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A.

Přezkoumané písemnosti

Druh písemnosti
Návrh rozpočtu

Popis písemnosti
Návrh rozpočtu na rok 2018 byl zveřejněn od 22.11.2017 do 12.12.2017 pro příjmy
v celkové výši 8.628.900 kč a výdaje v celkové výši 8.072.700 Kč. Financováni ve
výši minus 556.200 Kč představuje splátky úvěru ve výši minus 1.258.000 KČ a
změnu stavbu prostředků na ZBÚ ve výši 701.800 KČ. Daňové příjmy, nedaňové
příjmy a dotace (třída 1,2 a 4 RS) jsou uvedeny s položkou. Nedaňové příjmy (třída
2 RS) jsou uvedeny s § (odvětvové členění RS). Neinvestiční a investiční výdaje
(třída 5 a 6 RS) jsou členěny do § (odvětvové členěni RS).

Pravidla
rozpočtového
provizoria

Vzhledem k tomu, že byl rozpočet obce na rok 2018 schválen v řádném terminu
před koncem roku 2017, nehospodařila obec podle pravidel rozpočtového
provizoria.

Rozpočtová
opatřeni

Změny schváleného rozpočtu byly prováděny formou rozpočtových opatřeni (dále
jen RO). V roce 2018 byly schváleny nás|edujÍcÍ RO:
1. RO schváleno ZO dne 7.2.2018, příjmy navýšeny o 99.126,40 Kč (dotace),
výdaje navýšeny o 418.126,40 KČ, financováni 319.000 KČ. Rozpočtové opatření
č. 1 bylo zveřejněno 2.3.2018.
2. RO schváleno ZO dne 4.4.2018, příjmy navýšeny o 127.000 Kč (pěstební
činnost, služby), výdaje navýšeny o 83.000 Kč, financováni minus 44.000 Kč.
Rozpočtové opatření č. 2 bylo zveřejněno 12.4.2018.
3. RO schváleno ZO dne 4.6.2018, příjmy navýšeny o 214.000 Kč (DPPO, pěstební
činnost), výdaje navýšeny o 224.000 Kč, financování 10.000 Kč. Rozpočtové
opatřeni č. 3 bylo zveřejněno 26.6.2018.
4. RO schváleno ZO dne 12.11.2018, příjmy navýšeny o 30.000 KČ (dotace),
výdaje navýšeny o 943.000 KČ, financování 913.000 KČ. Rozpočtové opatřeni č. 4
bylo zveřejněno 28.11.2018.
5. RO schváleno ZO dne 10.12.2018, výdaje sníženy o 138.000 Kč, financováni
minus 138.000 Kč. Rozpočtové opatřeni č. 5 bylo zveřejněno 9.1.2019.
Rozpočtovými opatřeními byly navýšeny příjmy na částku 9.099.026,40 kč, výdaje
na částku 9.602.826,40 Kč, financováni 503.800 KČ. Změny byly zaneseny do
výkazu FIN 2-12 M bez rozdílů.

Schválený rozpočet Rozpočet obce na rok 2018 schválilo zastupitelstvo dne 11.12.2017 (usnesení
9/2017) ve znění předloženého návrhu. Schválený přebytkový rozpočet byl
zveřejněn 21.12.2017.

Stanoveni
závazných
ukazatelů zřízeným
organizacím

Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace MŠ Miškovice. V rozpočtu obce byl
příspěvkové organizaci stanoven neinvestiční příspěvek na provoz ve výši 180.000
Kč. Schválenou výši příspěvku sdělil starosta PO dopisem. Příspěvek byl k
31.12.2018 čerpán ve výši 180.000 Kč tj. na 100 %. V průběhu roku obdržela PO
prostřednictvím obce z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy neinvestiční
průtokovou dotaci ve výši 94.306,40 Kč (UŽ 33063).
Zřizovatel (zastupitelstvo obce) schválil dne 11.12.2017 rozpočet PO na rok 2018
a střednědobý výhled rozpočtu PO na roky 2019 - 2020. ZO dne 4.6.2018
schválilo účetní závěrku MŠ Miškovice za rok 2017 včetně hospodářského
výsledku ve výši ztráta 65.474,41 Kč a jeho kryti z rezervního fondu.

střednědobý výhled Zastupitelstvo dne 11.12.2017 schválilo Střednědobý výhled rozpočtu na období
rozpočtu
2019 - 2021. výhled je sestavený u příjmů na jednotlivé třídy, u výdajů na běžné
a kapitálové včetně financování na položkách třídy 8. Návrh byl zveřejněn v období
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23.11.2017 - 12.12.2017. schválený Střednědobý výhled rozpočtu byl zveřejněn
dne 21.12.2017
Závěrečný účet

Návrh závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumáni hospodařeni za
rok 2017 byl zveřejněn od 2.5.2018 do 5.6.2018. Závěrečný účet obce Miškovice
za rok 2017 byl schválen ZO dne 4.6.2018 "bez výhrad" a byl zveřejněn dne
26.6.2018.

Bankovní výpis

Stav prostředků ZBIJ k 31.12.2018:
KB č.ú. 5721691/0100 (AÚ 231 0040) - zůstatek 2.075.535,16 KČ ověřen na výpis
Č.V. 12:
ČNB č.ú. 94-2010691/0710 (AÚ 231 0100) - zůstatek 314.244,03 Kč ověřen na
výpis p.č. 32:
Zůstatky bankovních účtů ve výši 2.389.779,19 kč odpovÍdají hodnotě SÚ 231 v
rozvaze i hodnotě ř. 6010 výkazu Fin 2 - 12 M k témuž datu.
Účet fondu obnovy vodovodů a kanalizaci k 31.12.2018:
KB č.ú, 115-5669590287/0100 (SÚ 236) - zůstatek 390.000 Kč ověřen na výpis
Č.V. 12/2018:
výše nesplacené jistiny úvěru k 31.12.2018:
KB č.ú. 35-1411641587/0100 (AÚ 451 0200) zůstatek 3.592.713,97 Kč ověřen na
výpis č.v. 12;
Depozitní účet pro evidenci přijatých kauci od stavebníků
KB č.ú. 86-3005540237/0100 (SÚ 245 0040) zůstatek 520.556,33 Kč ověřen na
výpis Č.1/2019 - na účtě jsou evidovány přijaté kauce od stavebníků IBV na základě
"Kupní smlouvy spolu se Smlouvou o zřIzeni předkupního práva", jedná se o
motivační částku, která bude po splnění podmínek vrácena stavebníkovi. Konečné
stavy účtů souhlasí s údaji v účetnictví obce.

Evidence majetku

Majetek obce je evidován na příslušných majetkových účtech v HK a v rozvaze za
příslušné účetní období. Stavy účtů byly doloženy inventurními soupisy těchto účtů
v členěni dle analytické evidence. Zůstatky všech účtů byly ověřeny a doloženy
fyzickou inventurou. Inventurní soupis pozemků ke dni 31.12.2018 byl doložen
podle analytických účtů a výpisem z KU ke dni 31.12.2018.

Evidence
pohledávek

K 31.12.2018 obec nevykazuje dlouhodobé pohledávky:

Evidence závazků

K 31.12.2018 obec vYkazuie krátkodobé pohledávky ve výši 3.340.098 Kč na
účtech:
SÚ 311 (odběratelé) částka 108.734 Kč - stočné, hřbitov, vydaná faktura - doloženo
soupisem
SÚ 314 (poskytnuté zálohy) částka 248.240 Kč - doloženo soupisem záloh plyn,
el. energie, zálohová faktura za kamer. systém
SÚ 315 (pohledávky z hl, činnosti) částka 3.087 Kč - neuhrazené poplatky za
odpad, psa. doloženo soupisem
SÚ 388 (dohadné účty aktivní) částka 2.980.037 Kč - doloženo seznamem dotaci
na projekty, kde neproběhlo závěrečné vyhodnoceni
K 31.12.2018 eviduje obec dlouhodobé závazkV ve výši 3.592.713,97 Kč na účtu:
SÚ 451 (dlouhodobé úvěry) částka 3.592.713,97 Kč - doloženo smlouvou o úvěru
K 31.12.2018 eviduje obec krátkodobé závazky ve výši 4.024.858,99 KČ na účtech:
SÚ 321 (dodavatelé) částka 29.759 Kč, doložena soupisem neuhrazených faktur
SÚ 325 (závazky z dělené správy) částka 500.000 Kč - kauce na pozemky
SÚ 331 (zaměstnanci) ve výši 133.929 Kč, SÚ 336 (sociálnI) ve výši 33.296 Kč.
SÚ 337 (zdravotní) ve výši 16.946 Kč, SÚ 342 (daň) ve výši 20.625,99 KČ - závazky
z vyúčtování mezd za 12/2018
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SÚ 349 (závazky k vybraným m istním institucím) částka 1.500 Kč - přestupková
agenda město Holešov
SU 374 (př. zálohy na transfery) částka 2.964.604 Kč - vratka volby, dotace
SÚ 384 (výnosy příSt. období) částka 139.000 Kč (OPPO)
SÚ 389 (dohad nákladů) částka 184.300 KČ - dohad nákladů el. energie, plyn
SÚ 378 (ostatní krátkodobé závazky) částka 899 Kč - zákonné pojištěni za
zaměstnance
Hlavní kniha

Byla provedena kontrola HK sestavené k 31.12.2018, okamžik tisku 8.4.2019. H K
byla vedena v souladu s ustanovením § 123 zákona o účetnictví v platném znění.
Byla provedena kontrola počátečních a konečných stavů rozvahových účtů, obraty
na těchto účtech a jejich návaznost na účetnictví obce. Nebyly zjištěny nedostatky.

lnventurni soupis
majetku a závazků

Provedeni inventur se řídilo "Plánem inventur", jehož součástí bylo jmenování 9
inventarizačních komisi. Proškolení členů IK provedeno dne 7.1.2019, doloženo
prezenční listinou. Inventarizace proběhla k datu 31.12.2018 v období od 7.1.2019
do 25.1.2019. Inventarizační zpráva byla sestavena dne 22.2.2019 a téhož dne
schválena starostou obce. Inventarizační komise konstatuji, že inventarizací
nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

Kniha došlých
faktur

Evidence došlých faktur je vedena v programu KEO-W se všemi náležitostmi dle
ustanovení § 13 zákona o účetnictví (číslo faktury, dodavatel, var. symbol, IČO,
poznámka, datum splatnosti, datum úhrady, fakturovaná částka, uhrazená výše,
případně výše nedoplatku). V roce 2018 bylo zaevidováno celkem 281
dodavatelských faktur pod č. 18-001-00001 až 18-001-00281.

Kniha odeslaných
faktur

Evidence vydaných faktur je vedena v programu KEO-W. V roce 2018 bylo
zaevidováno celkem 36 dodavatelských faktur pod č. 18-050-00001 až 18-05000036.

Odměňování členů
zastupitelstva

Zastupitelstvo obce Miškovice má 7 členů. Starosta obce je pro výkon funkce
uvolněn. ZO na ustavujícím zasedání dne 29.10.2018 stanovilo výši měsíčních
odměn neuvolněných zastupitelů: místostarosta 8.000 Kč, předseda výboru 2.298
Kč, člen výboru 2.298 Kč, člen výboru, který není členem zastupitelstva 300 Kč,
člen zastupitelstva 1.379 KČ. Odměny jsou poskytovány od 1.11.2018.
ZO na ustavujícím zasedání dne 29.10.2018 stanovilo výši odměn neuvolněných
zastupitelů: místostarosta 8.600 Kč, předseda výboru 2.458 Kč, člen výboru 2.458
Kč, člen výboru, který není členem zastupitelstva 300 Kč, člen zastupitelstva 1.475
KČ. Při souběhu výkonu několika funkci se odměna neuvolněnému členovi
zastupitelstva poskytne pouze za výkon funkce, za niž náleží nejvyšší odměna.
Odměny jsou poskytovány od 1.1.2019.
Kontrolou výplatních lístků za 12/2018 bylo zjištěno, že odměny zastupitelů jsou v
souladu s Nařízením vlády 318/2017 Sb..

Pokladni doklad

Kontrola dokladů 18-701-00741 až 18-701-00910 (říjen až prosinec). Nebyly
zjištěny nedostatky.

Pokladní kniha
(deník)

Pokladni evidence je vedena v elektronické pokladni knize, s využitím SW KEO:
příjmy a výdaje jsou evidovány jednou číselnou řadou, pokladni kniha je měsíčně
vytištěna a přiložena k pokladním dokladům. K 31,12.2018 byly vystaveny a
zaúčtovány doklady č. 18-701-00001 až 18-701-00910. Zůstatek pokladni
hotovosti k 31.12.2018 dle pokladni knihy činí 3.490 KČ a odpovídá hodnotě SÚ
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261 v rozvaze. Kontrole byly předloženy čtvrtletní zápisy o kontrolách pokladni
hotovosti provedené finančním výborem obce - bez zjištěných nedostatků.
Příloha rozvahy

Předložen výkaz sestavený ke dni 31.12.2018, okamžik sestavení 20.2 2019.

Rozvaha

Kontrolována rozvaha sestavená k datu 31.12.2018, okamžik sestaveni 20.2.2019.
Hodnota aktiv brutto 90.556.550,55 KČ, aktiva netto 67.792.229,40 Kč, Korekce ve
výši 22.764.321,15 KČ je tvořena na účtu 018, 019, 021, 022 a 028. Hodnota pasiv
se rovná hodnotě aktiv netto. Hodnota výsledku hospodaření k uvedenému datu je
3.925.609,77 Kč.

Učetni doklad

Kontrolovány účetní doklady 18-801-00773 až 18-801-00946 (listopad, prosinec)
Veškeré účetní případy o kterých bylo v účetnictví obce v roce 2018 účtováno byly
doloženy účetními doklady, které obsahovaly předepsané náležitosti dle
ustanoveni § 11 zákona o účetnictví v platném znění a dalších účetních předpisů.

Učtový rozvrh

Kontrole byl předložen aktuálni účtový rozvrh platný pro rok 2018. Byl sestaven v
členěni SÚ, AÚ, Text.

výkaz pro
hodnoceni plnění
rozpočtu

výkaz pro hodnoceni plněni rozpočtu Fin 2 - 12 M sestaven k 31.12.2018 (protokol
o zpracování ze dne 6.2.2019). Hospodařeni (dle tříd RS po konsolidaci) viz
tabulka.
výkaz fin 2 - 12 m
Rozpočet
Rozpočet
Plnění
V Kč
schválený
po změnách
rozpočtu
Daňové příjmy
8 055 000
8 199 000
9 130 146,42
Nedaňové příjmy
420 000
617 000
778 050,79
Kapitálové příjmy
O
O
27 600,00
přijaté transfery
153 900
283 026,40
729 206,40
Příjmy celkem
8 628 900
9 099 026,40
10 665 003,61
Běžné výdaje
4 2227700
5 298 826,40
5 331 139,14
Kapitálové výdaje
3 850 000
4 304 000
3 854 067,05
výdaje celkem
8 072 700
9 602 826,40
9 185 206,19
Financováni
-556 200
503 800
-1 479 797,42

výkaz zisku a ztráty výkaz zisku a ztráty (okamžik sestavení 20.2.2019) k 31.12.2018 uvádí náklady
6.576.475,71 kč, výnosy 10,502.085,48 kč. výsledek hospodařeni 3.925.609,77
Kč Kč odpovídá hodnotě řádku C,lll.1 rozvahy. Obec neprovádí hospodářskou
činnost účtovanou odděleně na samostatných analytických účtech.
Darovací smlouvy

Darovací smlouva uzavřená 22.11.2018 mezi Obcí Míškovice jako dárcem a
Základni školou a mateřskou školou Mysločovice, přispěv. organizaci jako
obdarovaným. Dárce touto smlouvou daruje obdarovanému finanční částku ve
výši 39.684 Kč včetně DPH. Částka je určena k dofinancováni platu asistentky
pedagoga. Dar schválilo zastupitelstvo 12.11.2018 a pověřilo starostu uzavřením
darovací smlouvy. Finanční prostředky byly poskytnuty 30.11.2018, doklad č. 18801-00848.

Dohody o
provedení práce

Dohoda o provedení práce ze dne 5.1..2018. Dohodou se sjednává nás|edujÍcÍ
práce: kompletace hlasovacIch lístků (505 x 1 KČ) a distribuce hlasovacích lístků
(505 x 3.50). Odměna celkem 2.273 Kč.
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Dohoda o provedeni práce ze dne 1.10.2018. Dohodou se sjednává následujici
práce: kompletace hlasovacIch lístků (508 x 1 KČ) a distribuce hlasovacích lístků
(508 x 5,54). Odměna celkem 3.322 Kč.
Smlouvy a další
materiály k
poskytnutým
účelovým dotacím

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce
Miškovice č. 2018 05 uzavřená dne 27.2.2018 mezi obci Miškovice a TJ Sokol
Miškovice, na základě žádosti ve výši 119.000 KČ. Dotace je poskytnuta na úhradu
nákladů spojených s údržbou a opravami budovy šaten a fotbalového hřiště.
Finanční vypořádání předloží příjemce do 31.1.2019. Poskytnuti dotace a uzavřeni
VPS bylo schváleno ZO dne 7.2.2018. Smlouva byla zveřejněna 20.3.2018.
Dotace byla poskytnuta bankovním převodem 12.4.2018 ve výši 1 19.000 Kč (dokl.
Č. 18-801-00271).
příjemce předložil vyúčtováni dotace v lednu 2019 na částku 82.439 KČ. Na
základě rozhodnuti zastupitelstva obce ze dne 4.3.2019 se nevyčerpaná částka
36.561 Kč převádí do roku 2019.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnuti neinvestiční dotace z rozpočtu obce
Miškovice č. 2018 01 uzavřená dne 7.3.2018 mezi obci Miškovice a SDH
Miškovice, na základě žádosti ve výši 37.500 Kč. Dotace je poskytnuta na běžnou
činnost spolku. Finanční vypořádáni předložľ příjemce do 31.1.2019. Poskytnuti
dotace a uzavřeni VPS bylo schváleno ZO dne 7.2.2018. Dotace byla poskytnuta
bankovním převodem 12.4.2018 (dokl. č. 18-801-00269).
Příjemce předložil vyúčtováni dotace v lednu 2019 na částku 37.500 KČ. Čerpáno
v plné výši.

Smlouvy a další
materiály k přijatým
účelovým dotacím

K 31.12.2018 obdržela obec tyto účelově určené prostředky'
Dotace MŠMT pro PO, pol. 4116:
- ÚŽ 33063 ve výši 94.306,40 KČ, průtoková neinvestiční dotace na financováni
projektu (rovný přistup ke kvalitnímu vzděláváni), převedeno PO v plné výši.
Dotace na volby, pol. 4111:
- Úž 98008 ve výši 26.000 Kč, dotace na výdaje souvisejicí s volbou prezidenta,
vykázáno čerpání ve výši 23.267 Kč. Finanční vypořádáni ze dne 25.1.2019, vratka
ve výši 2.733 Kč. Byla provedena kontrola dokladů k čerpání prostředků ÚŽ 98008
ve výši 23.267 Kč: dokl. 18-801-: 00025, 00069, 00114, 00115, 00126, 00196,
00197, 00198, 00204, 00205, 00206, 18-030-00004, 18-701-: 00276, 00277,
00032.
- Úž 98187 ve výši 30.000 Kč, dotace souvisejíci s volbami do 1/3 Senátu
Parlamentu ČR a zastupitelstev obci, vykázáno čerpáni ve výši 20.264 Kč.
Finanční vypořádáni ze dne 25.1.2019, vratka ve výši 9.736 Kč. Byla provedena
kontrola dokladů k čerpáni prostředků: 18-801-:00812, 00813, 00814, 00816,
00817, 00629, 00708, 00717, 00629, 00708, 00717, 18-030-00045, 18-701-:
00853, 00854, 00855, 00856, 00766.
Kontrolou obou dotaci nebylo zjištěno neoprávněné použiti účelových prostředků,
Finanční vypořádáni bylo provedeno 25.ledna 2019. Obec vykazuje celkovou
vratku účelových prostředků ve výši 12.469 Kč, vráceno 25.1.2019, doklad
19801-00066.

Smlouvy o převodu
majetku (koupě,
prodej, směna,
převod)

Obec Miškovice jako prodávajÍcÍ uzavřela dne 23.4.2018 kupní smlouvu o prodeji
pozemku parč. č. 120/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 m2 a parč. č.
794/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 10 m2, v k.ú. Miškovice u Holešova.
Účastnici smlouvy se dohodli na kupní ceně ve výši 200 KČ za m2, tj. celkem 2.200
Kč. Záměr prodeje byl zveřejněn v období od 15.3.2018 do 3.4.2018. Prodej
pozemku byl schválen ZO dne 4.4.2018. Dle Vyrozuměni o provedeném vkladu do
KN ve věci sp. zn. V-1280/2018-740 byl vklad práva zapsán KN dne 30.5.2018 s
právními účinky k 9.5.2018. Pozemek byl vyřazen z účetní evidence obce v účetní
ceně 231 Kč účetním dokladem č. 18-030-00016. Kupní cena byla uhrazena dne
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30.4.2018 příjem 2.000 Kč -zaúčtován dokl. č. 18-801-00320 a 2.5.2018 příjem
200 Kč- doklad č. 18-801-00327.

Smlouvy o přijeti
úvěru

Obec neuzavřela v roce 2018 úvěrovou smlouvu. Obec splácí jistinu ze smlouvy
uzavřené v předchozích letech:
V roce 2018 probíhaly splátky stávajÍcÍho dlouhodobého bankovního úvěru ze dne
23.11.2016, který uzavřela obec s Komerční bankou. Ročni splátky dlouhodobého
úvěru činily v souladu s dohodnutým splátkovým kalendářem 1.257.755,51 KČ, což
odpovídá hodnotě pol. 8124 výkazu fin 2-12 m. SÚ 451 zachycuje výši
nesplacené jistiny úvěru, která představovala k 1.1.2018 závazek obce ve výši
4.850.469,48 Kč, k 31.12.2018 3.592.713,97 Kč.

Smlouvy o půjčce

v roce 2018 obec nepřijala ani neposkytla ze svého rozpočtu žádnou finanční
půjčku.

Smlouvy o ručení

V roce 2018 obec neuzavřela smlouvu o ručení za závazky jiné fyzické nebo
právnické osobě.

Smlouvy o věcných
břemenech

Obec na straně povinné uzavřela dne 2.10.2018 Smlouvu o zřízeni věcného
břemene č. OT-014330048795/001 se společnosti E.ON Distribuce, a.s., na straně
oprávněné. Smlouvou se zřizuje věcné břemeno práva zřízeni a provozováni
distribuční soustavy k pozemku - parcela č. 821 v k.ú. Miškovice. Věcné břemeno
je zřízeno jako úplatné, v hodnotě jednorázové náhrady 2.000 Kč včetně DPH. Dle
Vyrozumění o provedeném vkladu do KN ve věci sp. zn. V-3041/2018-740
právními účinky zápisu vznikly ke dni 25.10.2018, zápis proveden dne 15.11.2018.
Uzavření této smlouvy bylo schváleno ZO dne 3.9.2018. Na základě smlouvy obec
vystavila fakturu, příjem částky 2.000 Kč zaúčtován dokl. č. 18-801-00842 ze dne
26.11.2018.

Dokumentace
k veřejným
zakázkám

projektová dokumentace : Odkanalizováni obce Miškovice:
Veřejná zakázka malého rozsahu na služby o předpokládané hodnotě 1.950.000
Kč bez DPH. Předmětem zakázky je pořízeni projektové dokumentace pro
odvedeni splaškových odpadních vod v obci Miškovice a zajištěni čištěni
odpadních vod v souladu s legislativou. výzva k podání nabídky a zadávací
dokumentace byla zveřejněna 19.2.2018, hodnoticím kritériem nejnižší nabídková
cena. výzva k podáni nabídky byla zaslána pěti firmám. Obec obdržela cenové
nabídky od 3 firem. Nejnižší cenu 1.595.000 Kč (bez DPH), 1.929.950 Kč s DPH
nabídla firma Sweco Hydroprojekt a.s., Praha. Hodnoticí komise vyhodnotila jako
nejlepší nabídku firmy Sweco Hydroprojekt a.s., ZO schválilo dne 4.4.2018
dodavatele k projektu ,,projektová dokumentace: Odkanalizování obce Míškovice"
výše uvedenou firmu a pověřilo starostu podpisem smlouvy o dílo. Smlouva o dílo
ze dne 2.5.2018 byla zveřejněna na profilu zadavatele dne 4.5.2018.
Zadavatel zakázku částečně vyfakturoval fakturou č. 211800165 ze dne
21.12.2018 (evidovaná v KDF pod č. 272) na částku 537.240 KČ. Zbylá část
fakturace bude provedena v roce 2019.

Zápisy z jednání
zastu pitelstva
včetně usneseni

Kontrole byly předloženy zápisy zastupitelstva, která se konala ve dnech
11.12.2017, 7.2.2018, 7.3.2018, 4.4.2018, 4.6.2018, 3.9.2018. Dále byl předložen
zápis ustavujíciho zasedání ze dne 29.10.2018 a zápis ze dne 12.11.2018 a ze
dne 10.12.2018. Zápisy ze zasedání ZO jsou opatřeny podpisy odpovjdajÍcÍ
ustanovení § 95, odst.(1) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.
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Peněžní fondy
územního celku pravidla tvorby a
použiti

Obec Míškovice v roce 2018 účtovala o peněžních fondech. Fondu sociálním a
fondu obnovy vodovodu a kanalizací. Zůstatek účtu 419 - ostatní fondy činil
279.663,50 Kč, z toho na fondu sociá|nim 19.663,50 Kč a fondu obnovy vodovodu
260.000 Kč.

Účetní závěrka

Zastupitelstvo obce dne 4.6.2018 schválilo účetní závěrku za rok 2017. Kontrole
byl předložen "Protokol o schvalovánI účetní závěrky".

b.
l.

zjištěni
Předmět přezkoumáni, u něhož nebyla nalezena chyba či nedostatek
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst 1 písm. a) plněni příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,
týkajicich se rozpočtových prostředků.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkajici se tvorby a použiti peněžních
fondů.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. C) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků
vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo vice územními celky, anebo na základě
smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami,
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu
právních předpisů o účetnictví.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. f) hospodařeni a nakládání s prostředky poskytnutými z
Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm, g) vyúčtováni a vypořádáni finančních vztahů ke státnímu
rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obci, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším
osobám.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. a) nakládáni a hospodařeni s majetkem ve vlastnictví
územního celku.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. b) nakládáni a hospodařeni s majetkem státu, s nimž
hospodaří územní celek.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. C) zadáváni 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.
Zákon č, 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. f) zastavováni movitých a nemovitých věci ve prospěch
třetích osob.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. g) zřizováni 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 upravujÍcÍho rozpočtovou
odpovědnost.

JI.

C.
I.

Při přezkoumáni hospodařeni nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení §
10 odst. 3 písm. b) a písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.

Závěr
Odstraňováni chyb a nedostatků z předchozích let
Při přezkoumáni za É)ředchoz/ rokp' nebY/Y ziištěnV chp'bj' a nedostatky, případně tYto chYbV a
nedostatky byly' napravený'.
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//.

Při přezkoumáni hospodaření obce Miškovice za rok 2018 nebyly zjištěny chyby a
nedostatky [§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.].

Ill.

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

lV.

Při přezkoumáni hospodařeni obce Miškovice za rok 2018
Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následujIci ukazatele:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku
C) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

V.

13,60 %
19,72 %
0,00 %

Dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Miškovice dne 10. dubna 2019

Ing. Milan Slovák
kontrolor pověřený řizenim přezkoumáni

podpis

Josef Polaštík, starosta obce M iškovice, prohlašuje, že v kontrolovaném období územní celek
nehospodařil s majetkem státu, neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob,
nezastavil movitý a nemovitý majetek, neuzavřel smlouvu o přijeti nebo poskytnuti úvěru nebo piijčky,
smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupeni k závazku a smlouvu o
sdruženi, nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady, uskutečnil
pouze veřejné zakázky malého rozsahu.
josef Polaštík, starosta obce Miškovice, se dnem seznámení s návrhem zprávy vzdal možnosti
podat k návrhu zprávy písemné stanovisko do 30- ti pracovních dnů od předáni návrhu zprávy a požádal
o předáni konečného znění zprávy o výsledku přezkoumáni hospodaření územního celku za účelem
jejího projednáni při schvalováni závěrečného účtu.
.Zprávu převzal a s obsahem byl seznámen dne 10.4.2019

Josef Polaštík
starosta

podpis

1 x obdrží: Obec Miškovice
1 x obdrží: Krajský úřad ZHnského kraje, odbor ekonomický, odděleni kontrolní
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