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ZpRÁvrt
o výsledku přezkoumání

obce MAKOV,

Přezkoumání vykonal:
Kontrolor pověřený řízenírn přezkoumání:

Povčření k přezkournárrí hospodaření ve smyslu

vydala JUDr. Dagrrrar Dorovská ,- povčřena

Kraj ského úřadu J ihomoravského kra.| c,

Při přezkoumání by|y přítornny:

hospodaření za rok 2020

okres Blansko

zprávao výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základč zápisu z dílčího

přezkoumání hospodaření. které proběhlo dne 16, záí,í 2020, a rla základě výsledku

konečného přczkoumání hospodařcní. ktcré Se uskutečnilo dne 12, kvčtna 202l,

Přezkournání hospodaření probělrlo na záklaclě ltstanovení § 42 zákona č, l2812000 Sb"

o obcích a v souladu se zákonetn č. 420D_004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních

samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon o přezkoumávání

hospodaření).

Mís(o provedcní přezkoumání: Obecní úřad Makov
Makov 25.679 72 Kunštát'

Bc. Petra Kupková

§ 5 zákona o př,ezkoumávání hospodaření

vcdenírn odboru kontrolního a právního

Radka Nováková - starostka

vlasta Houdková - účetní



předmčt nřezkoumání:

1 Př,edmčtenr přczkourlátlí hospodařcní jsou oblasti ltospodařcttí uvcdcné v § 2 odst. l a 2
zákona cl přezkclumávání lrospodařcní. posouzcné podlc hlcdisck uvedcných v § 3 tohclto
z.ákona. Přezkourrt án í hospodařen í bylo vvkonáno výbčrovýrrr způsobctrl.

Při posuzování jednotlivých právníclr úkonů se vychází z,e z.nění právníclr předpisů platných
ke dni uskulečnční tohoto ťtkonu.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 z.ákona o př,ezkoumávání hospoclařcní nebyly předmčtcm
přezkournání údaje. na ktcré se vztalrujc povinnost nrlčcnlivtlsti podle daňového řádu.

Přezkounrání hospodaření bylo zahá.icno dne 22. červencc 2020. a to doručenínl píscntnóho
ozttámení územnírnu cclku nejpozdčji5 dnů přcde dnem realizace výkonu přezkourrrání,

A. VÝsledek přezkoumání

L Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

B. plnění opatření k odstranění nedostatků ziištěných

I. při přezkoumání hospodaření územního celku za přcdcházeiící roky

Při přezkounlání hospodaření za předcháze.jící
cl nedostatlql:

byly z.iištěny následtljící chyby

Kontrolou Záyěrečn.ého účtu obce Makov za rok 2018 (nátrhtl a poíažnlo i schvcileného
dok,umentu, dále jen ,,závěrečný účet obce"), projednaného a schváleného
zastupitelstvem obce dne ]0. 5. 2019 (usnesení č. 4/6/2019), bylo zji.štěno, že závěrečný
účel obce neobsclhuje veškeré zákonem síanovené náležitosti. Například úda.je
o přiiatých neintesíičních íransf'erech obce ne.jstltt ítplné. Chybí zde informace
o poslqltnutém neinyestičním transferu a jeho Jinunčním v,účíování v celkové výši
200.000,- Kč (viz. položka 1122 - neinvesíiční přijaté transfery od kraiů dle Výkazu FIN
2-12 M za r. 20l8), který b),l obci poskytnut na základě Smlouv1l o poslqltnutí dolace
z rozpočtu.Iihomorav,ského lcraje č. 051109/1\/ORR ze dne 2. 7. 201B, a to na realizaci
akce: "Oprava fasád1l obecníhcl úřadu Makov". Při sesía1,oyání závěrečného účtu
nebylo post,upovánov souladu,s§ 17 odst.2 a 3 zákona č.250/2000 Sb., orozpočtových
pravidlech územních rozpočíů, podle kterého .jsou dle odsí. 2) v závěrečnénl účtu
obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové
skladby, údaje o hospodaření s majelkem a o dalších .finančních operacích, včeíně
tvorby a použití peněžních .fondů v ía.k podrobném členění a obsahu, aby bylo možné
zhodnotitfinanční hospodaření územ.ního samosprávn.ého celku nebo svazku obcí a.jimi
zřízených nebo zuložených próvnickvch osob, a cJále clle odst. 3) je součástí záiěrečného
účtu vyúčtování_finančních vztahů ke státnímu rozpočlu, rozpočíům krajů, obcí, síátnim
fondům, Národníntu fondu a .jiným rozpočíům a k hospodaření dalších osob,
K uvedenému nedostcttku přijalo zastupitelstvo obce nu svém zaseddní konaném dne
29. 5. 2020 systémové nápravné opatření s tím, že při sestavovdní závěrečného účtu
bude postupovdno v souladu s výše uvedeným ustanovením zákona a rovněž bude
provedena kontrola všech položek dle výkazu FIN 2-12 (viz. Informace o přijetí

rolrv
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opotření k núpravě zjiŠtěných chyb a nedosíatků ?.e dne 10. 6. 2020). Plnění takto
Přijatého ndPravného opatření bylo obcí uskutečněno při sesíavovdní zdvěrečného
účtu obce Makov za rok 2019 a kontrolou bylo rlvěřino při clíIčím přezkoumóní
hospodaření obce Makov za rok 2020, kdy nedostatek tohoto rázu již'neb-vl zjištěn.
NaDraveno.

- RozPoČet obce Makov na rok 2019, který byl zastupiíelstvem obce schválen dne 28. 12.
2018, a to dle zveřejněného návrhu rozpočtu obce na rok 20]9 se závazným ukazatelem
rozpočtu obce v jeho paragra/ěch, byl ryi. ve výctajové části na paragra/u
363l - Veřejné osvěllení schválen v celkové čáslce )t.Óoo,- Kč (a to na položce
5l54 - Elektrická energie). Na záklaclě pravomoci k provádění rozpočtových ápaffení
udělené zastuPitelstvem obce slarostce obce ze ctne )8. l2. 201B byt starosttciu obce
a rovněŽ i zastuPitelstvem obce rozpočet obce za rok 20]9 (období leden - prosinec)
upraven celkem 9 rozpočtovými opatřeními, přičemž uvedený paragraf '363l 

byl
ngllýŠen o dalŠÍch 20.700,- Kč, čili na celkoiých 4].700,- Kč. V rámci konečného
Přezkoumání hosPodaření obce za rok 20t9 bylo kontrolou zjištěno, že obec Makov
na lomlo Paragrctfu 363] za rok 2019 uskulečnila 1,ýclaje l,celkot,é vý.ši 41.528,- Kč.
z toho na PoloŽce 5171 - opravy a uclržování rlbec ui:skuiečnila c]ne 20,. t2. 20t9 výctaj
z rozPoČtu obce sPo.jený 5 yýměnou syítidel a rozšířením veřejného osvětlení (dodavatel;
oSVČ J.K., IČo; 12108808), ct to v celkové výši 19.996,- Kč (viz. cloklad č. 100247
ze dne 20, 12. 2019), avšak úprava výše uvedeni,ého parctgraíu 3631 (a uveclené potožlE
5l71 ), a lo jeho navýšení o 20.000.- Kč, byla pror"á"ro áz iozpoctovým opatřeiin č. 9,
schváleným zastuPitelstvem obce až dne 29. 12. 20t9 a do rozpočíu obce zavecleným
rozPoČÍotlým dokladem č. ]0 až dne 3]. 12, 2019. 71lýše ut,edeiého 1,1,plývá, že t, době
ÚhradY JakturY nebYl výdaj rozpoč,tově zajištěn a úpravu rtlzptlčttl byla u,skuíeč.něna
aŽ Po jeho ProvedenÍ. Obec tímto nepostupovala v souladu s § 16 odst. 4 zákonaČ, 250/2000 §Ó., o rozPočtových pravidlech územních rozpočrů, podle kteréhose rozPoČtové oPatření Provádí před proveclením rozpočtově nezajištěného výdaje.
Po Provedení rozPoČíově nezctjištěného výclaje lze rozpoitové opaíření provést pouze při
Živelní Pohromě nebo havárii ohrožu.jící životy a majetek, pn plnaní p^eněžní povinnosti
uloŽené Prctvomocným rozhodnuíím, při obdržení 

"dotaci' 
před koncem kalendářního

roku nebo Pokud se jedná oJinančních prostředlcy potlle §^28 octst. l2. K uverlenému
nedostutku Přijalo zastupitelstvo obce na svém zaseddní konaném tlne 29. 5. 2020
systémové ndpravné opaíření s tím, že výdaje buclou řddně sledovúny a přípaclné
rohpočtové změny budou včas provtirlěny ještě před uskutečněním výdáje z'roipočtu
(viz. Infornlgce o přijetí opatření k núpravě zjišiěnýclt cltyb a neclostaíků ze ctne I0. 6.2020), Plnění takto přijatého nápravného opatření iylo obcí uskutečněno např.u roz4oČttlvého oPatření Č. 8/2020, provecleného starostkou obce dne 7. 8. 2020,
a kontrolou ověřeno Při dílČÍm přezkoumtiní hospocluření obce Makrlv za rok 2020,
kdy nedostatek tohoto rázu již nebyl zjištěn, Nanraveno.

V rámci koneČného.Přezkoumání hospoclaření obce Makov byl ke kontrole předložen
mzdový list neuvolněné ČlenlE zastupitelstva obce vykonóvající funkci nelnolněné
sÍarostkY obce za rok 20]9 (zn, 655822). Kontrolou býb zjištěno, že měsíční odměna
Pro neuvolněnou síarostku obce byla obcí Mako7, pá celott dobu roku 201g(tj, za období leden - pro,sinec r. Žoto\ vyplácena v částce 11.716,- Kč, ačkoliv
0,3násobek výŠe odměnY, která by náležela Ůvolněnému členovi zastupilelstva obce,
který vykonóvÓ.lunkci staro,sty, tvořila částku 11.716,20 Kč, Dle výše uvedeného byla
odměna zaokrouhlená na celé koruny dolů, což .je v rozporz .r .§ 73 odsí. 6 zákonaČ, l28/2000 Sb,, o obcích. Podte kterého se oclněná ďena zasíupitelsrva rlbce
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:aolo'ouhluje na celé korum, n(lhoru. Potlle y| 72 od.st. ,! ztikonu č. 128/2()00 Sb,,
o obcíc'h, ptlsla:tttje obec neuvolněnémtt člerulvi zastttpilel,síl,u obce, který vllkon7ya
./ilnkci slurO.sl1'. oclntčntt y rozmezí oel 0,3 tlo (),6nrj,yoll11711lý,ša oclměn1,, klerti bl,nóležela
uvolněnémtl členoyi :u,slttlliíel,slvu tlbce, klerý vyklnrivá.lilnkci ,ll0ro.r/y. Pokutl
ZasíuPitelsíyo Obce neuvolněnému člerulyi za,sltlllilelstva obce, který vl,konúvá /ilnkci
.ylctt'tlsly, oclměntl ne.slanrn,ilo, ntileží mu tlr]e tlne zyolení tlo fttnkca .slctrosly rltlměntt
ve vý,ši 0,3násobht yiše rlclměnv, která bv náleželu uwllněnémtt čleruni zu.stupitel,slva
obc'e, kíerý y);kontivr,i ,fitnkci sltlt"tl,sll. K uvedenéntu netlostttíku přijnlo 7,ustupitelstvo
obce nu svém zasedciní konunént dne 29. 5. 2020 s),stémové núpravné oputření s tím,
že při stunovení odměny neuvolněného čIenu z.ustupiíelstvtt bude odměnu
zuokrouhlena sntěrem nahoru (viz,. In.fornlnce o přijeíí opaíření k ntipravě zjištěnjlch
chyb u nedosíalkŮ 7,e tlne l0.6.2020). Plnění íakío př,ijuíého núpravného opaíření
bylo obcí uskuteČněno již při síunovení odnňny neuvolněné síurosíky obce podle § 72
odst.4 Zúkonu č. l28/2000 Sb., tl obcích, u ítl s účinností otl ]. I.2020, ktlv nedostatek
íoltoío rúzu.již. nehvl ziišíěn. Nedopluíek odměny z. roku 20]9 ve výši I2,- Kč hyt
neuwllněné síuntsíce iloduíečně v.y1llucen v oilměně z.u měsíc tluben r. 2020, což. bylo
rlvěřeno při dílčím přez.koumtiní hospodaření ohce Mukov ut rok 2()20 kontrulrlu
ntxdtll,élto listu (zn. 655822). Nuqraveno.

II. při předcházeiícím rlílčím přezkoumání

Při přeclchťt:e jícím dílčím přezkoumtiní nebyl1, z.ji,šlěny c.hyb1l a nedoslullgl.

C. Závěr

I. Při přezkoumání hosporlařcní obce Makov za rok2020

nebyIy ziištěny chyby a nedostatkv

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 ho,spodaření za rok 2020 nebyla zji.štěna žádnó zóvažnó rizika,
která bv mohla nlÍí negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

III. Poměrové ukazatele z.iištěné při přezkoumání hospoclaření:

a) podíl pohledávek na rozpočtu úzernního celku ......... ......... 0,2l %
b) podíl z,ávazkú na rozpočtu úzernního celku ......... 3.53 %
c) Podíl zastavcného lna.ictku na cclkovétn lnajctku úzelnnílro celku .,.... 0,0O%
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-
IV. Ověření poměru dluhu územního celku k průměru jcho příimŮ za poslerlní
4 rozpočtové roky porlle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost:

Dluh obcc Makov k 3l. 12. 2020 nepřekročil 60 oÁ průmčrLr pří|mů za poslední
4 rozpočtové roky.

Makov. dne 12. května 202l

Jména a podpisy kontrolorťt zúčastněných na konečném dílčím přezkoumání - za Krajský úřad

Jihomoravského kraje

Bc. Petra Kupková /
kontlolor pověřený řízenínr přezkounrání podpis kontrolora

i 
-,...,
ého řízenínr přezkourrrání

Poučení

Tato zpráva o výsledku přezl<ounrání hospodaření je současně i návrhem zprávy o výsledku
přezkoumárrí hospodaření. a je možno ke zjištčrrí v ní uvedcné podat písenrné stanovisko
ve lhůtě do l5 dnů ode dne přcclání návrhu z,právy l<ontrcllorovi pověřcnérnu řízením
přezkournání. Korrcčnýrn zněním zprávy se tento rrávrh stává okanlžikcnt marttého uplynutí
lhťrty, stanovené v § 6 odst. l písln. d) zákona o přezkoumávání hospodařcní. k podání
p íserrr ného stanov i ska kontro lorov i povčř,enónlu ř,ízen ínt přczkourn án í.

7,práva se vyhotovuje ve dvou stejnopiscch, přičernž sc jeden ste.inopis předár,á zástupci
kontrolovaného srrb.icktu a druhý stc.inopis sc zal<ládá do příslušného spisu krajského ťrřadu.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla v souladrt s tlslanovenítrt § ll zákona
o přezkoutnávání hospodaření projednána a jeden výtisk pi,cvz,ala starostka obce Makov.
Nedílnou součástí z_právy je seznam přezkoumávaných písemností uvcdených v příloze.

Poslední korrtrolní ťrkon. tj. ukončení kontroly na místč. byl učiněn dlre l2. května 202l.
Zástupkyně úrzernního cel|<u prohlašují. že pos|<ytly pravdivó a úplnó inlbrrnace o předrnětrr
př,czkouttláttí a o okolnostcch vztahr"riícíclt sc k nčnru.

otsEc MAKov
Radka Nováková l č o: 6 37 2g8

67972 KUNŠTÁT n8 t oR. {\r
startlstka tlbcc

Vlasta l loLrdková

podpis starostky obce

ft*J
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sledk umanl

Při přezkoulnání hospodaření byly přezkoumány následu.i ící písemnosti :

- Návrh rozpočtu obce Makov na rok 2020
_ Eviderrce iozpočtor,lich opatření zarok2020,sestavená ke dni 31.12.2020 (RO č. l , |212020)

- Rozpočtová opatřerrí za období leden _ srpel] r. 2020, č. 512020 a 812020 a za období září - Prosinec

r.2020 č, l012020
- Schválerrý rozpočet obce Makov na rok 2020

- Návrh střcdnědotlého výlrledu rozpočtu ol;ce Makov tra roky 2021 -2027
_ Schválerlý střednědobý výlrled rozpočtu obce Makov rra roky 2021_2022
- Návrh závěrečnélro r'rčtu obce Makov za rok 20 l 9

- Schválený Závěrečný účet obce Makov za rok 20 l 9

Bankovní v,ýpis obce vedený u ČNB, a,s. ze dne 3l . 12.2020 (BV č. 054/2020)

Bankovní l"ýpis obce vedený u ČS, a.s. za měsíc srpen r, 2020 (BV č. 008/2020)

Inventarizační zprávaza rok 2020
Inventurní soupisy majetku a závazkŮ obce Makov sestavené ke dni 3 l. 12.2o2o

Plán inventur na rok 2020
Mzdové listy neuvolněných členů zastupitelstva obce za rok 2020 (období leden - Prosinec r.2020)

Mzdov,ý lisi neuvolněrré členky zastupitelstva obce vykonávající funkci starostky obae za rok 2020

(období |eden - srpen r.2020, zn.655822)
vyptutni listiny za období leden - srpen 2020 (odměny neuvolněných členŮ zastupitelstva obce Makov)
páttaani doklady za období |istopad - prosinec r. 2O2O (d.č. 2000l l ze dne 30, l l: 2020 a d.č. 2000l2

ze dne 3l .12.2020)
Pokladní deník za období listopad _ prosinec r.2020 (d.č. P22+V4l _ P26+v49)

Účetní doklady vztahující se k přezkoumaným písemnostenl

Protokol o schvalování účetní závěrky obce Makov za rok 2019 ze dne 29. 5. 2020

ÚetovY rozvrh na rok 2020
Darovací strrlouva ze dne 8. 6.2020 (firranční dar, příjernce: Linka bezpečí, z,s.)

Dohodaopracovníčinnosti zedne29. l?.2017 (správceobecníholesa),vč,Mzdovéholistuzaměstnance
zarok2020
Dohoda o provedení práce ze dne 30. lZ. 2019 (úklid obecrrího úřadu a veřejného prostranstvÍ).

vč. Výkazu práce zaměstnance za období leden - srpen r.2020 a vč. Výplatních listin obce za období

leden - srpen 2020
Dohoda Ó provedení práce ze dne 30. 3. 2020 sečení na veřejném prostranstvÍ), vČ. Výkazu Práce

zaměstnance za období srpen _ zářír,2020 avč. Mzdového listu zarok2020
pachtovní snrlouva ze dne 5, 6.2020 [k Zánrěru obce Makov ze dne l 1. 5.2020 - propachtování PozenrkŮ

uvedených v příloze (celkem l3 parcel), vedených u Katastrálního úřadu Jihomoravského kraje na LV
č. l pro obec Makov, v k. ú, Makov a na LV l49 pro obec Makov v k, ú. Rozseč nad KunŠtátem]

Snllouva o dí|o ze dne 25. 6.2020 (oprava vodovodního potrubí a armatur)

Záměr obce Makov ze dne l l. 5. 2020 [propachtování pozemků uvedených v příloze (celkem l 3 parcel),

vedených u Katastr,á|ního úřadu Jihomoravského kraje rra LV č, 1 pro obec Makov, v k. Ú. Makov

a na LV l49 pro obec Makov v k. ú. Rozseč nad Kunštátem]
]nforrnace o přijetí opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků ze dne l0. 6.2020
Směrnice o aplikaci reálné hodnoty majetku určeného k prodeji ze dne l .7 .2020
Zápis o průběhu l0. zasedání Zastupitelsfua obce Makov konaného dne 29. 12.2019

Zápis o prťrběhu l l , zasedání Zastupitelstva obce Makov konaného dne 2 l . 2. 2020

Zápis o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Makov konaného dne 29. 5.2020
Záptso průběhu l3. zasedárrí Zastupitelstva obce Makov konanélro drre 28. 8.2020

Zápiso průběhu l4. zasedání Zastupitelstva obce Makov konaného dne 20. l1.2020
Zápiso průběhu l5. zasedání Zastupitelstva obce Makov konanélro dne29.12.2020
Zápis o průběhu 9. zasedáni Zastupitelstva obce Makov konaného dne l 5, l l . 20 l 9

protokoi o v.ýsledku korrtroly pokladních dokladů a pokladní hotovosti ze dne l6. 1.2020 a ze dne l8.7.
2020 (kontrolující: Finanční qýbor zastupitelstva obce Makov)
protokol o vyileatu kontroly ze dne 14. l. 2020 a ze dne 28, 7. 2020 (kontrolujícÍ: Kontrolní výbor

zastupitelstva obce Makov)
oznáinení o zveřejnění dokunrentů rozpočtového hospodaření obce Makov č. 6/2020 ze dne l 5.7 .2020
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