruženi, nekoupil ani
neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady.

Ing. jaroslav Sláčik, starosta obce Pozděchov, se dnem seznámení s návrhem zprávy vzdal
možnosti podat k návrhu zprávy písemné stanovisko do 30- ti pracovních dnů od předání návrhu
zprávy a požádal o předání konečného znění zprávy o výsledku přezkoumáni hospodaření územního
celku za účelem jejího projednání při schvalováni závěrečného účtu.

Zprávu převzal a s obsahem byl seznámen dne 14 dubna 2022 c·aiú

,) 756 11 POZDĚCHOV 215
Ing. Jaroslav Sláčik ~J Lrj IČO: 00.3 04 204

starosta
podpis

1 x obdrží: Obec Pozděchov
1 x obdrží: Krajský úřad ZlInského kraje, odbor ekonomický, odděleni kontrolní
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