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Dvory, Česká republika

Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření
obce Mírová
IČO: 00573264
za rok 2022

Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne 04.08.2022 na základě písemné žádosti územního
celku doručené krajskému úřadu dne 03.01.2022 v souladu s § 42 odst. l zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále i ,,zákon
č. 128/2000 Sb."), a v souladu s § 4 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpiSů
(dále i ,,zákon č. 420/2004 Sb.").
Zahájeno bylo dne 27.06.2022 doručením oznámeni o zahájení přezkoumání hospodaření
v souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. a § 5 odst. 2 písmene b) zákona
č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve mění pozdějších předpisů (dále i ,,zákon
Č. 255/2012 Sb.").
Místo uskutečnění přezkoumání: Obecní úřad Mírová
Mírová 40
357 35 Mírová

Dílčí přezkoumání bylo provedeno na základě oprávnění vyplývajícího z pověření
k přezkoumání ve smyslu § 5 odst. l zákona č. 420/2004 Sb. a § 4 zákona č. 255/2012 Sb.
vydaného vedoucí odboru interního auditu a kontroly Krajského úřadu Karlovarského kraje
pod č. 2022/163/P dne 27.06.2022.
Přezkoumané období od 01.01.2022 do 30.06.2022
Dílčí přezkoumání vykonali:
-

kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
Naděžda Klíčová

-

kontrolor:
Ing. Dana Matoušková

Zástupci územního celku:

Ing. Lenka Baštová - starostka obce
Jana NěmčiCová - účetní obce

č.j.: KK/208/KN/22-4

·Předmět a hlediska přezkoumání hospodaření:
Předmětem přezkoumání byly údaje uvedené v § 2 odst. l a 2 zákona č. 420/2004 Sb.
Přezkoumáni hospodařeni bylo vykonáno výběrovým způsobem.
Předmět dílčího přezkoumání byl ověřován dle § 3 zákona č. 420/2004 Sb. z hlediska:
a) dodržování povinností stanovených zvláštními předpisy, zejména předpisy
o finančním hospodaření územních celků, o hospodaření s jejich majetkem,
o účetnictví a o odměňování,
b) souladu hospodařeni s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
C) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich
použití,
d) věcné a formální správnosti dokladů o přeZkoumávaných operacích.
Podle § 2 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumáni údaje,
na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

A. Přezkoumanépísemnosti
Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Mírová byly přezkoumány následující písemnosti:
Druh písemnosti
Návrh rozpočtu

Pravidla
rozpočtového
provizoria
Rozpočtová
opatření

Popis písemnosti
Návrh rozpočtu obce pro rok 2022 byl zveřejněn na úřední desce
obecního úřadu a na internetových stránkách obce ode dne 14.09.2021
a v termínu dílčího přezkoumání hospodařeni obce byl stále zveřejněn.
Územní samosprávný celek oznámil na své úřední desce, kde je návrh
rozpočtu zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout
do jeho listinné podoby.
S ohledem na termín schválení rozpočtu obce na rok 2022 před 1. lednem
2022 nebyla pravidla rozpočtového provizoria stanovena.
V kontrolovaném období byla obcí provedena celkem 4 rozpočtová
opatření.
výběrovým způsobem bylo ověřeno rozpočtové opatřeni:
- č, 1/2022 schválené zastupitelstvem obce dne 16.02.2022 usnesením
č. 12/01/2022, na internetových stránkách zveřejněné dne 04.03.2022,
- č. 4/2022 schválené zastupitelstvem obce dne 20.06.2022 usnesením
č. 11/03/2022, na internetových stránkách zveřejněné dne 12.07.2022,
Kontrolovaná rozpočtová opatření byla zveřejněna na internetových
stránkách obce do 30 dnů ode dne jejich schváleni.
Územní samosprávný celek oznámil na své úřední desce,

Schválený
rozpočet

kde jsou rozpočtová opatřeni zveřejněna v elektronické podobč
a kde je možno nahlédnout do ,jejich listinné podoby.
Pro rok 2022 byl zastupitelstvem obce schválen dne 02.11.2021
usnesením pod bodem XI., vyrovnaný rozpočet obce s příjmy a výdaji
ve výši 6.350.000.- KČ. Rozpočet je zpracován v tříděni podle rozpočtové
skladby, závaznými ukazateli rozpočtu byly schváleny u daňových
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příjmů a u transferů rozpočtové položky, u ostatních příjmů (nedaňových
a kapitálových) rozpočtové paragrafý a u výdajů rozpočtové paragrafý.
Schválený rozpočet obce na rok 2022 je zveřejněn na internetových
stránkách obce od 08.11.2021 a v termínu dílčího přezkoumání
hospodaření obce byl stále zveřejněn.

Střednědobý
výhled rozpočtu

Územní samosprávný celek oznámil na své úřední desce,
kde je schválený rozpočet zveřejněn v elektronické podobě
a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby.
Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2022 až 2024 schválen
zastupitelstvem obce dne 09.12.2020 usnesením č. 5/06/2020. Návrh
střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2022 až 2024 byl
zveřejněn na úřední desce obecního úřadu v době od 18.11.2020
do 10.12.2020 a na internetových stránkách obce od 18.11.2020 dosud.
Schválený střednědobý výhled rozpočtu je zveřejněn na internetových
stránkách obce od 10.12.2020 a v termínu dílčího přezkoumáni
hospodaření obce byl stále zveřejněn.
¶k

Závěrečný účet

Územní samosprávný celek omámil na své úřední desce,
kde je střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2022 až 2024 zveřejněn
v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné
podoby.
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2021 včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 byl zveřejněn na úřední
desce obecního úřadu a v úplném znění na internetových stránkách obce
od 28.02.2022. Závěrečný účet obce za rok 2021 včetně zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 byl projednán
a schválen zastupitelstvem obce dne 28.03.2022 usnesením č. 7/02/2022.
Zastupitelstvo obce vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením
bez výhrad.
Schválený závěrečný účet obce za rok 2021 včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 byl zveřejněn
na internetových stránkách obce od 29.03.2022 a v termínu dílčího
přezkoumání hospodaření obce byl stále zveřejněn.
Územní samosprávný celek oznámil na své úřední desce,
kde je závěrečný účet zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno
nahlédnout do jeho listinné podoby.

Bankovní výpis

Odměňování
členů
zastupitelstva

Účetní závěrka obce sestavená k 3 1.12.2021 byla schválena
zastupitelstvem obce dne 28.03.202 usnesením č. 6/02/2022.
Zůstatek peněžních prostředků na účtu 231 - Základní běžný účet
územních samosprávných celků v účetnictví obce:
- k 30.06.2022 ve výši 13.904.208,77 Kč odpovídal stavu finančních
prostředků dle výpisů bankovních účtů vedených u České spořitelny, a.s.,
Československé obchodní banky, a.s., a České národní banky
ke stejnému datu.
Odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce dle zákona
č. 128/2000 Sb. schváleny zastupitelstvem obce na jeho ustavujícím
zasedání dne 05.1 1.2018 pod bodem V. s účinnosti od 05.11.2018.
3
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Pokladní kniha
(deník)

Rozvaha
Účtový rozvrh

Odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce dle zákona
č. 128/2000 Sb. schváleny zastupitelstvem obce na jeho ustavujícím
zasedání dne 02.11.2021 pod bodem V. s účinností od 02.11.2021.
Zkontrolovány výplatní lístky uvolněné starostky a neuvolněných členů
zastupitelstva obce za měsíce květen 2022 a červen 2022.
Předložena elektronicky vedená pokladní kniha za měsíc červen 2022.
Zůstatek finančních prostředků pokladní knihy:
- k 30.06.2022 ve výši 35.319,- KČ souhlasil se zůstatkem na rozvahovém
účtu 261 - Pokladna a stavem na řádku 6040 - Pokladna výkazu
Fin 2-12 M ke stejnému datu.
Denní pokladní limit schválený zastupitelstvem obce dne 19.10.2016
usnesením č. 9 ve výši 40.000,- KČ nebyl v kontrolovaném měsíci červnu
2022 překročen.
Ke kontrole byl předložen výkaz Rozvaha sestavený účetní jednotkou
k 30.06.2022.
Účetní ,jednotka má zpracován účtový rozvrh platný pro rok 2022.
'

výkaz pro
hodnoceni plnění
rozpočtu

Kontrolou výkazu Fin 2 - 12 M, který se týká čerpání rozpočtu:
- k 30.06.2022, bylo zjištěno, že v příjmové části byly vytvořeny příjmy
po konsolidaci ve výši 3.529.137,91 KČ (tj. plnění k rozpočtu
schválenému po změnách na 46,26 %) a ve výdajové části bylo čerpání
výdajů po konsolidaci ve výši 2.401.518.12 KČ (tj. plnění k rozpočtu
schválenému po změnách na 31,48 %). Výsledkem rozpočtového
hospodaření obce k 30.06.2022 byl přebytek ve finanční výši
1.127.619,79 Kč.
výkaz zisku a
Kontrolou výkazu zisku a ztráty:
ztráty
- k 30.06.2022 bylo zjištěno, že výsledkem hospodařeni běžného
účetního období v hlavní činnosti byl zisk ve výši 1.027.522,92 KČ,
který souhlasil se stavem rozvahového účtu Výsledek hospodaření
běžného účetního období ke stt;jnému datu.
Darovací smlouvy Dle sdělení obce nebyly v kontrolovaném období uzavřeny darovací
smlouvy.
Dohody o
Dle sdělení obce nebyly v kontrolovaném období uzavřeny dohody
pracovní činnosti o pracovní činnosti.
Dohody o
Ke kontrole byly předloženy 3 dohody o provedení práce uzavřené
provedení práce
v kontrolovaném období.
Jednalo se např. o dohodu o provedení práce na vedení kroniky,
zajišt'ování kulturních a společenských akcí, na vedení agendy přestupků,
na úklid kulturního sálu, údržba dětského hřiště.
Rozsah práce v kontrolovaných dohodách o provedení práce byl stanoven
maximálně do 300 hodin ročně.

Smlouvy a další
materiály k
poskytnutým
účelovým
dotacím

Dle sdělení obce nebyly v kontrolovaném období uzavřeny dohody
o provedeni práce s členy zastupitelstva obce.
Obec Mírová nemá vyhlášen ,,Program pro poskytování dotací" dle § IDc
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve mění pozdějších předpisů (dále i "zákon č. 250/2000 Sb.").
Dle sdělení obce nebyly v kontrolovaném období poskytnuty účelové
dotace.
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Smlouvy nájemní
Smlouvy o
převodu majetku
(koupě, prodej,
směna, převod)
Smlouvy o
věcných
břemenech
Dokumentace
k veřejným
zakázkám

Zápisy z jednání
zastupitelstva
včetně usnesení
Peněžní fondy
územního celku pravidla tvorby a
použití

Dle sdělení obce nebyly v kontrolovaném období uzavřeny nájemní
smlouvy.
Dle sdělení obce byly v kontrolovaném období uzavřeny pouze darovací
smlouvy s organizací Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kaje,
příspěvková organizace, IČO 70947023, které vZhledem k výši účetní
hodnoty převáděných nemovitých věcí (pozemků) nebyly předmětem
kontroly.
Dle sdělení obce nebyly v kontrolovaném období uzavřeny smlouvy
o věcných břemenech.
Obec nemá vnitřní předpis upravující postup obce při zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu.
Ke kontrole byla předložena dokumentace k poptávkovému řízení
na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci "Výměna
krytiny na OÚ Mírová". výzva k podání nabídky byla odeslána
prostřednictvím e-mailu čtyřem potencionálním dodavatelům, lhůta"
pro podání nabídky do 16.03.2022, roZhodujícím kitériem pro výběr
dodavatele byla stanovena nejnižší nabídková cena včetně DPH.
Do poptávkového řízeni se svojí nabídkou ve výši 701.264,70 KČ včetně
DPH přihlásil jeden uchazeč o veřejnou zakázku. Otevírání obálek
proběhlo dne 16.03.2022 (po lhůtě stanovené pro podání nabídek). Zápis
o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 16.03.2022 vypracovaný
tříčlennou hodnotící komisí. Dodavatelem veřejné zakázky byl
zastupitelstvem obce dne 28.03.2022 usnesením č. 10/02/2022 schválena
společnost Klempo KV, s.r.o., se sídlem 360 06 Karlovy vary, Chebská
284/120, IČO 27975657, zároveň byla starostka obce pověřena podpisem
smlouvy.
Smlouva o dílo uzavřena dne 04.04.2022 mezi obcí (objednatelem)
a společnosti Klempo KV, s.r.o., IČO 27975657 (Zhotovitelem), cena díla
sjednaná ve výši 701.264,70 Kč (odpovídá ceně nabídkové), sjednáno
provedení díla do 40 dnů ode dne předání staveniště.
Smlouva o dílo byla uveřejněna na profilu zadavatele dne 11.04.2022.
Celková cena díla a její uveřejnění na profilu zadavatele bude předmětem
konečného přezkoumání hospodaření obce.
V kontrolovaném období se zasedání zastupitelstva obce konala ve dnech
16.02.2022, 28.03.2022 a 20.06.2022.
Zastupitelstvo obce je sedmičlenné.
V kontrolovaném období obec neměla zřízen peněžní fond.
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B. Plnění opatřeník odstranění nedostatků zjištěných
Při přezkoumání hospodaření územního celku za předcházející rok
· nebYly zjištěny chyby a nedostatky.
C. zjištěni" z dílčího přezkoumáni" hospodaření
Při dílČím přezkoumání hospodaření obce Mírová za rok 2022
· nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
D. Tento zápis z di7čího přezkounlánl"hospodařeníje u'racoyán na základě: . Dílčího přezkoumáni hospodaření obce Mírová za rok 2022 (dále i ,,zápis"),
které se uskutečnilo dne 04.08.2022. Kontroloři kontrolní skupiny, ve složení kontrolor
pověřený řízením přezkoumání Naděžda Klíčová a kontrolor Ing. Dana Matoušková, deklarují
své kontrolní závěry v tomto zápisu z dílčího přezkoumáni vlastnoručními podpisy v souladu
s § 10 odst. l zákona č. 420/2004 Sb.

Mírová dne 04.08.2022

KRAJSKÝ ÚŘAD
KARLOVARSKÉHO KRAJE

Za Krajský úřad Karlovarského kraje:

(4) odbor /nNm/ho wud/tu

ontrolor pověřený řízením přezkoumání

kontrolor
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Uzemní celek je dle § 13 odst. l písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. povinen bezodkladně
po seznámení se se zápisem z dílčího přeZkoumání hospodaření přijmout opatření k nápravě
chyb a nedostatků uvedených v tomto zápisu a podat o tom informaci, včetně informace
o jejich splnění, přezkoumávajicímu orgánu při konečném přezkoumání.
S obsahem zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření obce Mírová o počtu 7 stran byla
seznámena a jeho stejnopis obdržela

Dne:

4'. ,9'p

Ing. Lenka Baštová, starostka obce

Rozdělovník:

Stejnopis

Počet výtisků

Předáno

Převzala

1

l

Mírová

Ing. Lenka Baštová

2

l

Karlovarský kraj

Naděžda Klíčová
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