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A.

Přezkoumané písemnosti

Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Březnice byly přezkoumány následující písemnosti:
Druh písemnosti

Popis písemnosti

Návrh rozpočtu

Zveřejněn na úřední desce obce v období 19. 2. – 11. 3. 2020, příjmy byly
navrženy ve výši 22 333 600,- Kč, výdaje ve výši 34 959 000,- Kč. Návrh
rozpočtu byl zveřejněn také v elektronické podobě, což bylo ověřeno na
webových stránkách obce.

Pravidla rozpočtového
provizoria

Do doby schválení rozpočtu obec hospodařila na základě rozpočtového
provizoria schváleného na jednání zastupitelstva obce dne 27. 11. 2019.
Rozpočtové provizorium na rok 2020 bylo schváleno s tím, že obec v době
provizoria bude hradit pouze běžné provozní výdaje bez investičních akcí a
současně bude hradit provozní neinvestiční příspěvek zřízené PO. Schválená
písemnost byla zveřejněna na úřední desce obce v období od 29. 11. 2019
do 12. 3. 2020.

Rozpočtová opatření

Do 31. 8. 2020 byla provedena jedna změna rozpočtu, která byla schválena
zastupitelstvem obce na jednání 10. 6. 2020 (RO č. 1 byly zvýšeny příjmy
o 1 955 000,- Kč a výdaje o 3 653 000,- Kč, vyvěšeno od 12. 6. 2020).
Celkem byly do 31. 8. 2020 příjmy zvýšeny o 1 955 000,- Kč a výdaje
o 3 653 000,- Kč. Schválené změny rozpočtu byly následně zaneseny
do výkazu Fin 2-12.

Schválený rozpočet

Rozpočet obce Březnice na rok 2020 schválilo zastupitelstvo obce dne
11. 3. 2020 (č. 02-10-20) v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. b) zák. č. 128/2000
Sb., o obcích, v platném znění jako schodkový, a to na straně příjmů ve výši
22 333 600,- Kč a na straně výdajů ve výši 35 941 000,- Kč. Schodek ve výši
13 607 400,- Kč byl kryt finančními prostředky minulých let, k 31. 12. 2019 bylo
na účtu celkem 17 929 123,78 Kč. Závazným ukazatelem byla schválena
absolutní výše příjmů a výdajů. Na elektronické úřední desce byl schválený
rozpočet zveřejněn od 13. 3. 2020, což bylo ověřeno kontrolou webových
stránek obce při dílčím přezkumu hospodaření.

Stanovení závazných
ukazatelů zřízeným
organizacím

Obec je zřizovatelem jedné příspěvkové organizace – Základní škola a
Mateřská škola Březnice, okres Zlín, příspěvková organizace.
Obec schválila škole na rok 2020 neinvestiční příspěvek na provoz ve výši
1 384 000,- Kč, do 31. 8. 2020 bylo převedeno celkem 958 800,- Kč.
Závazný ukazatel byl příspěvkové organizaci sdělen písemně dne 12. 3. 2020.
Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Březnice na rok 2020 byl zveřejněn na úřední desce
obce v období 2. 12. až 18. 12. 2019 a počítal s náklady a výnosy ve shodné
výši 9 060 tis. Kč. Rada obce schválila rozpočet dne 18. 12. 2019. Schválená
písemnost byla zveřejněna na úřední desce obce dne 30. 12. 2019, což bylo
ověřeno v rámci dílčího přezkumu hospodaření za rok 2020.
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Základní školy na roky 2020 a 2022
byl zveřejněn na úřední desce obce v období 2. 12. – 18. 12. 2019. Schváleno
bylo radou obce dne 18. 12. 2019, po schválení byla písemnost vyvěšena dne
30. 12. 2019.

Střednědobý výhled
rozpočtu

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 – 2024 byl schválen na jednání ZO
dne 27. 11. 2019, a to v souladu s ust. §§ 2, 3 a 11 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Návrh
střednědobého výhledu rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce obce
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od 5. 11. 2019 do 28. 11. 2019. Schválený střednědobý výhled rozpočtu byl
zveřejněn na úřední desce obce dne 29. 11. 2019.
Kontrola doporučuje aktualizovat střednědobý výhled rozpočtu.
Závěrečný účet

Byl předložen závěrečný účet obce Březnice za rok 2019. Závěrečný účet byl
projednán v zastupitelstvu obce dne 10. 6. 2020, schválen byl bez výhrad.
Současně byla projednána a schválena Zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2019. Návrh závěrečného účtu obce byl vyvěšen na
elektronické úřední desce obce od 6. 5. 2020 do 10. 6. 2020, vyvěšeno bylo
rovněž na fyzické úřední desce. Schválený závěrečný účet byl zveřejněn
30. 6. 2020, což bylo překontrolováno na webových stránkách obce v rámci
dílčího přezkumu hospodaření.
Účetní závěrka obce za rok 2019 byla schválena zastupitelstvem na jednání
dne 10. 6. 2020. Protokol o schválení účetní závěrky byl doložen.

Bankovní výpis

Obec při své činnosti používá následující účty – zůstatky k 31. 8. 2020:
Komerční banka – č.ú. 27224661/0100 (ZBÚ 231 0010)……… 6 011 037,66 Kč
KB-č.ú. 94-4959050647/0100 (termín.vklad – 231 0015) …… 11 306 089,48 Kč
ČNB – č.ú. 94-611661/0710 (231 019) ………………………… 3 609 705,46 Kč
Celkem
……………………………………
20 926 832,60 Kč
Výše uvedené zůstatky byly překontrolovány na bankovní výpisy a byly
porovnány se zůstatky uvedenými v hlavní knize k 31. 8. 2020. Nesrovnalosti
nebyly zjištěny.

Evidence poplatků

Byla předložena evidence poplatků za odpad (500,- Kč/380,- Kč), kabelovou
televizi a poplatků za psy (100,- Kč/150,- Kč – každý další pes). K jednotlivým
druhům poplatků byly doloženy seznamy plátců, ve kterých je uveden odkaz na
datum a výši úhrady jednotlivých poplatků. Namátkově byla za kontrolované
období překontrolována návaznost mezi vedenou evidencí poplatků a příjmem
v pokladně. Kontrolou nebyly zjištěny nesrovnalosti.
Do tržeb roku 2020 byly zaúčtovány poplatky za SKO občanů v celkové výši
630 000,- Kč dokladem č. 3008 zápisem MD 315 0130/D 606 0300 (pol. 1340),
poplatky za psy dokladem č. 3009 v celkové výši 20 000,- Kč zápisem MD 315
0110/D 606 0300 (pol. 1341) a poplatky za KTR jsou s ohledem na odvod DPH
účtovány do tržeb měsíčně zápisem MD 311 0019/D 602 0300 (2419/2111)
ve výši cca 27 000,- Kč.
K 31. 8. 2020 bylo dle údaje vykázaného na položce 1340-Poplatky za odpad
vybráno 659 970,- Kč oproti rozpočtovaným 662 000,- Kč. Na pol. 1341Poplatek ze psů bylo vybráno 23 685,- Kč.
Dále byly na pol. 1343 zaúčtovány poplatky za užívání veřejného prostranství
ve výši 9 000,- Kč oproti rozpočtovaným 8 000,- Kč.

Hlavní kniha

Byla předložena hlavní kniha účetnictví (za SU a AU) za období 8/2020.

Mzdová agenda

Mzdy si obec zpracovává sama s použitím programu KEO. Obec měla v roce
2019 v pracovním poměru tři zaměstnance (účetní – os.č.2 a dva dělníky
údržby obce – os.č. 54, 15). Zařazení zaměstnanců do platové třídy a
platového stupně je provedeno dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a zákona č. 262/2006
Sb., zákoník práce a dále dle vnitřního platového předpisu.
Zaměstnanci obce přijatí na pozici dělník, popř. správce sportovního areálu jsou
zařazováni v souladu s vnitřním platovým předpisem (účinnost od 1. 2. 2019)
ve 4. platové třídě, 12.platovém stupni, pokud se jedná o pracovníky obsluhující
obecní mechanizaci (traktor, křovinořezy, svářečka). V ostatních případech jsou
pracovníci dělnických profesí v souladu se směrnicí zařazeni v 3. platové třídě,
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1. platovém stupni. Pracovníci VPP vykonávající jen běžné práce při úklidu
obce budou zařazeni do 2.pl.třídy a 1.pl.stupně s tím, že bude zaručena
minimální mzda.
Do pracovního poměru byl na dobu určitou od 1. 4. do 30. 9. 2020 přijat
zaměstnanec na pozici dělník VPP (os.č. 25). Úvazek byl sjednán 0,5, zařazen
byl v souladu s vnitřní směrnicí do 2pl.třídy a 1.pl.stupně.
Byla ověřena návaznost platových výměrů na mzdové listy za období leden srpen 2020. Vyplacené odměny byly zdůvodněny, vyplaceny byly na základě
pokynu starosty a založeny v osobních složkách zaměstnanců. Kontrolou
nebyly zjištěny nesrovnalosti.
Odměňování členů
zastupitelstva

Zastupitelstvo Obce Březnice pracovalo v roce 2020 ve stejném složení, jak
bylo zvoleno ve volbách 2018, tj. mělo celkem 15 členů, z toho bylo 5 členů
rady. Jako uvolnění zastupitelé pracovali v obci starosta a místostarosta obce.
Všichni ostatní členové zastupitelstva (kromě dvou) byli současně předsedy a
členy výborů nebo komisí.
Odměny všem členům zastupitelstva byly vypláceny měsíčně. Odměny
uvolněným i neuvolněným zastupitelům byly stanoveny v souladu s Nařízením
vlády č. 338/2019 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev.
Od 1. 1. 2020 byly zvýšeny pouze odměny uvolněných členů zastupitelstva
obce, odměny neuvolněných členů zastupitelstva byly vypláceny v částkách
schválených na ustavujícím zasedání zastupitelstva.
Kontrola byla provedena dle mzdových listů za leden až srpen 2020. Kontrolou
nebyly zjištěny nesrovnalosti.

Pokladní doklad

Pokladna je vedena programem GORDIC. Ke kontrole byla předložena
pokladní kniha obce vedená na PC. Pro účtování pokladních dokladů je
používána jedna číselná řada 900xxx. Měsíčně je přikládán účetní deník
pokladny, ze kterého je zřejmé zaúčtování jednotlivých prvotních pokladních
dokladů.
Zůstatek pokladní knihy byl k 31. 8. 2020 vykázán ve výši 62 734,- Kč a
souhlasil se zůstatkem uvedeným v rozvaze a v hlavní knize na účtu 261 a
ve výkazu Fin 2-12 na položce 6040-Pokladna.
Byla provedena kontrola doloženosti příjmů a výdajů za měsíce červen – srpen
2020 a dále kontrola správnosti zaúčtování za výše uvedené období. Doklady
byly opatřeny podpisy odpovědných osob a obsahovaly náležitosti stanovené
v ust. § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Z dokladů je
zřejmé, že byla provedena finanční kontrola dle zákona č.320/2001 Sb. Účetní
zápisy byly prováděny přehledně, srozumitelně a způsobem zaručujícím jejich
trvanlivost.
Dále byla kontrolována návaznost výběrů hotovosti z běžného účtu na příjem
peněz do pokladny a naopak odvod hotovosti z pokladny na běžný účet.
Zjištění:
1.Výdajovým pokladním dokladem č. 900383 byl uhrazen nákup drobných
dárků pro jubilanty v celkové výši 1 116,- Kč. Dle předložených pokladních
dokladů byly v několika případech realizovány platby soukromou platební
kartou. Tento postup není možný, v případě potřeby je možno poskytnout na
drobný nákup zálohu z pokladny, případně výdaje hradit obecní platební kartou
(d.č. 900383).
2. Výdajovým pokladním dokladem č. 900426 bylo dne 24. 7. 2020 vyplaceno
cestovné ve výši 240,- Kč. Kontrolou technického průkazu bylo zjištěno, že
vzhledem k tomu, že je zde uvedena norma pro spotřebu PHM č. 566/2011J,
měl být použit pro výpočet náhrady cestovních výdajů 3.údaj, tj. spotřeba
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5,4 l/100 km. Vzhledem k tomu, že se jedná o metodickou chybu, je třeba
prověřit úhrady cestovních výdajů uskutečněné v roce 2020 a přeplatky vrátit do
rozpočtu obce. Správná výše náhrady je 5,928 Kč/km.
Rozvaha

Byla předložena Rozvaha sestavená k 31. 8. 2020 ze dne 14. 9. 2020. Aktiva
běžného období - netto se rovnala pasivům a byla vykázána ve výši
222 724 873,25 Kč. Stálá aktiva byla vykázána ve výši 257 691 760,13 Kč.

Účetní doklad

Účetní jednotka účtuje v soustavě podvojného účetnictví za použití prostředků
výpočetní techniky – program GORDIC, majetek je veden programem KEO.
Byla provedena úplná dokladová kontrola doloženosti uskutečněných příjmů a
výdajů za měsíce červen – srpen 2020 vztahující se k účtu 27224661/0100,
dále za období leden – srpen u bankovních výpisů k účtu 94-611661/0710.
Samostatně v šanonech jsou zakládány faktury přijaté a samostatně výpisy
z účtů. U kontrolovaných účetních dokladů byly prověřovány zejména formální
náležitosti a správnost účtování, namátkově dodržování rozpočtové skladby.
Účetní doklady v rozsahu provedené kontroly obsahovaly náležitosti stanovené
v § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, byly řádně
číslovány, opatřeny úplným účtovým předpisem a podpisy osob, které ověřily
věcnou správnost a byly za účetní případ odpovědné. Rovněž byly opatřeny
podpisy osob, které provedly finanční kontrolu dle zákona č. 320/2001 Sb.
Zjištění:
Předložena byl složka s názvem „Hřiště – tribuna“, ve které byly založeny
prvotní doklady účtované na tuto akci od roku 2015. Akce je vedena na účtu
042 0028, na kterém bylo do 31. 8. 2020 zaúčtováno celkem 246 517,- Kč.
Vzhledem k tomu, že byla tribuna vyřešena jiným způsobem, je třeba odúčtovat
jako zmařenou investici.

Výkaz pro hodnocení
plnění rozpočtu

Byl předložen výkaz Fin 2-12 M k 31. 8. 2020 tištěný dne 14. 9. 2020.
Schválený rozpočet byl zaveden do výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu
v členění dle rozpočtové skladby.
Příjmy po konsolidaci byly vzhledem k uprav.rozpočtu splněny na 64,07 %
(15 561 364,64 Kč).
Výdaje po konsolidaci byly čerpány na 31,73 % (12 564 360,66 Kč).
Podrobnější členění plnění rozpočtu je uvedeno v Příloze č. 1.
Zjištění:
Na položce 6112/5123-Podlimitní technické zhodnocení je vykázána částka
792,- Kč. Jedná se o chybné účtování vyplacené odměny, je třeba opravit na
položku 5023.

Výkaz zisku a ztráty

Jako součást účetní závěrky k 31. 8. 2020 byl ke kontrole předložen výkaz zisku
a ztráty (tisk 14. 9. 2020).
Kontrolou údajů uvedených v tomto výkaze bylo zjištěno, že výnosy dosáhly
výše 14 492 669,08 Kč, náklady dosáhly výše 10 552 392,22 Kč. Výsledek
hospodaření běžného účetního období byl vykázán ve výši 3 940 276,86 Kč a
byl shodný s údajem uvedeným v rozvaze v části C.III.1 výsledek hospodaření
běžného účetního období.
Byla provedena kontrola údajů uvedených na výnosových účtech ve vztahu k
příslušným příjmovým položkám účetního výkazu Fin 2-12 M:
- účet 681-DPFO ve výši 2 849 473,64 Kč odpovídal součtu položek
1111+1112+1113,
- účet 682-DPPO ve výši 1 714 322,78 Kč odpovídal součtu položek 1121,
- účet 684-DPH ve výši 5 411 263,90 Kč odpovídal položce 1211,
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- účet 686-Sdíl.majetk.daně ve výši 614 708,32 Kč odpovídal položce 1511,
- účet 688-Sdíl.daně a poplatky ve výši 85 407,23 Kč odpovídal součtu položek
1381+1334,
- účet 605-Výnosy ze správních poplatků ve výši 8 620,- Kč neodpovídal
položce 1361, na které bylo vykázáno 8 720,- Kč, rozdíl činí 100,- Kč,
- účet 647-Výnosy z prodeje pozemků ve výši 3 090,- Kč odpovídal položce
3639/3111.
Rozvaha zřízených
Obec je zřizovatelem jedné příspěvkové organizace – Základní škola a
příspěvkových organizací Mateřská škola Březnice.
Kontrole byla předložena rozvaha a výkaz zisku a ztráty sestavené
k 30. 6. 2020.
Aktiva celkem (sl. netto) ve výši 2 645 006,79 Kč se rovnala pasivům.
Bylo překontrolováno, že výsledek hospodaření běžného účetního období
vykázaný ve výkazu zisku a ztráty ve výši 643 521,- Kč odpovídal částce
uvedené v rozvaze v části C.III.1. Příspěvková organizace neprovozuje
hospodářskou činnost.
Výkaz zisku a ztráty
Výsledek hospodaření příspěvkové organizace za rok 2019 byl vykázán ve výši
zřízených příspěvkových 84 802,38 Kč, celkové náklady byly vykázány ve výši 9 173 728,39 Kč a
organizací
celkové výnosy 9 258 530,77 Kč. Částka 84 802,38 Kč odpovídala údaji
uvedenému v rozvaze v části C.III.1.
Zastupitelstvo projednalo hospodářský výsledek Základní školy a Mateřské
školy Březnice za rok 2019 dne 11. 3. 2020 a schválilo přidělení celé částky
84 802,38 Kč do rezervního fondu. V rámci dílčího přezkumu hospodaření bylo
zjištěno, že příděl do rezervního fondu nebyl do 30. 6. 2020 proúčtován.
Hospodářskou činnost příspěvková organizace neprovozuje.
Dohody o pracovní
činnosti

Obec měla v roce 2020 uzavřeny čtyři dohody o pracovní činnosti, a to na práci
knihovnice (os.č. 2), na práci kronikářky (os.č. 53), na úklid obce (os.č. 58),
na práci uklízečky (os.č. 66). Odměny byly vypláceny měsíčně dle uzavřených
dohod o pracovní činnosti (vyjma níže uvedeného), což bylo ověřeno
na mzdové listy za období leden – srpen 2019.
Zjištění:
Kontrolou uzavřených dohod na mzdové listy za leden – srpen 2020 bylo
zjištěno, že za práci kronikářky (os.č. 53) bylo vypláceno měsíčně 1 310,- Kč,
v dohodě o pracovní činnosti je uvedena odměna ve výši 1 250,- Kč.

Dohody o provedení
práce

Obec do 31. 8. 2020 uzavřela níže uvedené dohody o provedení práce: údržba
zeleně v obci (os.č. 83), zalesňování v obecním lese (os.č. 41), úklid ve
sportovním areálu (os.č. 76), zaměření chodníku (os.č. 82), úklid obecního sálu
(os.č. 77), obsluha ve sběrném dvoře (os.č. 14), odborný lesní hospodář (os.č.
35). Dohody jsou zakládány v samostatné složce, byla provedena kontrola
vazby uzavřených dohod na mzdové listy za období leden - srpen 2020.

Smlouvy a další
Příspěvky na činnost zájmových organizací a spolků jsou schvalovány jako
materiály k poskytnutým součást rozpočtu obce (sportovní klub, myslivci, včelaři, sokol, červený kříž,
účelovým dotacím
divadelní společnost). Kromě těchto prostředků jsou poskytovány dotace
na základě jednotlivých žádostí.
Byla předložena složka s názvem veřejnoprávní smlouvy (dále jen VPS),
ve které jsou zakládány uzavřené veřejnoprávní smlouvy. Ke každé VPS byla
doložena žádost, event. doklad o čerpání dotace. Žádosti i smlouvy obsahovaly
předepsané náležitosti.

6

Klasifikace: chráněný dokument
Jednalo se o následující VPS:
ROSKA PŘEROV, z.p.s. – VPS č. 2/2020 uzavřena 26. 5. 2020 na 5 000,- Kč
na náklady související s poskytováním služeb pro občany obce Březnice.
Schváleno RO dne 12. 2. 2020.
Myslivecký spolek Kříby Bohuslavice-Březnice, z.s.–VPS č. 3/2020 na 20
000,- Kč na nákup krmiva pro zvěř, radou schváleno 12. 2. 2020.
Tělocvičná jednota Sokol Březnice – VPS č. 4/2020 ze dne 12. 3. 2020 na 49
000,- Kč na úhradu provozních energií budovy sokolovny, radou schváleno 10.
3. 2020. Vyplaceno bezhotovostním převodem dne 1. 7. 2020 ve výši 47 576,Kč (d.č. 945) a dne 12. 8. 2020 ve výši 1 424,- Kč. Zaúčtováno bylo na MD 572
(3419/5222).
Český červený kříž – VPS č. 5/2020 na 20 000,- Kč na dopravu autobusem na
zájezd. Schváleno radou bylo 10. 3. 2020.
Sportovní klub Březnice, z.s. – VPS č. 6/2020 ze dne 13. 2. 2020 na 49 000,Kč na úhradu soustředění, nákup sportovního vybavení, vedení účetnictví,
pronájem sportovních ploch, radou schváleno 12. 2. 2020, vyplaceno
bezhotovostním převodem dne 1. 7. 2020 (d.č. 945), zaúčtováno zápisem MD
572 (3419/5222).
A.I.D.S., Amatérská improvizační divadelní společnost – VPS č. 7/2020 ze dne
15. 5. 2020 na 10 000,- Kč na ušití kostýmů na novou divadelní sezónu,
zhotovení kulis a rekvizit, radou schváleno 10. 3. 2020.
GRUNT Březnice, o.s. – VPS č. 8/2020 na 10 000,- Kč, určeno na činnost,
radou schváleno 10. 3. 2020.
Římskokatolická farnost Březnice – VPS č. 9/2020 ze dne 10. 8. 2020
na 15 000,- Kč na výdaje spojené s vydáváním časopisu Naše dědiny, radou
schváleno 15. 7. 2020.
ČSV z.s. – VPS č. 12/2020 na 20 000,- Kč na nákup léčiv pro včelaře, vydávání
Zpravodaje pro včelaře, radou schváleno 12. 2. 2020.
Charita Kroměříž, Charitní dům pokojného stáří, Cetechovice – VPS č.
13/2020 ze dne 22. 5. 2020 na 5 000,- Kč určené na náklady související
s poskytováním sociálních služeb pro občana obce Březnice, radou schváleno
25. 3. 2020.
Při poskytování dotací je praxe taková, že finanční příspěvky jsou vypláceny až
po předložení prvotních dokladů jednotlivými příjemci dotací.
Zjištění:
Při číslování smluv nebyly použity čísla 1/2020, 10/2020 a 11/2020.
Smlouvy a další
materiály k přijatým
účelovým dotacím

V roce 2020 měla obec smluvně zajištěny, případně přislíbeny tyto účelové
prostředky ze státního rozpočtu, státních fondů a rozpočtu Zlínského kraje:
Účelový
znak
13101
17968
17969
98193
29029
29030

Určený účel dotace
Dotace na akt. politiku zaměstnanosti (4116)
Dotace na MŠ - SR (4216)
Dotace na MŠ - EU (4216)
Dotace na volby (4111)
Dotace na les (4116)
Dotace na les (4116)
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Čerpání v Kč
61 817,00
481 296,60
240 648,30
31 000,41 307,163 600,-
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98024
00000
29992
07001
17968,
17969
17063
17511

Kompenzační bonus - koronavir (4111)
Dotace na les
Dotace na vodojem
Dotace na památník
Dotace na MŠ
Dotace na opravu MK – Ke Kohútce
Dotace na opravu MK – Za Trňákovo

1 671 250,54 400,7 115 000,159 060,23 363 262,1 156 161,1 577 779,-

ÚZ 07001 Dotace na památník
Na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 24. 6. 2020 má obec
z prostředků Ministerstva obrany přislíbenu dotaci na projekt s názvem
„Březnice – oprava památníku obětem 2. světové války“ ve výši 159 060,- Kč,
ukončení realizace projektu bylo stanoveno do 30. 11. 2021. Celkové náklady
projektu jsou předpokládány ve výši 198 826,- Kč, z toho dotace doku 2021
činí 159 060,- Kč. Jedná se o dotaci Ex ante. Vlastní zdroje obce činí celkem
39 766,- Kč.
ÚZ 29992 Dotace na vodojem
Na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 28. 7. 2020 má obec
z prostředků Ministerstva zemědělství přislíbenu dotaci na projekt s názvem
„VDJ Březnice, 2 x 60 m3“ ve výši 7 115 000,- Kč, ukončení realizace projektu
bylo stanoveno do 31. 8. 2021. Celkové náklady projektu jsou předpokládány
ve výši 12 936 000,- Kč, z toho dotace doku 2020 činí 7 115 000,- Kč. Jedná se
o dotaci Ex ante. Vlastní zdroje obce činí pro rok 2020 celkem 385 000,- Kč a
pro rok 2021 celkem 5 436 000,- Kč. Čerpání dotace bylo doloženo fakturou za
výkon autorského dozoru, za realizaci výběrového řízení, za projektovou
dokumentaci zpracovanou společností voding Hranice spol. s r.o. ve výši
632 830,- Kč, dále fakturami od hlavního dodavatele stavby VHS Brno, a.s. ve
výši 413 305,96 Kč, ve výši 1 209 115,52 Kč, ve výši 1 566 150,02 Kč. Náklady
na vodojem jsou účtovány na MD 042 0048. Částka 1 209 115,52 Kč i
1 566 150,02 Kč byly připsány na účet ČNB dne 10. 9. 2020.
ÚZ 00000 Dotace na les
Předložena byla Smlouva o poskytnutí dotace č. D/3630/2020/ŽPZE, na
základě které má obec přislíbenu dotaci ve výši 54 400,- Kč na realizaci
projektu „Vnášení stanovištně vhodných dřevin a zřizování oplocenek a
oplůtků“. Doba realizace je stanovena do 30. 11. 2020. Předpokládané celkové
způsobilé výdaje projektu činí 77 800,- Kč.
ÚZ 29030 Dotace na les (4116)
Na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 15. 4. 2020 získala obec
finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích v období
od 1.října do 31.prosince 2018 ve výši 163 600,- Kč. Finanční prostředky byly
připsány na účet ČNB dne 23. 4. 2020 a byly zapojeny do rozpočtu obce.
ÚZ 29029 Dotace na les (4116)
Na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 6. 4. 2020 získala obec
finanční příspěvek na asanaci jehličnatého dříví insekticidním postřikem ve výši
41 307,- Kč. Finanční prostředky byly připsány na účet ČNB dne 16. 4. 2020 a
byly zapojeny do rozpočtu obce.
ÚZ 17968, 17969 Dotace na MŠ
Na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 27. 8. 2020 (změna) má
obec z prostředků MMR přislíbenu dotaci na akci s názvem „Zvýšení kapacity
MŠ Březnice“ v celkové výši 23 363 262,- Kč. Celkové náklady jsou
předpokládány ve výši 25 959 180,- Kč, vlastní zdroje činí 2 595 918,- Kč.
Jedná se o dotaci Ex post. Realizace akce je stanovena do 30. 4. 2022. V roce
2020 by měla být poskytnuta dotace ve výši 1 979 796,70 Kč, v roce 2021
ve výši 372 130,- Kč a v roce 2022 ve výši 21 011 335,30 Kč. Doloženy byly
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faktury za zpracování projektové dokumentace, za zpracování žádosti o dotaci,
za projektovou dokumentaci. Akce je vedena na účtu 042 0053, na kterém bylo
k 31. 8. 2020 vykázáno 857 935,- Kč. Dne 9. 7. 2020 byla na účet ČNB
připsána částka 721 944,90 Kč.
ÚZ 17063 Dotace na opravu mostu
Na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 31. 3. 2020 má obec
přislíbenu dotaci z MMR na akci s názvem „Březnice – Oprava mostu na
místní komunikaci Ke Kohútce“ ve výši 1 156 161,- Kč. Celkové náklady jsou
předpokládány ve výši 1 837 342,- Kč. Jedná se o dotaci Ex ante. Realizace
akce je plánovaná do 31. 12. 2020. Čerpání dotace bylo doloženo fakturou od
dodavatele stavby společnosti KOME stavby s.r.o. ve výši 1 265 729,93 Kč.
ÚZ 17511 Dotace na opravu mostu
Na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 6. 8. 2020 má obec
přislíbenu dotaci z MMR na akci s názvem „Březnice – Oprava mostu na
místní komunikaci Za Trňákovo“ ve výši 1 577 779,- Kč. Celkové náklady
jsou předpokládány ve výši 2 253 970,- Kč. Jedná se o dotaci Ex ante.
Realizace akce je plánovaná do 31. 10. 2020.
ÚZ 13101 Dotace na VPP (4116)
V souvislosti se zaměstnáváním občanů na veřejně prospěšné práce získala
obec na dva pracovníky celkovou dotaci ve výši 61 817,- Kč.
Smlouvy o převodu
majetku (koupě, prodej,
směna, převod)

Na jednání ZO dne 22. 1. 2020 bylo schváleno vyvěšení záměru prodeje části
obecního pozemku p.č. 1985/17 o výměře 103 m2 (vyčleněno z p.č.1985/11),
o který požádali T. H. a M. B. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce
obce v období 24. 1. až 11. 3. 2020. Prodej pozemku schválilo ZO na svém
jednání dne 11. 3. 2020, kupní cena byla stanovena ve výši 30,- Kč/m2 s tím,
že náklady spojené s prodejem hradí kupující. Kupní smlouva byla podepsána
dne 25. 5. 2020, kupní cena byla ve výši 3 090,- Kč. Tato částka byla uhrazena
v hotovosti dne 27. 5. 2020, d.č. 339. Právní účinky návrhu na vklad nastaly
k 11. 6. 2020, pozemek byl odúčtován z majetku obce zápisem MD 554/D 031
0300 ve výši 171,- Kč. Částka 3 090,- Kč byla zaúčtována do výnosů zápisem
MD 261/D 647.
Na jednání ZO dne 11. 3. 2020 bylo schváleno odkoupení pozemků pod
cestou, a to p.č. 2026/3 o výměře 55 m2 a p.č. 2038/8 o výměře 334 m2 za
cenu 30,- Kč/m2. Prodávajícími jsou J. M. a E. S. Kupní smlouva byla
podepsána dne 22. 5. 2020, kupní cena byla stanovena ve výši 11 670,- Kč.
Právní účinky návrhu na vklad nastaly k 4. 6. 2020, do majetku byl pozemek
p.č. 2026/3 zaúčtován ve výši 2 650,- Kč a pozemek p.č. 2038/8 ve výši
11 020,- Kč zápisem MD 031 0400/D 261 (6171/6130), tj. včetně návrhu na
vklad do KN. Dne 28. 5. 2020 byla dvakrát uhrazena částka 5 835,- Kč
(výdajový pokladní doklad č. 347, 346).
Na jednání ZO dne 11. 3. 2020 bylo schváleno odkoupení pozemku pod
cestou, a to p.č. 2025/4 o výměře 16 m2 za cenu 30,- Kč/m2. Prodávající je
paní M. K. Kupní smlouva byla podepsána dne 22. 5. 2020, kupní cena byla
stanovena ve výši 480,- Kč. Právní účinky návrhu na vklad nastaly k 4. 6. 2020,
do majetku byl pozemek zaúčtován ve výši 2 480,- Kč zápisem MD 031 0400/D
261 (6171/6130), tj. včetně návrhu na vklad do KN. Dne 27. 5. 2020 byla
uhrazena částka 480,- Kč (výdajový pokladní doklad č. 334).

Smlouvy o věcných
břemenech

Na jednání ZO dne 11. 3. 2020 byla schválena smlouva o zřízení věcného
břemene se společností E.ON. Distribuce, a.s., která se týká pozemků
p.č.537/4, 1890/5, 1913, 1916/5 a1918/2 (stavba Březnice, ANTILIA SERVIS,
přeložka VN, NN). Úplata za zřízení věcného břemene byla dohodnuta ve výši
27 500,- Kč plus DPH. Smlouva o zřízení věcného břemene byla uzavřena dne
23. 3. 2020, právní účinky vkladu práva nastaly k 7. 4. 2020, pozemek p.č.
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537/4 byl zaúčtován na účet věcných břemen ve výši 1 280,- Kč (na 031 0301),
ostatní pozemky byly vedeny na účtu věcných břemen již z dřívějších období.
Částka 27 500,- Kč byla zaúčtována na základě vydané faktury č. 2024
zápisem MD 311 ve výši 33 275,- Kč/D 602 ve výši 27 500,- Kč, 343 ve výši 5
775,- Kč. Částka 33 275,- Kč byla uhrazena 12. 6. 2020, zaúčtováno bylo na
MD 231/D 311 (3639/2119).
Na jednání ZO dne 10. 6. 2020 byla schválena smlouva o zřízení věcného
břemene se společností E.ON. Distribuce, a.s., která se týká pozemků p.č.
1923 a 1924 (stavba Březnice, Křen, kabel NN). Úplata za zřízení věcného
břemene byla dohodnuta ve výši 10 000,- Kč plus DPH. Do 31. 8. 2020 nebylo
realizováno.
Majetek zatížený věcným břemenem je veden v účetnictví analyticky, a to na
účtu 031/0301, 0401 a 0501.
Zveřejněné záměry o
nakládání s majetkem

Záměry o nakládání s majetkem obce byly průběžně projednávány v radě, příp.
zastupitelstvu obce a následně vyvěšovány na úřední desce obce v souladu s
ust. § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění – bylo ověřeno dle
evidence úřední desky. Zveřejnění proběhlo v elektronické i fyzické podobě.
Seznam písemností zveřejňovaných na úředních deskách obce byl předložen.

Dokumentace k veřejným Obec realizovala v roce 2019 výběr dodavatele na akci s názvem „Vodojem
zakázkám
Březnice – nové vyhlášení“, nicméně lhůta pro podání nabídek byla
stanovena do 3. 1. 2020. Jednalo se o podlimitní veřejnou zakázku na stavební
práce. Tuto veřejnou zakázku zpracovávala společnost VIA Consult, a.s.,
Třinec. Hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena. Předpokládaná
hodnota veřejné zakázky byla ve výši 11 550 225,- Kč bez DPH. Ze šesti
podaných nabídek byla jako nejvýhodnější vyhodnocena nabídka společnosti
VHS Brno, a.s. ve výši 12 949 537,- Kč bez DPH (15 668 939,77 Kč vč. DPH).
ZO schválilo rozhodnutí o výběru dodavatele dne 22. 1. 2020, uzavření
Smlouvy o dílo bylo schváleno na jednání ZO dne 11. 3. 2020. Smlouva o dílo
byla s vybraným uchazečem podepsána dne 13. 3. 2020, zveřejněna na profilu
zadavatele (www.vestnikverejnychzakazek.cz) byla dne 19. 3. 2020.
Dále byl realizován výběr dodavatele na akci s názvem „Březnice – oprava
mostu na místní komunikaci Ke Kohútce“. Veřejnou zakázku organizoval pro
obec Ing. Pavel Rada. Jednalo se o veřejnou zakázku malého rozsahu na
stavební práce, hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena. Doba plnění
zakázky byla stanovena od 1. 4. 2020 do 31. 10. 2020. Své nabídky podaly
třispolečnosti, jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka společnosti KOME
Stavby, s.r.o., Zlín ve výši 1 837 342,78 Kč vč. DPH. Výběr dodavatele byl
schválen radou obce dne 25. 3. 2020, starosta byl pověřen podpisem smlouvy.
Smlouva o dílo byla podepsána dne 26. 3. 2020, zveřejněna na profilu
zadavatele (www.kdv.cz) byla dne 27. 3. 2020.
„Rekonstrukce školního sportoviště v Březnice“ – jednalo se o veřejnou
zakázku malého rozsahu na stavební práce na fotbalovém hřišti, hodnotícím
kritériem byla nejnižší nabídková cena. Termín plnění byl stanoven na období
4. 1. 2021 až 30. 6. 2021. Své nabídky podaly tři společnosti, jako
nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka společnosti Pavlacký s.r.o.,
Luhačovice ve výši 2 022 971,- Kč bez DPH (2 447 794,91 Kč vč. DPH). Výběr
dodavatele byl schválen radou obce dne 19. 8. 2020, starosta byl pověřen
podpisem smlouvy. Smlouva o dílo byla podepsána dne 26. 8. 2020,
zveřejněna na profilu zadavatele (www.kdv.cz) byla dne 28. 8. 2020.
„Oprava mostu na místní komunikaci Za Trňákovo“ – jednalo se o veřejnou
zakázku malého rozsahu na stavební práce, hodnotícím kritériem byla nejnižší
nabídková cena. Doba plnění zakázky byla stanovena od 1. 9. 2020
do 31. 10. 2020. Své nabídky podaly tři společnosti, jako nejvýhodnější byla
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vyhodnocena nabídka společnosti KOME Stavby, s.r.o., Zlín ve výši 972 969,63
Kč vč. DPH. Výběr dodavatele byl schválen radou obce dne 19. 8. 2020,
starosta byl pověřen podpisem smlouvy. Smlouva o dílo byla podepsána dne
26. 8. 2020, zveřejněna na profilu zadavatele (www.kdv.cz) byla dne
28. 8. 2020.
Zápisy z jednání rady
včetně usnesení

Rada obce se ke svému jednání schází pravidelně měsíčně, případně dle
aktuální potřeby i častěji. Byly předloženy zápisy z jednání rady obce Březnice
včetně přijatých usnesení. Jednání se uskutečnila ve dnech 16. 1. 2020, 12. 2.
2020, 10. 3. 2020, 25. 3. 2020, 13. 5. 2020, 3. 6. 2020, 15. 7. 2020 a 19. 8.
2020.

Zápisy z jednání
zastupitelstva včetně
usnesení

Zastupitelstvo se ke svému jednání schází dle potřeby, zpravidla čtvrtletně. Byly
předloženy zápisy z jednání včetně přijatých usnesení a podkladového
materiálu k projednávaným skutečnostem. Jednání se uskutečnila ve dnech
22. 1. 2020, 11. 3. 2020 a 10. 6. 2020.

Peněžní fondy územního Vnitřní směrnice č. 28 –Peněžní fond obce Březnice byla schválena
celku – pravidla tvorby a na ustavujícím zasedání ZO dne 1. 11. 2018. Tvorba fondu byla schválena
použití
v objemu 7 000,- Kč/rok na jednoho zaměstnance, který pracuje v hlavním
pracovním poměru na dobu neurčitou a dále pro dlouhodobě uvolněné členy
ZO. Čerpání prostředků probíhá přímo z rozpočtu obce, úhrady z běžného účtu.
Celková výše prostředků odpovídá přímo úměrně výši sjednaného pracovního
úvazku. Prostředky fondu je možno čerpat na rekreace, kulturní akce a na
tělesný rozvoj zaměstnanců. Pokud si zaměstnanec v daném roce finanční
prostředky nevyčerpá, nelze je v následujícím roce uplatnit. Nejzazší termín pro
vyúčtování příspěvků v příslušném kalendářním roce je 15. prosince daného
roku. Účinnost peněžního fondu byla stanovena od 1. 11. 2018.
Zjištění:
1.Tvorba SF byla v r. 2020 zaúčtována ve výši 35 000,- Kč zápisem MD 401
0905/D 419 0341, dokladem č. 3031.
2. Ze SF bylo dle hlavní knihy do 31. 8. 2020 vyčerpáno celkem 21 000,- Kč.
Doloženy byly faktury za masáže v celkové výši 21 000,- Kč (3 x 7 000,- Kč),
zaúčtováno bylo na MD 419/D 401 a na MD 528/D 261 (6171, 6112/5499). Dále
byla doložena faktura za rekreační ubytování č. 20293 ve výši 9 200,- Kč ze
dne 19. 8. 2020, zaúčtováno bylo na MD 528/D 321, převod ze sociálního
fondu MD 419/D 401 nebyl do 31. 8. 2020 proúčtován. Uhrazeno bylo 24. 8.
2020. Rozdíl ve výši 2 200,- Kč byl vrácen na bankovní účet dne 26. 8. 2020,
d.č. 1132, zaúčtováno bylo mínusem na MD 528/D 321.Kontrola upozorňuje, že
je třeba odúčtovat čerpání fondu ve výši 2 200,- Kč.
3.Obec dále poskytuje přímo z rozpočtu obce příspěvek na stravné, a to
zaměstnancům v hlavním pracovním poměru na dobu neurčitou a dlouhodobě
uvolněným členům ZO Březnice, přičemž nárok na přiznání vzniká při pracovní
směně v délce minimálně 4 hodin denně. Hodnota stravenky činí 90,- Kč, z toho
50,- Kč hradí zaměstnavatel a 40,- Kč hradí zaměstnanec. Jedná se o
stravenky s možností uplatnění v provozovnách Lidl a Kaufland. Příspěvek ze
SF poskytován není. Podmínky čerpání příspěvku jsou uvedeny ve vnitřní
směrnici č. 27 – Benefity obce Březnice, která byla schválena Radou obce dne
22. 5. 2018 a nabyla účinnosti od 1. 6. 2018.
Doložena byla evidence vydaných stravenek, ze které byl zřejmý počet
nenárokových dnů (čerpání ŘD, nemoc, služební cesta). Dále byla doložena
evidence nákupů stravenek. Kontrola upozorňuje, že je třeba měsíčně
kontrolovat fyzický zůstatek počtu stravenek na stav vykázaný v hlavní knize na
účtu 263.Faktury za nákup stravenek jsou účtovány zápisem MD 263,518/321,
úhrada faktury MD 321/D 231 (6171/5169). Výdej stravenek je účtován zápisem
MD 527 (55 %) a 335 (45 %)/D 263. Úhrada je prováděna srážkou z platu.
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Právo provádění dalších Provedenou kontrolou hospodaření obce se obec nezbavuje odpovědnosti za
kontrol
správnost účetních dokladů a není omezeno právo provádění dalších kontrol.

B.

Zjištění z dílčího přezkoumání

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.
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 více 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) hospodaření 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) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu
rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším
osobám.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví
územního celku.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž
hospodaří územní celek.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování 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 nakládání 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) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch
třetích osob.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. g) 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) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho
příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou
odpovědnost.
Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Březnice nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C.

Odstraňování chyb a nedostatků

Z předchozích let nejsou evidovány chyby a nedostatky

Březnice dne 18. září 2020
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…………………………………………
Ing. Dana Vaňková
kontrolor pověřený řízením přezkoumání
S obsahem zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření obce Březnice byl seznámen a jeho stejnopis
obdržel dne 18. září 2020

…………………………………….
Josef Hutěčka, DiS.
starosta

1 x obdrží: Obec Březnice
1 x obdrží: Odbor ekonomický, oddělení kontrolní Krajského úřadu Zlínského kraje
Příloha č. 1
Plnění rozpočtu k 31. 8. 2020
Skutečnost
11 377 821,27
1 295 134,37
3 090,00
3 294 742,90
- 409 424,00
15 561 364,64
10 883 427,38
2 090 357,28
- 409 424,00
12 564 360,66
+2 997 003,98
17 929 123,78
-777,16
+64 216,00
-62 734,00
20 926 832,60

Schv. rozp.
Upr. rozp.
Daňové příjmy
20 467 000 20 467 000
Nedaňové příjmy
1 545 000
1 545 000
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery
321 600
2 276 600
Kons. příjmů
Příjmy po kons.
22 333 600 24 288 600
Běžné výdaje
14 037 000 16 670 000
Kapitálové výdaje
21 904 000 22 924 000
Kons. výdajů
Výdaje po kons.
35 941 000 39 594 000
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci
+ počáteční stav účtů k 1. 1. 2020
+ 8901
+ počáteční stav pokladny (6040)
-konečný stav pokladny k 30. 12. 2019 (6040)
= konečný zůstatek na účtu k 31. 8. 2020
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