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Obec Chomýž
Chomýž č. p. 52
768 61 Bystřice pod Hostýnem

Odbor ekonomický
Oddělení kontrolní

Datum

Oprávněná úřední osoba

Číslo jednací

Spisová značka

25. 11. 2020

Ing. Marie Hermanová

KUZL 76345/2020 EKO

KUSP 40481/2020 EKO

Z á pis č. 127/2020/EKO z dílčího přezkoumání hospodaření
obce Chomýž, IČ 00287237
za rok 2020

Přezkoumání se uskutečnilo dne 25. 11. 2020
na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a
dobrovolných svazků obcí.

Místo provedení přezkoumání:

Obecní úřad Chomýž, Chomýž č. p. 52
768 61 Bystřice pod Hostýnem

Přezkoumané období:

1. 1. 2020 – 30. 9. 2020

Přezkoumání vykonal:
kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing. Marie Hermanová
Obec Chomýž zastupovali:
starosta:

Krajský úřad Zlínského kraje
tř. Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

Oldřich Navrátil

IČ: 70891320
tel.: 577 043 210
e-mail: marie.hermanova@kr-zlinsky.cz, www.kr-zlinsky.cz
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A.

Přezkoumané písemnosti

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

Popis písemnosti

Návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2020 byl zveřejněn na úřední desce od 4. 11. 2019 do
dne jeho schválení 3. 12. 2019, v el. podobě byl návrh rozpočtu vyvěšen na
webových stránkách obce od 7. 11. 2020 a byl zde dostupný i v době kontroly,
tj. dne 25. 11. 2020.
Návrh rozpočtu počítal pro rok 2020 s příjmy 5 480 400 Kč, s běžnými výdaji 4
457 000 Kč, kapitálovými výdaji 810 000 Kč, s financováním 213 400 Kč.
V návrhu rozpočtu byla nesprávně zařazena jako příjem položka 8115 v
částce 1 000 000 Kč (patří do financování), ve výdajích byla rovněž
nesprávně zařazena položka 8124 v částce 800 000 Kč (patří do
financování).
Spolu s návrhem rozpočtu byl zveřejněn výkaz FIN 12 se schváleným a
upraveným rozpočtem roku 2019 a jeho skutečným plněním za 10. měsíců.

Pravidla rozpočtového
provizoria

Vzhledem k tomu, že obec schválila návrh rozpočtu na rok 2020 dne 3. 12.
2019, tedy před 1. 1. 2020, neměla povinnost sestavit pravidla rozpočtového
provizoria pro rok 2020.

Rozpočtová opatření

Zastupitelstvo obce schválilo starostovi obce pravomoc provádět rozpočtová
opatření v případě přesunů v rámci rozpočtu bez omezení, v případě přijatých
dotací a, havárií a stavu nouze provádění rozpočtových změn do částky 500
000 Kč. Rozpočtové změny prováděl starosta obce a zastupitelstvo obce je
následně schvalovalo na svém zasedání.
Kontrole byla předložena rozpočtová opatření:
- č. 1 - zvýšení objemu příjmů a výdajů o 81 200 Kč - schváleno dne 2. 3. 2020
starostou obce, zastupitelstvem obce schváleno dne 2. 3. 2020 - zveřejněno
elektronicky dne 3. 3. 2020
- č. 2 – zvýšení objemu příjmů a výdajů o 24 651 Kč a přesuny v rámci
schváleného rozpočtu - schváleno starostou obce dne 23. 7. 2020, dne 27. 7.
2020 vzalo zastupitelstvo obce na vědomí - zveřejněno elektronicky dne 28. 7.
2019
Tyto změny byly k 30. 9. 2020 promítnuty do výkazu FIN 2- 12M.
K 30. 9. 2019 činily příjmy 96,35 % upravených příjmů a výdaje činily 80,07 %
upravených výdajů.

Schválený rozpočet

Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet obce na rok 2020 dne 3. 12. 2019.
Rozpočet byl schválen jako přebytkový s objemem příjmů 5 480 400 Kč, výdajů
5 267 000 Kč a s financováním 213 400 Kč. Schválený rozpočet byl zveřejněn v
elektronické podobě ode dne 5. 12. 2020.
Ve schváleném rozpočtu byla nesprávně zařazena jako příjem položka
8115 v částce 1 000 000 Kč (patří do financování), ve výdajích byla rovněž
nesprávně zařazena položka 8124 v částce 792 000 Kč (patří do
financování).
Do výkazu FIN M-12 byl schválený rozpočet přenesen s příjmy 4 480 400
Kč, s výdaji 5 278 000 Kč (odchylka na § 6409 položka 5901 nespecifická
rezerva 1 663 000 Kč) a s financováním 797 600 Kč.
Návrh rozpočtu ani schválený rozpočet nebyl sestaven správně.

Stanovení závazných
ukazatelů zřízeným
organizacím

Ve schváleném rozpočtu obce na rok 2020 byl Mateřské škole schválen
příspěvek ve výši 210 000 Kč a 50 000 Kč na ostatní náklady, k 30. 6. 2020
poskytnuto 210 000 Kč příspěvku a z ostatních nákladů bylo čerpáno 21 228
Kč.

Střednědobý výhled
rozpočtu

Obec doložila rozpočtový výhled na období let 2016 až 2022, čímž splnila
povinnosti dané § 3 a § 11 zákona 250/2000 Sb. - zastupitelstvo obce vzalo na

2

Klasifikace: chráněný dokument
vědomí 2. 11. 2016 - kontrola doporučila schvalovat rozpočtový výhled
zastupitelstvem obce stejně jako návrh rozpočtu.
Schválený rozpočtový výhled byl zveřejněn na webových stránkách obce na
úřední desce ode dne 23. 3. 2017.
Dále obec doložila rozpočtový výhled na období let 2019 až 2025, čímž splnila
povinnosti dané § 3 a § 11 zákona 250/2000 Sb. - zastupitelstvo obce schválilo
dne 3. 12. 2019.
Návrh rozpočtového výhledu byl zveřejněn na webových stránkách obce na
úřední desce ode dne 7. 11. 2019, v této podobě byl i schválen a zveřejnění v
elektronické podobě trvalo i v době kontroly dne 25. 11. 2020.
Závěrečný účet

Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet za rok 2019 dne 8. 6. 2020 - s
výrokem bez výhrad.
Návrh závěrečného účtu byl vyvěšen na úřední desce od 18. 5. do 8. 6. 2020,
na elektronické úřední desce ve stejných dnech spolu se zprávou z
přezkoumání hospodaření. Výkazy zisku a ztrát, FIN 2- 12M a rozvaha s
přílohou byly v elektronické podobě vyvěšeny ve dnech od 18. 5. 2020
doposud. V době kontroly byl návrh závěrečného účtu za rok 2019 i zpráva o
přezkoumání hospodaření přístupná na webových stránkách obce, včetně
výkazů.
Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn v souladu s § 17 odst. 6) zákona
250/2000 Sb. - 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu obce.
Závěrečný účet byl schválen s předepsaným výrokem dle § 17 odst. 7) zákona
250/2000 Sb., v platném znění.
Obec sice nevyvěsila schválený závěrečný účet za rok 2019, ale vzhledem k
tomu, že návrh závěrečného účtu, výkazy i zpráva z přezkoumání hospodaření
jsou trvale přístupné na elektronické úřední desce a takto byl i návrh
závěrečného účtu schválen, dá se říci, že obec má vyvěšen schválený
závěrečný účet.

Bankovní výpis

K 31. 12. 2019 měla obec zůstatky na bankovních účtech:
- 9028691/0100 vedeného u KB a. s. Zlín ve výši 2 719 199,99 Kč
- ČNB č. 94 - 912691/0710 ve výši 107 568,61 Kč
Součet obou zůstatků souhlasí s účtem 231 v částce 2 826 768,60 Kč
Na účtu hospodářské činnosti měla obec zůstatek ve výši 248 335,12 Kč souhlasilo s účtem u ČS a. s. 000000- 1480961349/0800
K 30. 9. 2020 měla obec zůstatky na bankovních účtech:
- 9028691/0100 vedeného u KB a. s. Zlín ve výši 2 092 434,06 Kč
- ČNB č. 94 - 912691/0710 ve výši 553 337,21 Kč
Součet obou zůstatků souhlasí s účtem 231 v částce 2 645 771,27Kč
Na účtu hospodářské činnosti č. 241 měla obec zůstatek ve výši 282 608,47 Kč
- nesouhlasilo s účtem u ČS a. s. 000000- 1480961349/080, kde bylo k tomuto
datu evidováno 282 788,47 Kč - rozdíl 180 Kč.

Evidence pohledávek

K 31. 12. 2019 obec evidovala pohledávky:
- 311 - v částce 0 Kč
- 343 - DPH ve výši 23 744 Kč - souhlasí s čtvrtletním přiznáním k DPH
K 30. 9. 2020 obec evidovala pohledávky:
- 311 - v částce 13 930 Kč - nesprávně zaúčtované doklady - správně 0
- 336 - v částce 66 532 Kč - nesouhlasí s mzdovou rekapitulací - patří do
závazků, rozdíl 6 169 Kč - opraveno v měsíci říjnu
- 337 - v částce 30 739 Kč - nesouhlasí s mzdovou rekapitulací - patří do
závazků - opraveno v měsíci říjnu
- 343 - DPH ve výši 51 146,01 Kč - nesouhlasí s čtvrtletním přiznáním k DPH

Evidence závazků

K 31. 12. 2019 obec evidovala závazky na účtech:
- 321 dodavatelé ve výši 0 Kč
- 331 ve výši 137 271 Kč - zaměstnanci - souhlasí s výkazem mezd k 31. 12.
2019
- 336 ve výši 53 992 Kč - sociální pojistné - souhlasí s výkazem mezd k 31. 12.
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- 337 ve výši 23 533 Kč - zdravotní pojistné - souhlasí s výkazem mezd k 31.
12. 2019
- 342 ve výši 22 361 Kč - daň - souhlasí s výkazem mezd k 31. 12. 2019
K 30. 9. 2020 obec evidovala závazky na účtech:
- 321 dodavatelé ve výši 18 457,28 Kč
- 331 ve výši 263 081 Kč - zaměstnanci - nesouhlasí s výkazem mezd - rozdíl
67 926 Kč opraveno v měsíci říjnu
- 336 ve výši 0 Kč - sociální pojistné - nesouhlasí s výkazem mezd - opraveno v
měsíci říjnu
- 337 ve výši 0 Kč - zdravotní pojistné - nesouhlasí s výkazem mezd - opraveno
v měsíci říjnu
- 342 ve výši 25 770 Kč - daň - souhlasí s výkazem mezd
Kniha došlých faktur

K 31. 12. 2019 činil zůstatek účtu 321 částku 0 Kč.
K 30. 9. 2020 činil zůstatek účtu 321 částku 18 457,28 Kč. Kniha došlých
faktur nebyla doložena.

Kniha odeslaných faktur

Kniha vydaných faktur nebyla doložena.
K 31. 12. 2019 činil zůstatek účtu 311 částku 0 Kč
K 30. 9. 2020 činil zůstatek účtu 311 částku 13 930 Kč -nesprávně zaúčtovaný
doklady - správně 0 Kč

Odměňování členů
zastupitelstva

Zastupitelstvo obce schválilo odměny neuvolněných zastupitelů dne 29. 10.
2018 ve výši 300 Kč měsíčně (5 zastupitelů), místostarosta 1 800 Kč měsíčně.
Odměny zastupitelů s výjimkou místostarosty budou vypláceny pololetně.
Zastupitelstvo neschválilo den, od kterého mají být odměny vypláceny vypláceny jsou od 1. 11. 2018.
Kontrola ověřila vyplácení odměn uvolněného starosty a neuvolněného
místostarosty v měsících září- odměna uvolněného starosty pro celé volební
období vychází z počtu obyvatel k 1. 1. 2018 dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb.,
a to 363 osob.

Pokladní doklad

Pokladní doklady jsou vystavovány ručně, k výdajovým dokladům jsou
přikládány prvotní doklady - paragony, smlouvy a faktury.
Kontrola ověřila pohyby v pokladně hlavní činnosti v měsíci září. Kontrola
ověřila pohyby v pokladně vedlejší hospodářské činnosti v měsíci září.

Pokladní kniha (deník)

Pokladní knihy jsou vedeny strojově.
K 31. 12. 2019 činil zůstatek účtu 261 částku 70 868 Kč. Zůstatek pokladny
hlavní činnosti činil 10 695 Kč a pokladny vedlejší hospodářské činnosti činil 60
173 Kč.
Kontrola ověřila zůstatek pokladních knih s rozvahou k 30. 9. 2020. Zůstatek
pokladny hlavní činnosti činil dle položky 5182 mínus 133 571 Kč - dle
pokladní knihy 16 429 Kč a stav pokladny vedlejší hospodářské činnosti činil dle pokladní knihy 122 528 Kč. Zůstatek účtu 261 v rozvaze k tomuto datu
činil 138 857Kč.
Součet obou pokladen souhlasí s účtem 261 k 30. 9. 2020.
Položka 5182 nezobrazuje stav pokladny hlavní činnosti z důvodu převodů
peněz z pokladny vedlejší hospodářské činnosti do pokladny hlavní
činnosti na mzdy zaměstnanců.

Rozvaha

V rozvaze k 31. 12. 2019 aktiva celkem netto ve výši 75 212 990,53 Kč se
rovnala pasivům, korekce k majetku ve výši 17 831 001,79 Kč byly tvořeny
oprávkami k účtům 018, 019, 021, 022, 028.
V rozvaze k 30. 9. 2020 aktiva celkem netto ve výši 75 476 184,90 Kč se
rovnala pasivům, korekce k majetku ve výši 17 831 001,70 Kč byly tvořeny
oprávkami k účtům 018, 019, 021, 022, 028 - na účtu 028 nebyla zaúčtována
korekce ve výši 108 472,92 Kč.
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Účetní deník

Účetní deník tiskne obec k pohybům na účtu a v pokladně měsíčně. Stejně jako
u pokladního deníku spolupodepisuje účetní deník a výpis z bankovního
místostarosta obce.

Účetní doklad

Kontrola ověřila účetní doklady v rámci dílčího přezkoumání hospodaření
vztahující se k pohybům na bankovním účtu hlavní činnosti v měsíci květnu.
Kontrola ověřila účetní doklady k pohybům na účtu vedlejší hospodářské
činnosti v měsíci březnu.
Kontrola ověřila pohyby a zaúčtování k bankovnímu účtu u ČNB v měsíci v
rámci dílčího přezkoumání hospodaření - příjmem tohoto účtu byly dotace v
souhrnném dotačním vztahu, doplatek z voleb 51 Kč, příjem vyrovnávací
dotace 451 250 Kč a dotace 31 000 Kč na volby do krajského zastupitelstva
obce. Výdajem tohoto účtu byl převod dotace na odstranění následků
kůrovcové kalamity ve výši 97 334 Kč na účet hospodářské činnosti, bankovní
poplatky.

Výkaz pro hodnocení plněníPlnění rozpočtu k 30. 9. 2020
rozpočtu
Schv. rozpočet Upr. rozpočet Plnění rozpočtu
_______________________________________________________________
____________
Daňové příjmy
4 474 600
4 474 600
3 382 446,56
Nedaňové příjmy
5 800
30 451
28 419
Kapitálové příjmy
0
0
0
Přijaté dotace
0
81 200
708 153
Konsolidace
0
Příjmy po konsolidaci
4 119 218,56
Běžné výdaje
5 278 000
5 383 851 4 310 910,89
kapitálové výdaje
0
0
3 842
Konsolidace výdajů
0
Výdaje po konsolidaci
4 310 910,89
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci
- 191 692,33
+ počáteční stav účtů k 1. 1. 2020
2 826 768,60
položka 8901
+ 10 695
- splátka úvěru - úvěr je splácen z hospodářské činnosti
Konečný stav účtu k 30. 9. 2020
2 645 771,27
Výdaje byly překročeny na § 1031 o 90 295 Kč, na § 3632 o 6 955 Kč, na §
3639 o 7 419,66 Kč, na § 3722 o 4 032 Kč, na § 6115 o 4 219 Kč a na § 6330
převody vlastním fondům (fond hospodářské činnosti - není zde
povinnost rozpočtových opatření). Rezerva na položce 5901 v částce 1 298
651 Kč nebyla k 30. 9. 2020 čerpána.
Výkaz zisku a ztráty

Účetní uzávěrku za rok 2019 schválilo zastupitelstvo obce dne 8. 6. 2020.
Hospodářský výsledek let 2010 až 2018 evidovaný na účtu 432 činí 5 251
938,01 Kč - Hospodářský výsledek není převeden z účtu 431 na účet 432.
K 31. 12. 2018 obec nezaúčtovala na účet 672 transferový podíl z majetku
pořízeného z dotací evidovaného na účtu 403 - k 31. 12. 2019 neopraveno.
K 31. 12. 2019 obec vykázala hospodářský výsledek ve výši mínus 140 824,80
Kč.
K 31. 12. 2019 obec daň z příjmů právnických osob za obec byla nulová.
K 31. 12. 2019 obec nezaúčtovala na účet 672 transferový podíl z majetku
pořízeného z dotací evidovaného na účtu 403.
K 30. 9. 2020 obec vykázala hospodářský výsledek ve výši 793 037,09 Kč.
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Rozvaha zřízených
příspěvkových organizací

Účetní uzávěrku MŠ za rok 2019 schválilo zastupitelstvo obce dne 8. 6. 2020.
Kontrole byla doložena rozvaha k 31. 12. 2019, aktiva netto ve výši 220 751,70
Kč, korekce ve výši 367 149,70 Kč tvořily oprávky k účtu 028.

Výkaz zisku a ztráty
zřízených příspěvkových
organizací

Hospodaření roku 2019 skončila příspěvková organizace se hospodářským
výsledkem 0 Kč - hospodářský výsledek schválilo zastupitelstvo obce dne 8. 6.
2020 - s rozdělením do rezervního fondu.

Darovací smlouvy

K 30. 9. 2020 obec neuzavřela žádnou novou darovací smlouvu, obec poskytla
bez smlouvy 1 000 Kč do Tříkrálové sbírky.

Smlouvy a další materiály k K 30. 9. 2020 obec poskytla transfery, například:
poskytnutým účelovým
- Zlínskému kraji na dopravní obslužnost ve výši 35 800 Kč - § 2292 položka
dotacím
5323
- obci na údržbu společného hřbitova 6 955 Kč - § 3632 položka 5321
- mikroregionu Podhostýnska ve výši 27 496 Kč - členský příspěvek § 6409
položka 5329
- ve výši 0 Kč na § 6171 položka 5321 - přestupkové řízení - Bystřici pod
Hostýnem
- ve výši 10 000 Kč na § 6171položka 5229 členský příspěvek Sdružení
místních samospráv a MAS Podhostýnska
Smlouvy a další materiály k V roce 2020 obec obdržela v souhrnném dotačním vztahu 81 200 Kč, k 30. 6.
přijatým účelovým dotacím 2020 poskytnuto 40 602 Kč, k 30. 9. 2020 bylo poskytnuto 60 903 Kč.
V roce 2019 s UZ 98348 obec obdržela 29 000 Kč na výdaje spojené s volbami
do Evropského parlamentu - čerpáno 29 051 Kč
S UZ 98 193 obec obdržela 31 000 Kč na úhradu výdajů voleb do krajského
zastupitelstva obce.
Smlouvy o převodu majetku K 30. 9. 2020 obec nakoupila pozemky v hodnotě 3 842 Kč (včetně poplatků) (koupě, prodej, směna,
neověřováno.
převod)
Na účtu 031 se neprojevila změna - o pohybu majetku se účtuje s návrhem
na vklad.
Smlouvy o přijetí úvěru

Dne 17. 12. 2018 obec uzavřela úvěrovou smlouvu s ČS a. s. na opravu budov
a koupi traktoru ve výši 2 000 000 Kč, uzavření smlouvy schválilo zastupitelstvo
obce dne 3. 12. 2018. Úvěr není zajištěn žádnou zástavou, výše úroku 2,29 %,
měsíční splátka úvěru činí 66 666 Kč, první splátka 31. 7. 2019, poslední 31.
12. 2021.
Úvěr nebyl k 31. 12. 2018 čerpán.
K 30. 6. 2018 obec úvěr čerpala v částce mínus 500 000 Kč dle účtu 451 a
zůstatek úvěrového účtu č. 495048179 - k 30. 6. 2019 čerpáno 1 825 031 Kč zůstatek účtu 451 k 30. 6. 2019 nebyl správný.
K 31. 12. 2019 činil zůstatek úvěru na účtu 451 částku 1 425 035 Kč - ověřeno
na č. ú. 4950481790800.
Výpočet dle § 17 zákona 23/2017 o rozpočtové odpovědnosti k 31. 12. 2019:
Příjem v roce:
- 2016 - 4 256 000 Kč
- 2017 - 4 472 000 Kč
- 2018 - 5 172 000 Kč
- 2019 - 5 271 000 Kč
Průměr příjmů 4 792 000 Kč
Výše dluhu k 31. 12. 2019 v částce 1 425 035 Kč.
Podíl dluhu k průměru příjmů 29,73 % k 31. 12. 2019. Dluh územního celku
nepřekročil 60 % průměru příjmů za poslední čtyři roky.
K 31. 9. 2020 činil zůstatek úvěru na účtu 451 částku 825 041 Kč - ověřeno na
č. ú. 4950481790800.
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Smlouvy o půjčce

K 30. 9. 2020 obec nepřijala ani neposkytla půjčku.

Smlouvy o věcných
břemenech

Kontrola doporučila při přezkoumání hospodaření obce za rok 2016
vyčlenit všechna věcná břemena analyticky k účtu 031.
K 30. 9. 2020 byla uzavřena nová smlouva o zřízení věcného
břemene,například:
- k p. č. 186 - OT-014330061341 kabelové vedení NN zastupitelstvo obce
schválilo dne 7. 9. 2020, smlouva byla uzavřena dne 27. 10. 2020.

Smlouvy zástavní

K 30. 9. 2020 obec nezastavila žádný majetek.

Zveřejněné záměry o
nakládání s majetkem

Zveřejnění záměrů prodeje nemovitého majetku bylo ověřeno u:
- p. č. 3571 o výměře 31 m2 zastavěná plocha, p. č. 3572 o výměře 31 m2
zastavěná plocha, p. č. 3570 o výměře 13 264 m2 lesní pozemek - záměr
prodeje byl zveřejněn na el. úřední desce ve dnech 16. 10. až 2. 11. 2020

Dokumentace k veřejným
zakázkám

Veřejné zakázky nebyly ověřovány, obec realizovala pouze běžné výdaje největší uhrazená fa za kontejnery 69 575 Kč - doklad č. 55 a ve vedlejší
hospodářské činnosti fa za návoz zboží do obchodu v částce 94 883 Kč doklad č. 117.

Zápisy z jednání
zastupitelstva včetně
usnesení

Kontrole byly doloženy ručně psané zápisy ze zastupitelstva obce, ověřené 2
zapisovateli a starostou obce ze dne 4. 11. 2019, 3. 12. 2019, 6. 1. 2020, 2. 3.
2020, 4. 5. 2020, 8. 6. 2020, 13. 7. 2020, 27. 7. 2020, 7. 9. 2020, 5. 10. 2020, 2.
11. 2020.

Peněžní fondy územního
celku – pravidla tvorby a
použití

Obec nezřídila žádný fond, a to ani sociální.

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.
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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 Chomýž byly zjištěny chyby a nedostatky uvedené
výše v textu.

C.

Odstraňování chyb a nedostatků

Z předchozích let jsou evidovány méně závažné chyby a nedostatky:
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem.
Právní předpis: ČÚS č. 701 – 710 (§ 36 odst. 1 zákona o účetnictví).
ČÚS č. 708 bod 8. - K 31. 12. 2018 obec nezaúčtovala na účet 672 transferový podíl z
majetku pořízeného z dotací evidovaného na účtu 403. (nenapraveno)

Chomýž dne středa 25. listopadu 2020

…………………………………………
Ing. Marie Hermanová
kontrolor pověřený řízením přezkoumání
S obsahem zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření obce Chomýž byl seznámen a jeho stejnopis
obdržel dne

…………………………………….
Oldřich Navrátil
starosta

1 x obdrží: Obec Chomýž
1 x obdrží: Odbor ekonomický, oddělení kontrolní Krajského úřadu Zlínského kraje
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