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zPRÁVA
o výsledku přezkoumání hospodaření obce Domašov nad

Bystřici za rok 2020

tč oozgsgz+
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla zpracavána na základě Zápisu z dílčího
přezkoumání hospodaření vykonaného dne 11. 11. 2a20 a na základě výsledku dí|čího
přezkoumání hospodaření vykonaného dne 18. 1.2021,
Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo na základě žádosti dle § 42 zákona
č. 12Bl2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění a v souladu se zákonem
ó,42012004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí, v platném znění (dále jen zákon ó.42012004 Sb.). Kontrolním
úkonem, jímždošlo k zahájení přezkoumání, bylo doručeníOznámení o zahájení
přezkoumání obce Domašov nad Bystřicí za rok 2020 dne 30. 10. 2020. Posledním
kontrolním úkonem předcházejícím zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření bylo podání předběžné informace o kontrolních zjištěních dne 18. 1. 2021.

Místo provedení přezkoumán
přezkoumané období:

í:

Krajský úřad Olomouckého kraje
1. 1. 2020 - 31 , 12, 2020

Dílčípřezkoumání hospodaření ve dnech í8. í. 2021 vykonali:
kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc. Marie Jakubcová
lng. lveta Bejdáková

kontrolor:

Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § 5 zákona č. 42012004 Sb.
zákona č. 25512012 Sb,, o kontrole (kontrolní řád), v platném znění (dále jen

a§ 4

zákon é.25512012 Sb,) vydala vedoucí odboru kontroly Krajského úřadu Olomouckého kraje
Mgr. Bc. Zuzana Punčochářová.

Zástupci obce:

Lucie Menšová, Dis. - starostka
šarra Danielová - účetní

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledek konečného
dílčíhopřezkoumání.
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A. chvbv a nedostatkv ziištěnépři přezkoumání hospodaření za rok 2020
Při přezkoumání hospodaření obce Domašov nad Bystřicí za rok2020
r neby|y zjištěny chyby a nedostatky,

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předcházející rok
při přezkoumání hospodaření obce Domašov nad Bystřicí zarok2019 nebYlY zjiŠtěnYchYbY
a nedostatky.
b) při dílčímpřezkoumání za rok 2020

při dílčímpřezkoumání hospodaření obce Domašov nad Bystřicí nebYlY zjiŠtěnY chYbY
a nedostatky.

c. přezkoumané písemnosti
při přezkoumání hospodaření obce Domašov nad Bystřicí za rok 2020 byly přezkoumány
následuj ícípísemnosti:

rozpočet

_
-

_
_

stránkách
Návrh rozpočtu: na rok 2021 zveťejněný na úřednídesce a na internetových
obce v době od 20. 11. 2020 do 17 - 12- 2020
byla
Rozpoětová opatření: usnesením zastupitelsNa obce ó, .11 ze_dl:19,9,2019
omezenÍ.
bez
oPatření
rozpočtová
schválena pruuo*o" starostce obce schvalovat
Schvátený rozpočet: schodkový rozpoěet !q .,ro!( 2020 schválený usnesením
na úřední
zastupitelstvu ob.u č. 6 dne g, 1i.2a1€ a zveřejněný zákonným způsobem

desce obce od 11,12,2019

schválený rozpočet: schodkový- rozpočet obce na rok 2021 schválený usnesením
desce obce
zastupitelstva obce č. 6 dne 16. 12. 2O2O a zveřejněný na úřední

a na internetových stránkách obce od 1.1_2021v souladu se zákonem č.250t2o00

Sb., v platném znění

-

Střednědobý výhled rozpočtu: na období 2O2O - 2022 schválený usnesením
zastupitelstva obce č. 15 dne 17, 12. 2O1B a zveřejněný zákonným způsobem
na internetových stránkách obce ad4, 1.2O1g
ZávěreČný ÚČet. návrh Závěrečného účtuobce Domašov nad Bystřic í za rok
2019
zveřejněný na úřednídesce a elektronické úřední desce obce v termínu od 22, 4,2o2O
do 4. 6. 2020:ZávěreČný Účet obce za rok2019 včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hosPodaření za rok 2019, schválený usnesením zastupiíelstv-em obie č, 6 dne
3.6.2020 s vYjádřením bez výhrad. Zveřejněný zákonným způsobem na úřednídesce
obce dne 3,6.2020

účetnictvíavýkazy

-

Bankovní výPis: k běŽnému účtuvedenému u Komerčníbanky, a, s,, bankovní výpis

k ÚČtu Dotace vedenému u Českénárodní banky - ověření zůsiatku v účetnictvík
datu
30. 9. 2020

Bankovní výpis: elektronický bankovní výpis č, ,t59 k běžnémuúčtuvedenému
u KomerČníbanky, a. s. ze dne 31 . 12- 2O2O, bankovní výpis č. 32 k účtuDotace
vedenému u Českénárodní banky ze dne 31. 12.2020 - ověření zůstatku v účetnictví
k datu 31. 12. 2020

Bankovní výPis: bankovní výpis č. 8 k účtuvedenému u Komerční banky, a. s. ze
dne
31. 12.2020 - ověření zŮstatku v účetnictvík datu 31. 12.2o20'(ue"t vedený
na opatrovance)
Hlavní kniha: účetnictvísestavenádo gt202O
Hlavní kniha: účetnictvísestavenádo 12t2O2O
lnventurní souPis majetku a závazků, Plán inventur na rok 2020 vydaný starostkou
obce dne 16. 12,2020, zastupitelstvem obce schválené složeníinventarizačních komisí
dne 16. 12.2020; ZáPis o seznámení s pokyny o provedení inventarizace za účetní
období 2020 pro členy inventarizačních Řomisí'ze dne 17, 12. 2o2O včetně
podepsaného seznamu ÚČastníkŮ; lnventariz ačnízpráva - rok 2020 ze
dne 15. 1. 2021;
Výběr vzorku inven_turních soupisů k účtům01b - ostatní dlouhodobý nehmotný

majetek, 079

-

OPrávkY

k

ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku,

O21 - StavbY, 081 - OPrávky ke stavbám, O22 - Samostatné hmotné movité
věci
a.souborY hmotných movitých věcí,082 - Oprávky k samostatným hmotným movitým
věcem a souborŮm hl.r9tlÝch movitých věcí, 3d4 - Výnosy příštíchob'dobí, 231 Základní běžný účetÚSc, 245 - Jiné běžnéúčty,2ó1 -'Pokladna 452 - Přijaté
,
návratné finanění výpomoci dlouhodobé , 321 - Dodávatelé, 349 - Závazky k vybraným
místnímvládním institucím, 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery, lol'Jmění
účetníjednotky, 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
Odměňování členůzastupitelstva: za období 11 - 12t2)2a

Pokladní doklad: výpis pokladních dokladů č. 540 , 569 včetně zaúčtováníza období
od 1. 12, - 31. 12.2020
Pokladní kniha (deník): za období gt2O2O

Pokladníkniha (deník): za období 12t2O20
Příloha rozvahy: sestavená k datu 30, 9. 2020
Příloha rozvahy: sestavená k datu 31, 12.2O2O
Rozvaha: sestavená k datu 31.12.2O2O
Rozvaha: sestavená k datu 30. 9. 2020

,
-

ÚČetnídoklad: přehled ostrlých účetníchodpisů majetku za období 1

-

12t2o2o

Účetnictví ostatní: Účetni závěrka obce za rok 2o1g schválená usnesením
zastuPitelstva obce Č. 5 dne 3. 6. 2020, Protokol o schválení účetnízávěrky za rok
2019 zaslán do CSÚIS dne 1 1 . 7. 2O2O, Hospodářský výsledek za rok 2019 přéúfiován
dokladem č- 600012 dne 3. 6.2020
Utetouý rozvrh:

za období 2020

Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu: sestavený k datu 31.12.2o2o
Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu: sestavený k datu 30. 9, 2020
Yýkaz zisku a ztráty: sestavený k datu 31. 12. 2O2O

Výkaz zisku a ztráty: sestavený k datu 30. 9, 2020
zřizované organizace

-

-

Zřizovací listina organizačních složek a příspěvkových organizací, odpisový plán:
ÚČetnízávěrka tvaĚrste ŠkolyDomašov ňad'Bystřióí, p. o-, za rok 201'9 schválena
usnesením zastupitelstva obce č. 4 dne 3. 6, 2020 včetně rozdělení zlepšeného
hosPodářského.výsledku za rok 2019. Protokol o schválení účetnízávěrky za rok 2019
odeslán do CSÚ|S dne 1. 7. 2o2o,

Zřizovací listina organizačních složek a příspěvkových organizací, odpisový plán:
odPisový Plán Mateřské školy Domašov Nad Bystřicí, p. Ó. schválený usnesením
zastupitelstva obce č. 5 dne 4.3.2020
smlouvy a dohody

-

-

SmlouvY a dalŠÍmateriály k přijatým úěelovým dotacím: Dohoda o poskytnutí dotace
SZlFt2o19/0551596 uzavřená s poitytovatelem
Státní zemědělský intervenčnífond dne 26. 9. 2019. Žadost o proplácení odeslána
na Státnízemědělský intervenčnífond dne 8. 11.2O1g.
OČekávaný příjem dotace_zaúčtován dokladem č. 600039 dne 31 . 12. 2019. příjem
dotace - bankovní r,nýpis ČNB ze dne 31. 3. 2O2O zaúčtovanýdokladem č. 70.t dne

z Programu rozvoje venkova Čne.

31.3,2020

SmlouvY a dalŠÍmateriályk přijatým účelovýmdotacím: Smlouva o poskytnutí dotace
Č. 2020|01528/OKH/DSM/ uzavřena s Olomouckým krajem na částťu t ď ooo Kč dne
5. 6. 2020 za ÚČelem získánířidičského oprávnění skupiny C pro jednoho člena JSDH
obce; Přijetídotace a uzavření smlouvy schváleno usneseňím zasíupitelstva obce č. 18
dne 3. 6. 2020, Rozpoětové opatření KÚOK OE na účelovouneinvestičnídotaci
na zajiŠtěníakcescho,pnostijednotky sboru dobrovolných hasičůDomašov nad Bystřicí
ze dne 14.7,2020 (ÚZ 00 417), př$em neinvestičníáotace do rozpočtu obce upraven
(Pol. 4122) rozpoČtovým opatřením č. 6t2O2O, schváleným starostkou obce dne
6.7.2020 a ná.sledně zveřejněným na úřednídesce obce dne 4.8.2020; příjem

finanČních ProstředkŮ dne 9. 7.2O2O - bankovní výpis k běžnému účtuvedenému
u KomerČníbanky, a. s. ě. 81 ze dne g. 7.2O2O a zaúótovaný účetnímdokladem
č.81001 dne g.7,2020;

-

Závěreěná zpráva vČetně finančního vyúčtoVánípřijaté dotace z olomouckého kraje
ze dne 14.10.2020, Proúčtovánídotace dokladem e, oooooz+ dne 30. 11:2o2o
SmlouvY nájemnÍ: Smlouva o nájmu obecního bytu uzavřena s občankou obce dne
1.9,202a; uzavření smlouvy schváleno usnesením zastupitelstva obce č,4 dne
26. 8. 2020; Úhrada nájemného - bankovní výpis KB, a. s. zaúčtována dokladem
č. 109001 dne 16. 9,2020
SmlouvY o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod): Kupnía zástavnísmlouva
uzavřená mezi Obcí Domašov nad Bystřicí (prodávající) a občany obce (kupující) dne

-

_

-

22. 7. 202Q na prodej bytové jednotky č. 2 ve druhém podlažív domě Náměstí 38
na pozemku parcela ě. 5 o výměře 291 m2 v k. ú. Domašov nad Bystřicí včetně podílu
na tomto pozemku, záměr prodeje zveřejněn na úřednídesce obce od 9. 3" 2020
do 1, 4. 202a, prodej schválen usnesením č. 13 zastupitelstva obce ze dne 3. 6. 2020,
právní úěinky zápisu v katastru nemovitostí ke dni 30.7.2O20, účetnídoklad číslo
660001 ze dne 4. 3, 202a - přeúčtováníbytu určenéhok prodeji a přecenění reálnou
hodnotou, účetnídoklad číslo660002 ze dne 9. 3, 2020 - přeúčtovánípozemku
urěeného k prodeji, účetnídoklad číslo18 ze dne 3.7.2020 - předpis pohledávky
za prodej bytu, účetnídoklad číslo89001 - úhrada pohledávky na bankovní účetobce,
úěetní doklad ěíslo 600013 ze dne 31. 7. 2020 - vyřazení bytu z majetku obce, účetní
doklad číslo600015 ze dne 1, B. 2020 - zúčtováníoceňovacího rozdílu; příjem
z prodeje nemovitosti promítnut v rozpoětu obce rozpoětovým opatřením é. 612020
schváleným starostkou obce dne 6.7.2020 a zveřejněným dne 4,8,2020
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod): Kupní smlouva uzavřená
mezi Obcí Domašov nad Bystřicí (prodávající) a občanem obce (kupující)dne
3. 2. 2020 na pozemek parc, é. 157917 - ostatní plocha v k, ú. Domašov nad Bystřicí
o výměře 61 m2 za dohodnutou kupní cenu ve výši 3 691 Kč, zámér prodeje pozemku
zveřejněn na úřednídesce obce od 13.5.2019 do 1 ,6.2019, uzavření kupní smlouvy
schváleno zastupitelstvem obce dne 19. 6. 2019 usnesením č. 12, právní účinkyzápisu
v katastru nemovitostí ke dni 6, 2. 2020, účetnídoklad číslo8 ze dne 3. 2, 202a zaúčtovánípředpisu pohledávky dle kupní smlouvy, úěetní doklad číslo300077 ze dne
3. 2, 2020 - zaúětování platby za pozemek do pokladny obce, účetnídoklad číslo
600006 ze dne 3. 2. 2a20 - vyřazení pozemku z majetku obce, příjem z prodeje
pozemku součástíschváleného rozpočtu na rok2020
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod): Smlouva o bezúplatném
převodu majetku uzavřená mezi Obcí Domašov nad Bystřicí (nabyvatel) a převodcem
Svazek obcí mikroregionu Moravskoberounsko dne 30. 1,2020, předmětem smlouvy
je převod dlouhodobého hmotného majetku - rotačnísekačky za traktor v zůstatkové
ceně 43 457 Ké a drobného dlouhodobého hmotného majetku v pořizovací ceně
152 398 Kě, Vnitřní účetnídoklad číslo600002 ze dne 30. 1. 2020 - zařazení movitých
věcído majetku obce

Smlouvy o půjčce:Rozhodnutí o poskytnutí návratné finančnívýpomoci ze státního
rozpočtu vydané Ministerstvem financí ČR dne 21. 5.2008 pod či, 12158 256t2008-123;
návratná finančnívýpomoc v celkové výši 22 400 000,- Kč, konečná splatnost
stanovená do 31 . 12, 2021, splátka ve výši 1 000 000,- Kě splatná do 31 , 12, 2a20,
výdaj je zohledněn ve schváleném rozpoětu obce na rok 2020. Úhrada splátky bankovnívýpis ČNB ě, 31 zaúčtována dokladem č,3101 dne 17. 12,2020

usnesení, zápisy, apod.

-

-,
-

Vnitřní předpis a směrnice: směrnice platné od 1. 1.2020 s účinnostíod 4. 1.2020:
dokladů a používaných
Směrnice é. 212020 - Aktuální účtovýrozvrh věetně číselníků
jejich
vedení, Směrnice é. 512020 - Směrnice
symbolů, analytik, účetníknihy a forma
pro inventarizaci majetku, závazků, Směrnice č. 812020 - Pro poskytování a účtování
cestovních náhrad, Směrnice ě. 1112020 - Směrnice upravující oběh účetníchdokladů,
Směrnice é, 1312020 - Směrnice k finančni kontrole, Směrnice č. 1512920 - Směrnice
k vedení pokladny, Směrnice č. 2112020 - Směrnice k reálné hodnotě a stanovení
hladiny významnosti

Výsledky kontrol zřízených organizací: Zápis o výsledku kontroly nahrazující interní
audit provedené v Mateřské škole Domašov nad Bystřicí, příspěvkové organizaci, dne
22. 10.2020
Zápisy z jednání zastupitelstva věetně usnesení: ze dne 11. 11, 2020, 16. 12.2020

6

-

Zápisy z jednání zastupitelstva včetn_ě_ usnesení: Zápis z
finančního výboru konaného
dne 16, 3. 2020, 16. 6. 2O2O, 15, g, 2O2O

ZáPisY z jednání zastuPitelstva včetně usnesení: Zápis č.
1 ze zasedání kontrolního
výboru obce Domašov nad Bystřicí konaného dne 29. 10,2o2o

ZáPisY z jednání zastuPitetstva vČetně usnesení: Zápis
o výsledku kontroly nahraz$ící
interní audit provedený u obce Domašov nad Bystřicize
g,2a2O

dne 16.
jednání
Zápisy z
zastupitelstva včetně usnesení: Zápis z finančního výboru konaného

dne8.12.2020
Zápisy z jednání_ zastupitelstva včetně usnesení: ze dne 4, 3.
2o2O, 3. 6, 2020,
3. 8.2020,26. 8.2020

ostatní

-

Akce: "Stavební úpravy MŠ,Krátká 217''
- Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim
zákona č, 134t2016 Sb. na
stavební Práce "Stavební úpravy Mš, Krátká 217". yýzva zverelnená
u.5.2o2o,
ofuíráníobálek - '1. 6. 2020, Doručeny 2 nabídky. Výsledek'výblroverro
ťízení
projednalo a schválilo zastupitelstvo obcg a usnesením
č. 9 dne 3. 6,2O2O schválilo
uzavření smlouvY se zhotovitelem. Skutečně uhrazená cena
arra zvere;rrena na profilu

zadavatele.

-

Smlouva o dílo Č. 2O230/1O6/SM uzavřena se zhotovitelem společností
SM - Olomouc, s, r. o.,lČ 27802469 dne 18. 6.2020, zveřejněno
na profilu zadavatele
dne 1, 7. 2020, Dodatek Č,'l (na méněpráce) ze dne'25 , 8.
2o2o zveřejněný na profilu
zadavatele dne 17. 9.2O2O.
- Smlouva o PoskYtnutí dotace Č,2020102141/OSR/DSM uzavřená poskytovatelem
s
Olomoucký kraj dne 9.7.2020 přijetí dotace a uzavření smlouvy
-one
s Ótomouct<lim
krajem schválilo zastupitelstvo obce
3. 6. 2o2o;hozpootove Óp"tř.ri KU9K oE
na neinvestiČnídotaci ve výši 5oO 0oO Kč na částečňourir,raáu-vyJajů
na akci
,,Stavební úpravy
T?t9ř9k_é školy" ze dne 29,7. zazo Qz ooúá); přiiu* dotace !9n!ovní výPis Č. 88 k běžnémuuetu vedenému u Komerční
22,7,2020, ÚČetnídoklad č. 88006 ze dne 22.7.2O2O, příjem ab;Áky, á. s. ze dne
eárprnineinvestiční
dotace upraven rozpočtovým opatřením č. 6t2o2ď, schváleným
iúrostxou
obce
6- 7, 2020 a následně zveřejněným na úřední desce
obce dne l. ď. zazo;
- ZávěreČná zPráva vČetně finančníhovyúčtováníp_řijaté
dotace z olomouckého kraje
ze dne 14. 10- 2020, ProÚčtování dotace doktaoem'č.'oo O0o24
dne 30. 11. 2020
V kontrolovaném období Územní celek, dle informací poskytnutých
zástupci obce Domašov
nad Bystřicí.

-

neuskutečnil finančníoperace týkajícíse peněžních fondů,
neuzavřel smlouvu o sdruŽení a neuskutečnil finančníoperace
týkajícíse sdružených
prostředků,
neuzavřelsm]ouvuopřijetíneboposkytnutí,úvěru,půjčky,
neuzavřel směnnou, darovací smlouvu, smlouvu Ó Úyp-irie"u
týkajícíse nemovitého

majetku,

nehospodařils majetkem státu,
neruČil svým majetkem za závazky fyzických a právnických
osob, neuzavřel smtouvu
o Převzetí dluhu nebo ručitelskéhozávazŘu smlouuu o piistoupe
ní k závazku,
nezastavil movitý a nemovitý majetek,
"
neko_upil, ani neprodalcenné.papíry, obligace, neuskutečnitmajetkové
vklady,
nezřídilvěcná břemena k majetku územŇho celku,
neměl podnikatelskou činnost,

I
I

a proto přezkoumání operací v těchto oblastech nemohlo být provedeno.

Lucie MenŠová, Dis., starostka obce Domašov Nad Bystřicí, prohlašuje,
že poskytla pravdivé
a ÚPlné informace o předmětu přezkoumání a o okolnóstecň vztahujícich
se'k němu.

Datum vyhotovení: 19. 1. 2021

Přezkoumání hospodaření obce Domašov nad Bystřicí za rok2020 vykonali:
Bc. Marie Jakubcová
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

lng. lveta Bejdáková

Poučení
Tato.zPráva o výsledku Přezkoumání hospodařeníje současně i
návrhem zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření, přičemž konečným žněním
se stává okamžikem marného
uPlYnutí lhŮtY stanovené v § 6 odst. í písm. di zákona ó. 42ol2oo4
Sb. k podání písemného
stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Tato z$ravi
o výstedku
Přezkoumání hosPodaření obsahuje i výsledky konečnéhodílčíhopřezkoumání.
ťJzemnícelek mŮŽe do 15 dnŮ ode dne předání návrhu zprávy
o výsledku přezkoumání
hosPodaření Podat písemné stanovisko' k návrhu ipíáry 'o vysteoku
[rezkoumání
hospodařenív souladu s § 6 odst. 1 písm. d) zákona č.42óPoo4 sb.
V rámci stanoviska mŮŽe Územní celek podat písemnénámitky proti
kontrolním zjištěním
uvedeným vnávrhu_zPrávy ovýsledku prezXoumaní hospodareni
vsouladu s § 12 odst. 1
písm. i) zákona é.25512012 Sb,
Stanovisko zaŠle Územní celek na adresu Krajského úřadu olomouckého
kraje, odbor
kontroly, s uvedením jména kontrolora pověřenéhó ťízeníÁpřezkoumání.

SjejnoPis zPrávY o výsledku přezkoumání hospodaření obce Domašov
nad Bystřicí byl
předán datovou schránkou,

Obsah návrhu zPrávY
přezkoumání'hospodaření byl telefonicky projednán
,! {s^l9!tu
se starostkou obce dne 18.
1. 2021.
Záznam o Projednání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Domašov

nadBystřicíbyldoruěendodatovéschránkyobcedne18'1.2o21

Rozdělovník:
1 stejnopis pro

Obec Domašov nad Bystřicí

1 stejnopis pro Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor kontroly
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