
Krajský úřad Jihomoravského kraje
odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí
Zerctinovo nám.3l5
601 82 Brno
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ZPRÁvA
výsledku přezkoumání hospodaření za rok 201-2

obce ROUBANINA, okres Blansko

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracovánana základě Zápisu z dílčího

přezkoumání hospodaření, které proběhlo dne 30. října 2012 a na záklaďě výsledku

konečného přezkoumání hospodaření, které Se uskutečnilo dne 12. února 2013.

Přezkoumání hospodaření proběhlo na základě žádosti a v souladu se zákonem č. 42012004

Sb., o přezkoumávání hospodaŤení územních samosprávných celků a dobrovolných svazků

obcí (dále jen zákon o přezkoumávéní hospodaření).

Místo provedení přezkoumání: obecní úřad Roubanina
Roubanina +,679 61 Letovice

Přezkoumání vykonal:
Kontrolor pověřený Ťízenim přezkoumání: Ing. Lenka Léta|ová

Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu $ 5 zákona o přezkoumávání hospodaření

vydal JUDr. Roman Heinz, Ph.D. - vedoucí odboru kontrolního a právního Krajského úřadu

Jihomoravského kraje.

Petr Dvořáček - starosta

Lenka Kobylková - účetní

o

Při přezkoumání byli přítomni:



Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou
o přezkoumávání hospodaření. V souladu s

hospodaření je přezkoumání hospodďení
na významnost jednotlivých skutečností
Při posuzování jednotliqfch právních úkonů
ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

údajeuvedenév$2odst. 1 a 2 zžkona
$ 6 odst. 3 písm. b) zákona o přezkoumávání
prováděno výběrovým způsobem s ohledem

podle předmětu a obsahu přezkoumání.
se r'ychází ze znění právních předpisů platných

A' VÝsledek přezkoumání

I. Při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky uvedené
v ustanovení $ 10 odst. 3 písm. c) zákona o přezkoumáváni hospodaření.

Přehled Zjištěných chyb a nedostatků v členění dle ustanovení $ 2 odst. I a 2 zákona
o přezkoumávání hospodaření:

{ 2 odst. I pism.a)plněníoří
rozpočtových prostředků

- Dne 11.4.2012zveŤejrilaobec Roubanina na úřední desce umoŽňující dálkový přístup
Návrh závěrečného účtu za rok 2011. Tento Návrh závěrečného účtu neobsahoval
zprávu o výsledku přezkoumání hospodďení obce za rok 2011. Při zveřejňování
Závěrečného účtu za rok 20ll nepostupovala obec Roubanina v souladu
s $ 17 odst. 6 zákona č' 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, kdy, územní samosprávný celek zveřejní návrh svého závěrečného účtu
včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření po dobu nejméně 15 dnů přede
dnem jeho projednávání na zasedání zastupitelstva územního samosprávného celku na
své úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup' Na úřední desce může byt
návrh závěrečného účtu zveřejněn v užším rozsahu, který obsahuje alespoň údaje
o plnění příjmů a výdajů rozpočtu v třídění podle nejvyšších jednotek druhového tříděni
rozpočtové skladby a závér zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. Způsobem
umožňujícím dálkový přístup se zveřejňuje úplné znění návrhu závěrečného účtu včetně
celé zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.

- Návrh závěrečného účtu za rok 2011 byl opatřen doložkou stvrzující jeho zveřejnění
od l 1. 4. 2012 do 6' 6. 2012. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Závěrečný účet
za rok 201l pod bodem č. 9 Zápistl z veřejného zasedání zastupitelstva ze dne
25 ' 4. 2012. Z výše uvedeného vyplývá, Že Návrh závěrečného účtu nebyl zveřejněn
15 dnů přede dnem projednání v zastupitelstvu obce. Územni celek nepostupoval v
souladu s $ 17 odst. ó) zákona ó.25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů.

- Na základě Smlouvy o zŤizení práva odpovídajícího věcnému břemenu ze dne
26. 6. 2012, zřídila obec Roubanina (poviriná) pro E.oN Distribuce a.s. (oprávněná)

,právo umožňující vyuŽití zaÍiŽené nemovitosti pro účely zřizeni a provozování zaÍízeni
distribuční soustavy spočívající v umístění nového nadzemního vedení NN na části
pozemku p.č.62212 v k.ú. Roubanina. Dle čl. III. smlouvy se věcné břemene zřizuje
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úplatně a to za jednorázovou v celkové výši 2.000'- Kč bez DPH. K této částce bude
připočtena platná sazba DPH. Dále bylo smlouvou stanoveno, Že úplata bude
povirrnému uhrazena na základě daňového dokladu - faktury s termínem splatnosti min.
2l dnů vystavené povinným do 30 dnů od doručení smlouvy z příslušného katastrálního
praco\iŠtě katastrálního úřadu. (' po provedení zápisu prára do katasLru nemovilostí.
Vklad práva byl v katastru nemovitostí zapsán dne 3l.1' 2012, avšak účetní jednotka
do konce účetního období roku 2012 fakturu oprávněné nevystavila a o vzniku
pohledávky neúčtovala. Nebylo postupováno v souladu s $ 2 zákona č. 563/1991
Sb., o účetn ictví.

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají
závažnost nedostatků uvedených v ustanovení $ l0 odst. 3 pism. c) zákona
o přezkoumávání hospodaření.

B. Plnění opatření k odstranění nedostatků ziištěnÝch

I. při přezkoumání hospodaření územního celku za předcházející roky

Při přezkoumání hospodaření za předcházející rolq, nebyly zjištěny chyby a nedostatky nebo
tyto nedostatlry byly j iž napraveny'

II. při předcházejícím dílčím přezkoumáni

Při předchúzejícím dílčím přezkoumdní hospodaření byly zjištěny následující chyby
a nedostatlry:

- Návrh závěrcčnóho účtu za rok 20l 1 byl opatřen doložknu stvrzující jeho neřejnění
od 1]. 1. 20]2 do 6. 6. 2012. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Závěrečný účet
za rok 20]] pod bodeu č. 9 Zápisu z veřejného zasedaní zastupitelstýa
ze dne 25. 1. 2012. Z výše uvedeného vyplývii, že Nóvrh závěrečného účtu nebyl
meřeiněn 15 dnů přede dnem projednání v zastupitelstvu obce. Územní celek
nepostupoval v sou]adu s $ }7 odst. 6) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů' obec přiiala svstémové opatření spočívaiící
v dodržovdní zikonné lhůtv při zveřeiňovdní Závěrečného účtu v ndsleduiících létech'
PInění tohoto opatření bude odkontrolovdno oři ořezkoumání hospodaření obce
Roubanina za rok 2013.

- Dne ] ]' 1' 2012 zveřejnila obec Roubanina na úřední desce umožňující dálkový přístup
Nťtvrh závěrečného účtu za rok 20]]. Tento Návrh závěrečného účtu neobsahoval
zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011. Při neřejňovdní
Závěrečného účtu za rok 2011 nepostupovala obec Roubanina v souladu s s }7 odst. 6
zókona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, kdy, územní
samosprávný celek neřejní návrh svého závěrečného účtu včetně zpróvy o výsledku
přezkoumdní hospodaření po dobu nejméně 15 dnů přede dnem jeho projednávání
na zasedání zastupitelstva územního samosprávného celku na své úřední desce
a způsclbem umožňujícím dálkový přístup. Na úřední desce nůže být ndvrh závěrečného
účtu neřejněn v užším rozsahu, který obsahuje alespoň údaje o plnění příjmů a výdajů
rozpočÍu v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby
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a záýěr Zpráv) o ýýsledku přezkoumání hospodaření. Způsobem umožňujícím dólkový
přístup se neřejňuie úplné znění návrhu zavěrečného účtu ýčetně Celé Zprťiýy
o výsledku přezkoumání hospodaření. obec Roubanina k výše uvedenému nedostatku
přiiala systémové opatření, ktlv tlři zveřeiňování zdvěrečného účtu bude postupovat
v souladu se zdkonem, tak abv ZtÍvěrečný účet obsahoval veškeré nrjležitosti
a součtistí zveřeinění bvla i Zpráva z přezkoumúní hospodaření obce ve stanoveném
rouahu.

Účntrí. clokladem číslo 31001 ze dne ]. I' 20}2 byto přer1epsáno nájemné za užívání
bytuč. 1vobci Roubanina ve výši 3.500,- Kč' Kontrolou Smlouvy o náimu bytu ze dne
1' 1' 20]2 bylo ziištěno, že nájemné le Stanoýeno ve výši 300'- Kč měsíčně, a to se
splatností do ]0' dne kalendářního měsíce' za který se platí nójemné. Dle čl' ilI.
smlouvy vznika najemní vztah ke dni 1' ]. 2()]2 na dobu určitou do 31' ]2. 20]2
Předpis nájemného nebyl zaúčtován v souladu s výše uvedenou smlouvou o nájmu
a účetní doklad nelze považovat za průkazný účetní záznam v soulcldu s f 33a odst. I
písn b) zákana č. 563/]99] Sb., o účetnictví' Předpis pohlecldvky byl ve výši
100,- Kč doúčtován d'č' 230 ze dne 5. I2. 2012, Ngpraveno.

Na zák]adě schválení Valné hromady Mikroregionu Letovicko ze dne 1. 10. 20}1 byl
slanoven členslry příspěvek pro obec Roubanina na rok 20]2 ve výši 2.100,- Kč.
o vzniku tohoto ztivazku obce nebylo k dílčímu přezkoumdní hospodařeni obce
Roubanina účtováno. Nebylo postupoyrino v souladu s ! 2 zákona č. 563/199] Sb''
o účetnictl,í. Předpis zúvazku byl zaúčtován účetním dokladem číslo 31006 ze dne
1. 10. 20I2 a ruÍsledně byl uhrazen d.č, 50272 ze tlne 30. 1l. 2012. Napraveno.

C. Přezkoumané p ís emn osti

Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány písemnosti uvedené v zápise
z předcházejícího dílčího přezkoumání hospodaření a dále zejména následující písemnosti:

- Evidence rozpočtových opatření Za rok 20]2
- Rozpočtové opatření č. 5 -7/20]2
- Inventarizační zpráva o průběhu inýenlaťizace k 3 1. ] 2 20I 2
- Inyenlurní soupisy účtů 0 1 8' 0 ] 9' 02 ], 022, 028. 03 1, 012, 069, ] 1 2' 388, 23 ], 3 ] 1, 389,

15],336' 312' 33],371,912 a903 sestavené k3]. ]2.2012
- Kniha přijatých .faktttr za rok 20 ] 2
- Pokladní kniha za měsíc září - prosinec 2012
- Účrtrí doklacty vztahující se k přezkoumaným písemnosÍem
- Návrh na vyřazení majetku ze dne 28. I2.20]2 (inv.č.28,29,3(),2] a-s,77)
- Odpisový plán na rok 20] 2
- Smlouva o úvěru reg. č' 99001035080 ze dne 29. 8. 20]2 (KB, a.s. Předfintlncování a

spolufinancování projektu " Obnova veřejných pros transtv í")
- Smlouva o zřízení věcného břemene ze dne 26' 6. 2012 (úplatnti, oprávněný; E.oN

Distribuce, a.s. )
- Plán inventarizace na rok 2012
- Příkaz k provedení inventarizace za rok 20 ] 2
- Zápis č. 20 o průběhu zasedciní obecního Zastupitelstya v Roubanině ze dne 7' ] 1. 2012
- Ztipis č. 2] o průběhu zasedání obecního zastupitelstýa v Roubanině ze dne

t2. 12.2012
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D. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření obce Roubanina za rok 2012

bylv ziištěnv chvbv a nedostatky
uvedené v ustanovení $ 10 odst. 3 písm. c) zákona o ořezkoumávání hospodaření. a to

Nedostatky, spočívající v neúplnosti vedení účetnictví
- Územní celek neúčtoval o předmětu účetnicní.

Nedostatky, spočívající v porušení povinností územního celku stanovených zvláštními
právními předpisy

- Návrh závěrečného účtu nebyl n,eřejněn nejméně po dobu 15 dnů před jeho
pr oj e dnáním v zastupit e l Stvu'

- Návrh závěrečného účtu nebyl neřeiněn vhodným způsobem a ve vhodném rozsahu.

II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků,
která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:

- Krajslq úřad Jihomoravského kraje jako orgán věcně a místně příslušný dle ustanovení

f 22b odst' 1 zákona č. 25()/2L)00 Sb.' o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
(dále jen zákon č. 25()/2000 Sb.), zahújí spróvní řízení ve věci projednání spróvního
deliktu dle ust. s 22a odst' 2 písm. c) zúkona č. 250/2000 Sb.' ke kterému došlo tím, že

obec Roubanina ý ťozporu s ustanoyením ! 17 odst. ó zákona č' 250/2000 Sb.

nem eř ei nila návr h záv ě r e čné ho účt u.

III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku ..............'. ........................'. 0 %

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 84,95 %

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ........... 0 %

Vysobý podíl zóvazků na rozpočtu obce je způsoben především čerpóním úvěru
na předfinancování projehu "obnova veřejného prostransví" ve výši I.589.000,' Kč, kdy
k 31. 7. 2013 bude obec jednorázově hradit splátku ve výši l.0B9.000,- Kč. Tato splátka bude

uskutečněna na základě proplacení výdaiů souvisejících S pos]Etnutou dotací ze SZIF.

IV. Ostatní sdě|ení pro přezkoumávaný územní celek

- (Ipozorňujeme na noyelu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnicní provedenou zákonem
č. 239/2012 Sb., s účinností od 1. 9' 20]2, kterou dochází k významné změně pro obce,

dobrovolné svazky obcí a jejich příspěvkové organizace. Změnami příslušných zákonů



došlo k zavedení povinnosti schvalování účetních ztivěrek sestavených již za ťok 20I2.
Učetní závěrku obce schvaluje Zastupitelstyo obce a účetní zóvěrku příspěvkové
organizace schvaluie rada obce. V obcích' které nemají zvolenou radu, je vyhrazeno
schvalování účetní zúvěrlq, zřizovaných příspěvkclvých organizací zastupitelstvu obce'
Účetní závěrku dobrovolného svazku obcí schvaluje ne.jnéně tříČtenný orgán tohoto
svazku, jenž musí být předem určen Stanoýami dobrovolného svazku obcí. Bližší
požcldavlry na organizaci schvalování účetních závěrek upraví prtlvciděcí právní
předpis

Roubanina, dne 12. února 2013

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na konečném dílčím přezkoumaní - za Krajský úřad
Jihomoravského kraje

Ing. Lenka Létalová L "1 1,,
kontrolor pověřený řizením přezkoumánr podpis kontrolora pověřeného

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího
přezkoumání. Starosta obce Roubanina pan Petr Dvořáček a účetní obce paní Lenka
Kobylková prohlašují, že podle $ 6 odst. 2 písm. e) zákona o přezkoumávání hospodaření
poskytli pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztah
k němu a převzali dle $ 6 odst. 3 písm. k) návrh zprávy o výsledku přezkoumání. - -l:í^ODre

Petr Dvořáček

slaÍosta obce

Lenka Kobylková

podpis účetní

Poučení

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodďení je současně i návrhem zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření. přičemŽ konečným zněním se stává okamžikem mamého uplynutí
lhůty stanovené v $ 6 odst. 3 písm. l) zákona o přezkoumávání hospodaření' k podání
písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání.

Územní celek můŽe do 30 pracovních dnů oti předání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání
hospodďení podat písemné stanovisko k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodařeni
v souladu s $ 6 odst. 3 písm. 1) zákona o přezkoumávání hospodaření.
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Stanovisko zašle územní celek na adresu Kraj ského úřadu Jihomoravského kraje' odboru
kontrolnímu a právnímu, k rukám kontrolora pověřeného řízením přezkoumání.

Já, níže podepsaný starosta obce Roubanina prohlašuji, Že nemám k tomuto návrhu zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 připomínek a nebudu podávat
písemné stanovisko podle $ 6 odst. 3 písm. l) zákona o přezkoumávání hospodaření.

Úzeinní celek je povinen podle $ l3 odst. 1 písm. b) zákona o přezkoumávání hospodaření do
15 dnů po projednání zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku podat
písemnou informaci o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků' uvedených ve zprávě,
včetně uvedení lhůty, ve které podá písemnou zprávu o plnění přijatých opatření ($ 13 odst. 2
zákona o přezkoumáviiní hospodaření).

Ve lhůtě uvedené územním celkem v písemné informaci zaslané kajskému úřadu je územní
celek povinen podle $ 13 odst. 2 zákona o přezkoumávání hospodaření zaslat písemnou
zpráwl o plnění přijatých opatření.

obě výše uvedené písemnosti zašle územní celek na adresu Krajského úřadu Jihomoravského
kraje, odboru kontrolnímu a právnímu, k rukám kontro1ora pověřeného řízením přezkoumání.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením $ 11 zákona
o přezkoumávání hospodďení projednána ajeden výisk převzal staroSta obce Roubanina dne
12. února 2013.

Petr Dvořáček

starosta obce starosty obce
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