
Krajský úřad Jihomoravského kraje

Odbor kontrolní a právní
!
zerotínovo náměstí 3
601 82 Bmo

SpZn.: S - JMK 292581202I OKP

ZPP.Áve
o výsledku přezkoumání hospodaření ZL rok 202l

obce MAKOV, okres Blansko

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě ZáPisu z dÍlČÍho

přezkoumání hospodaření, které proběhlo dne 30. stpna 2021 a na zťkladě výsledku

konečného přezkoumání hospodaření, které se uskutečnilo dne 24. května 2022.

přezkoumání hospodaření proběhlo na základě ustanoveni § 42 zákOna Č. 12812000 Sb.,

o obcích a v souladu se zákonem ě. 420l2OO4 Sb,, o přezkoumávání hospodaření Územních

sarnosprávných celků a dobrovolných svazkťt obcí (dále jen zákon o přezkotrmávání

hospodaření).

Místo provedení přezkoumání: obccrlíťrřad Makov
Makor, 25,6]9 72 l(unštát

Přezkoumání vykonal:
Kontro lor pověřený Ťízením přezkoumání: Ing. Jitka Loštoáková

pol,čř-ení k přczkor_rrrrání hospoclai,etlí vc stnyslu § _5 záliolra o př,czkotrtrrár,ání hospodai-erli

yy,clal N{_tr. Racicltllír Zirrrek - pověřetr vedeníln odboru kontrolního a právrrího Kra_jskéhcl

úřad u J ihornoravského kraje.

Při přezkoumání byla přítomna: Radka Nováková - starostka



předmět nřezkoumání:
předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst. 1 a 2

zákona o př-ezkoumávání hospodaření, posouzené podle hledisek uvedených V § 3 tohoto

zákona. přězkoumání hospodaření bylo vykonáno výběrovým způsobem.

při posuzování jednotlivých právních ťlkonů se vychiai ze znéní právních PředPisŮ Platných
ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona o přezkoumávání hospodaření nebyly. Předmětem
př-ezkoumání údaje,'na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

Přezkournání hospodařeni bylo zaháleno dne 16, srpna 2021, a to doručením písemného

oznámení územnímu celku nójpozději 5 dnůpřede dnemrealizace ýkonu přezkoumánÍ.

I. Při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky uvedené

v ustanovení § 10 odst.3 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření,

přehledzjištěnýchchybanedostatkůvčleněnídleustanovenÍ§2odst, la2zákona
o přezkoumávání hospod aření:

sý 2 odst. 2 písru. h) účetnicai vedené úzenlnhn celkery
ml ič.t"i* d"kl.d.* e, +oooo: byla odúčtovánaz majetkového účtu obce

031.0300 hodnota pozenrJcu parcela č, 58 ve výši l41,70Kčna základě uzavřené KuPní

smlouvy a smlour,} o zíízeni věcného břemene - služebnosti užívacího práva, Právní
účinky vkladu nurtuly dne 6. 12. 2021. V souvislosti s prodejem výŠe uvedeného

por.rlu parc. č. s8 dle článku IV. smlouvy bylo zíizeno ve prospěch oprávněného -

Óbce Makov věcné břemeno - služebnosti užívacího práva,jehož hodnota dle ocenění

účastníků této smlouvy činila 10.000,_ Kč. SlužebniuŽivací právo je Časově.neomezeno

a umožňuje uživat poázemní požám.i nádú. Věcné břemeno zřízené ve výŠe uvedené

kupní smlouvě oóeněné hodnotou 10.000,- Kč úČastníky této smlouvY nebYlo

zaúčtováno na majetkový účet obce 028 vymezený položkou rozvahy
,,A.II.ó.Drobný dlouňodobý hmotný majetek". Nebylo dodrženo ustanovení § 14

odst. 6 vyhÉšŘy č. 410120Ó9 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

č. 563/199l Sb., o účetnictví, pro některé vybrané účetní jednotky.

II. Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny ih{by a nedostatky, které nemají

závažnost nedostatků uvedených v ustanovení § 10 odst. 3 PÍsm. c) zákona

o přezkoum áv ání hospodaření.

A. Výsledek přezko umanI

B. Plnění ooatřeni l< odstra nění nedostatků ziištěnÝch

I. př.i přezkournání lrospodař,ení územního ce|ku za předcházející roky

Při 1lř.tl:ktlLttlttiní hospotluření zu přerlchtizející roh, nebt,h; zjištěry' t'h1l1' ct ttetltlstatlt\,' nellrl

|, tr l tt c d r l,s í tt t la, b,l, h, j i ž tl u pru |1 e l1,1,.

Il. při předcházejícím dílčím přezkoumání

)



11i.i pl:glIc:ltúzcf it:ínt tlílčíttt 7lřezli.tltttrtrittí tltll|:\, 
zf ištčttl, t:h),1,1| a ttccltl,stu!li,l,,

C. Závér

Při přezkoumritrí hosprrdař,ení obce Makov za rok 202l

ospot1 arcn i. il trl

Lt l,ecl cllé v

Nedost:rtkr, slTtltšivající r, tlctiplnrlsti l ctlcrri tičctltictl í

l ,,t,ttttti c:t,lcli ,,rrii,,l',|:',,l' ,,lr,r,,l',r,r.r) 
.,,,lI.u''' 1lrlltlŽkt' t'rl:t"ttlt-\' "'l'lt Ó L)rtll'tt'l"

t l i rl t t l t r l t.l t l l\l" h tn t l t n )" n t tt_j t t e li "

ll. tjJlozornční na 1lřípatlnri.rizilitt,,kterir 
lze dovoclit zr" z,iištěnÝch chyb a ncrlrtslilflitt,

litcrártlolrttulltítncgrtlir,nítlopatlu,.r'u,l,no'řeníúzclnltíhocclkur'llucltlucnu:

-Připřc:lirlt,Lntitttíhospotlařctt'íza,rrllr.202!tttbylttli.íŠlěnaž(ulnri:úl,t,tžtlt,il.i:iliLt,lilt,rů

lll. l'rttttčt,rllú ttliltzlttclc z,i ištčrré při přez-Iirlttltliitti ltrlslltrtlltř'cllÍ:

a) 1lt_ltl íl pohlccl ár,cl< tta t,crzlltlčlLt itzcLnrtilttl cclkLt

i.,;l.',,l ii ),iu,,zkL, ttlt t,t,zlrtlčttt Ltzctttt,tíIto cciktr "

L}lr(\(l il z.tsturťl}t,ll()lr-)..ř,ii,, tlit ecl}<,trrcttt ttta.i ctlrrr ttzcttu]iittr ec[ktt

IV.ověřenípoměruclluhuúzemnÍhocelktrkprůmčrujehopříjmůza'poslední4
rozpočtové .nxy pooi" i.?"" rrr" nr"opiru-up.avu;ícíno 

rozpočtovtru od pověd tt ost:

Dlr_rlr obce Makol, k 3t, 12, ZaZl nepřekročil 60 % prŮměrr"r příjrnŮ zii poslední 4

rozpočtové roky.
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0 přezkoLlllliiváni hospoclařerlí je nrožrlo l< tcltt-tt-tt0 trál,rhu a ploti kontroitlínr zjiŠtěllírll t'1lět-t-t

Ll.,edcnýnr poclat písenlrló stanól,isko l,c lhťrtč clo l5 clnr-i oc]c drle Přcclárlí tohoto llávl'lilt, a to

c1 orLrčeň ím i.ont.o 1n.u v i p o r, ěřenétnLr i,izc,nítrr p ř,ezko rr rrrán í.

i(onečnýn' zněnínr zprávy Se tento návril stává okamžilren"r martrého Lrplynutí llrťrt-v k pociání

pir.,-1éi.o statrol,iska kontroloro,i pověřerrému i,ízetrít-tr přezkor_r.nziní.

Zprála se l,vltotovuje ve clr,ou ste_jnopisech. přičenrž se .1eden ste_lnopis piecliir,á ztistLrpct

kontLolo.,aného sLrb.le1.tLr a cirLrlrý steirlopis se, zakláclá cIo příslLršného spisLr kra.jského úřaclr_r,

Úzenlní celelr je ve snryslu ustanovení § l3 ottst, l písnr, b) zákoIra o přezkoulrrávání

hospodař.ertí povinen piilnrout opatření lr nápravě cllyb a nedostatků uvedených v této

zprávě o výslcclku př"ertro,rnrán_í..lrospottařelrí a porlat o tont písenrnou inforntaci

t<'ra.lsténru úřo,1u, a to nejpozdě.ii cló l5 c_lnů po projeclrrání této zprávl,spolu se

záv8rečIrýrtl ťrčtent v orgánech úzentníhrr celku,

úzenrní cclck .ie cliile ve stttysltl rtstattovení § l3 ottst. 2 zilkolltl o 1lř'ezl<ottnr:ir'ání

hospoclař-crlí pd,incn r, in1,orniacích podle ustanot,ení § l3 otlst. 1 písrrr, b) 1,éhož zitliona

ul,ésl lltťrttr, \,c, l<ti,ré poclá kr:rjsl<'élnu úřadu píseňrnou zprár,u o plrrění přija(Ýclt

o1latř.ení a Y féto lhritě kra.iskónru ťrř,ric|tr uve(le nou zpritYu zasla1.

Nesplněrrírrr těcttto povinností se úzentní celelt clopustí přestupliu poclle ustanovení 
"s 

l4

oclst. l písrn, b) a c) ziiliorll o př,czliotltniir,ílní'trospticlař'cnÍ. 7,,,l PřcstuPeli lze uloŽit

pol<tttu do 50.000 Kč.

Z1ll.ár,"r o l,ýslecJ l<ti 1lřezkoLttlláIlí hospoclařerli bVia l, sottladtt S L]StalloVeIrílll ,.\ 1 1 zákolllt

o přezI<outtiár,árlj lrospoclaierií 1lro.1ed'lllrrla a.;eclerr 1,ýtisk 1;řevzi-tla StaloSt](a otlce Makot"

N.]c],lnoLr soLrčástí zpr.áv.,, .jc sczrr'a,li 1lřczI<oLtrllár,atiých píscrlttlostí Lrvedcných Y přílozc

poslcclttí l<olltt-oltlí ťr1<on, tj. Lll<orrčcrlí l<ontrol5,tlit lrrístč, byl Llčirlčrl clnc 2'l, l<r'Čtnii ]022,

Zástullci ťtzerlního cetl<l.r prtlhlaširlí. že poskyili plavclivé a Úplné inťtlt'tllace o Přecltllětl"r

1li,ezkotrrnání a o okolrrostec}r vztahLr;ících se k nčnru, ,n *'*l§ot 
uY,'';Tť 

u

\ Ý' :jii) i2 KUh,STÁT lia MOti,
RadkaNol,itkor,á \ '\ 'i

slarostl<l obcc 1lot11l is s 1l,tt,os Lkr obcr-

-4-



příloha ke zprávé o vÝsledku přez koumání hospodaření rok 202|

Při přezkoLrniátrí hospodaření bylv přezkounrány následLrjící píserrmosti:

- Niit,rh rcrz1ločtLt na I,ok ]()] ]

- ]:l iclcnct- roz1-1tlc'tovi,e lt illlatřcní rok ]02l
- Rozl,točtol,tr opatřcní č,2 a č. lL)

- Sclrl,á lcný rozpočct na rok 202 1

- Zlrvčr,cčný ťrčct za lok 2020 (r-rár,rlr, schvá lený)
- CS, a. s, bankovnivýpisyč.6 ze dne 30.6.2021 ač. l2ze dne31. 12-202r
- lnventarizačnízprávalok202l zeclne2l. 1. 202l
- Illr,entutttí soupisyúl'tů0l8,02 l^02l],03 1.192,23 I^2.62,31 1,3l4,3l5,32i,324,331,335,-].l6.3-]r.

j,1 l . j,12. 3 7,1. 3ll l . 3 84. j8l],3 89. 40 l.,103. 406 dle stavu k 3 l. |2. 202 l

- Plán itrr,,erltur na rok 202 l

- Výplatnilistina členťr zirstLlpitelstva clbceza r-něsícbřezen a ptrlsinec lolku 202l
- l)okladrríclclkladypříjnovéč. t0 - l8, výdajovéč.8 - l6
- ÚCetní tloklady č.40006j zednc 6. 12.2021 (prodcj parccly č. 5lJ k, ú. Makov)
- L]četrrí tloklady,č. 95 - 1 l5 ( kvčtcn 202 l)
- ÚčcLIri dokladl intcrrríi,, 4(}()()j8 -,1()()()67 za clbclobislpctl - prclsitlcc rokLr 2()2 1

- ť-tčtor.,ý rozl,ril lok 202 l

- Dat,ovaci srnlouva zc dnc (l. j. 2()2 l ( l'inarlč,rliijar-)
- Dtlhtltlaopt,actlvllíčirlntlstizcdllc29. 12.20l7(sllrávceilbccrríholesa)
- [)ohtlda o prclvcdcrlípliicc zc drlc j 1 , }2.2,n0 (úlilicl obccIlího úřadu a l'cřcjrlÚ'ho prclstranstr'Í)

- I]irlarlčrlil,vptlřiitlil rrí dotaciposkylrlLrtÝeIlpříjerrlc[irtlplostřednictvírrrkra_jezestátt]ihot'tlzpočtLlr rtlce

).02ll.c drlc ]8, 1.202](UZ 9807l)
- Krlljslli, ťtřltcJ.lilltltlltlrai,skóhtl l<ra.jeOcllltlržil,trtníhtl prostřeclí č. j.: .Il\1 K l6895'1 l202 l RozhtlclrrLiti

tl 1-1tlslil,ttlLItí l'inarrč,rlíhtlpřispči]<Lt tlliztltirtlčllidrlpadiikitt,ovctltélia]arllitvr.'lesichzeclnc2c).]].]02 l

- I)ltcllttlyllístltlouvač. l05,2()]() zer.ltle_S,6.]0201\1SP Group.a.s., ()lešrlice)

_ Ktrllrlisl)lIoLl\,.isczřizcrríntr,čcnóhobřcnrcne -slilžcbnosti Lržír,acilroprár,azcdrlc2. l2.202liparc.
č. 58)

- Zánlčr,obccMakovč.li2021naproclejčásti pozenlkupalc.č.]912k.íI.Makovzcdnc4.6.202l
- ZáničrobccMakov č_212021rraplodqj částipozcnkuparc.č.58k.ír. Makovzcclne 14.8.2021
- Odpisor,ý plárr účetrlich odpisů 1lrosincc 2021
- Protol<ol o l,í,,slcdklt kontroly FiIllr nčrlí]To r,ýbor-u ZastLrpitc-istva obcc ]\4akov pokIadních doklatlŮ a

ptll<ht1llihotovostizů dnc 2, 2- 2()21
_ [)t-crtokolor,l,slctlI<ukontrol_v-,Kontltllrlíilcll,Ýbonr Zastullit.,lstvaollcc\,llrkovzctlllc l'1. 1.202l
- Zápisollrrrbčhu1_5.zlrscdlrniZasttl})itclstvlrobccN4aktlvkonarlÓhotlnc29. l2.2020
- Zá1,lis tl prtrbčhu zaseciltníZastupitelstr,a obc.c Makor.,konaných r.,období lcden - prosinec rokLr 2()2 l


