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ZPRÁVA

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021

obce PŘIBICE, okres Brno-venkov

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího

přezkoumání hospodaření, které proběhlo ve dnech 25. - 26. října 2021 a na základě

výsledku konečného přezkoumání hospodaření, které se uskutečnilo ve dnech

13. - 14. dubna 2022. Přezkoumání hospodaření proběhlo na základě ustanovení * 42 zákona

Č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání

hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon

o přezkoumávání hospodaření).

Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Přibice
Přibice 348, 691 24 Přibice

Přezkoumání vykonal:
Kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing. Eliška Krýsová

Kontrolor: Ing. Pavla Mašková
Mgr. Veronika Rychlá
Eva Sedláčková

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

vydal Mgr. Radomír Zimek — pověřen vedením odboru kontrolního a právního Krajského

úřadu Jihomoravského kraje.

Při přezkoumání byli přítomni: Ing. Miroslav Effenberger, DiS. -

starosta

Bc, Martina Šustová - účetní



Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumáni hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v ~ 2 odst. 1 a 2
zákona o přezkoumávání hospodaření, posouzené podle hledisek uvedených v ~ 3 tohoto
zákona. Přezkoumání hospodaření bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při posuzováni jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných
ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

Podle ustanovení * 2 odst. 3 zákona o přezkoumávání hospodaření nebyly předmětem
přezkoumání údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno dne 29. září 2021, a to doručením písemného
oznámení územnímu celku nejpozději 5 dnů přede dnem realizace výkonu přezkoumání.

A. Výsledek přezkoumání

I. Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

B. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

I. při přezkoumání hospodaření územního celku za předcházející roky

Při přezkoumání hospodaření za předcházející roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky nebo
tyto nedostatky byly již napraveny.

II. při předcházejícím dílčím přezkoumání

Při předcházejícím dílčím přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření obce Přibice za rok 2021

nebyly zjištěny chyby a nedostatky

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

- Při přezkoumání hospodaření za rok 2021 nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která
by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.
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IH. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 1,58 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 13,54 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku O %

IV. Ověřcní~ poměru: djuhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední
4 rozpočtovéi~oky hodic právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost:

Dluh obce Přibice k 31. 12. 2021 překročil 60 % průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové
roky a tento poměr činí 152,95 %. Celkový dluh je v rozvaze sestavené k 31. 12. 2021
vykázán ve výši 40 000 000,- Kč a překročil tak zákonem stanovený poměr k průměru příjmů
za poslední 4 rozpočtové roky o 92,95 %.

Překročí-li dluh územního samosprávného celku k rozvahovému dni 60 % průměru jeho
příjmů za poslední 4 rozpočtové roky, územní samosprávný celek je povinen jej
v následujícím kalendářním roce snížit nejméně o 5 % z rozdílu mezi výší svého dluhu a 60 %
průměru svých příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Přibice, dne i4. dubna 2Ó22.

V souladu se zásadou účelnosti, hospodárnosti, rychlosti a efektivity výkonu kontroly
a s ohledem na povinnost kontrolujícího šetřit práva a oprávněné zájmy kontrolované osoby
jsou za Krajský úřad Jihomoravského kraje podepsáni pouze kontrolující, kteří se účastnili
projednání návrhu této zprávy.

~ ~

kontrolor pověřený řízením přezkoumání podpis kontrolora Po reněho řízením přezkoumání

Eva Sedláčková ‚~‘ ~—~y
kontrolor podpis kontrolora

Poučení

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně i návrhem zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření. Ve smyslu ustanovení * 6 odst. I písm. d) zákona
o přezkoumávání hospodaření je možno k tomuto návrhu a proti kontrolním zjištěním v něm
uvedeným podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání tohoto návrhu, a to
doručením kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání.

Konečným zněním zprávy se tento návrh stává okamžikem marného uplynutí lhůty k podání
písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání.
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Zpráva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává zástupci
kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu krajského úřadu.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením ~ 11 zákona
o přezkoumávání hospodaření projednána a jeden výtisk převzal starosta obce Přibice.
Nedílnou součástí zprávy je seman přezkoumávaných písemností uvedených v příloze.

Poslední kontrolní úkon, tj. ukončení kontroly na místě, byl učiněn dne 14. dubna 2022.
Zástupci územního celku prohlašují, že poskytli pravdivé a úplné informace o předmětu
přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu. OBEc~CE

bi 24 PŘIBIcE348

~ _Vt
starosta obce podpis starosty obce

Bc. Martina Šustová

účetní podpis účetní

OSEC PŘIBICE
W 24 PňlB‘CE 3413

‚Č: 00600211
O(Č: CZ006002U
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Příloha ke Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021

Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány následující písemnosti:

- Návrh rozpočtu obce Přibice na rok 2021
- Evidence rozpočtových opatřeni k 30. 9.2011
- Evidence rozpočtových opatření k 31. 12. 2021
- Rozpočtové opatření č. 1 - 3/2021
- Rozpočtové opatření č. 5,6/2021
- Rozpočet obce Přibice na rok 2021
- Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Přibice na období 2022 -2023
- Střednědobý výhled rozpočtu obce Přibice na období 2022 - 2023
- Závěrečný účet obce za rok 2020
- Bankovní výpis č. 65 ze dne 7. 4. 2021 - Sberbank CZ, as. (vyplacení odměn za měsíc 03/2021 - členové

zastupitelstva obce s osobními čísly 49, 190, 158, 159, 111,210)
- Bankovní výpis Sberbank č. 127 ze dne 7. 7.2021 - poukázání příspěvku pro obce zasažené tornádem
- Bankovní výpis Sberbank č. 132 ze dne 14. 7.2021 - poukázání daru pro f~‘zickou osobu
- Plán inventur na rok 2021
- Inventurní soupisy inventarizačních položek roku 2021
- Inventarizační zpráva za rok 2021
- Příkaz pro výpočet mezd za měsíc listopad 2021 ze dne 30. 11.2021 (odměny)
- Rekapitulace mezd za období 01/2021 - 09/2021
- Rekapitulacemezdzaobdobí 1/2021 — 12/2021
- Mzdové listy členů zastupitelstva obce s osobními čísly 49, 190, 158, 159, 111,210 za období 01/2021 -

09/2021
- Mzdové listy členů zastupitelstva obce s osob. čísly 49, 75, 205, 82, 190, 158, 159, 111 a 210 za měsíc

1/2021 — 12/2021
- Bankovní výpis č. 222 ze dne 2. 12. 2021 — Sberbank CZ, a.s. (odchozí úhrada — vyplacení odměn za

měsíc 11/2021 — člen zastupitelstva obce s osobním číslem 49, 75, 205, 82,190, 158, 159, 111 a 210)
- Pokladní doklady od č. 21-701-00707 do č. 21-701-00725 (za měsíc 08/2021)
- Pokladní doklady za období 05/2021 - číslo 21-701-00469 - 21-701-00497
- Výdajový pokladní doklad č. 21-701-00299 ze dne 7.4.2021 (vyplacení mzdy za měsíc 03/2021 -

zaměstnanec s osobním číslem 191)
- Pokladní deník za měsíc 08/2021
- Darovací smlouva ze dne 20. 1. 2021 (nabyti cyklostezky - úsek Přibice 1)
- Předávací protokol ze dne 20. 1.2021 - cyklostezky úsek Přibice I
- Dohoda o provedení práce ze dne 1. 11. 2019 (předmět dohody — IT služby, zaměstnanec s osobním

číslem 223)
- Výkaz pracovních hodin za měsíc 10/202 1 - zaměstnanec s osobním číslem 223
- Mzdový list za období 01/2021 - 12/2021 (zaměstnanec s osobním číslem 223)
- Bankovní výpis č. 202 ze dne 3. 11. 2021 — Sberbank CZ, as. (odchozí úhrada — viz Dohoda o provedení

práce ze dne 1. II. 2019, zaměstnanec s osobním číslem 223)
- Dohoda o provedení práce ze dne 1. 3. 2021 (předmět smlouvy - “Roznos obědů“; zaměstnanec s

osobním číslem 191)
- Výkaz pracovních hodin za měsíc 03/2021 (zaměstnanec s osobním číslem 191)
- Veřejnoprávní smlouva o poskytnuti dotace z rozpočtu obce Přibice č. DOT 1/2021 ze dne 7.7.2021

(příjemce dotace Tělovýchovná jednota Přibice, z.s.)
- Žádost o finanční podporu z rozpočtových prostředků obce Přibice na individuální dotaci ze dne 1. 3.

2021 - žadatel Tělovýchovná jednota Přibice, zs.
- Bankovní výpis Sberbank č. 134 ze dne 16.7.2021 - poukázání dotace pro Tělovýchovnou jednotu

Přibice, z.s.
- Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 24. 11. 2020 (akce: Předcházení vzniku

biologicky rozložitelných a textilních odpadů)
- Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) ze dne 18. 8.2021 (akce: Předcházení vzniku biologicky

rozložitelných a textilních odpadů)
- Smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání ze dne 10.7.2019 (pronájem nebytových prostor v

budově čp. 92 na pozemku p.č. 109/1)
- Kupní smlouva ze dne 29. 3.2021 (kompostéry a kontejner)
- Protokol o předáni a převzetí zakázky ze dne 31. 3. 2021 (kompostéry a kontejner)
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- Doklad Č. 21-801-00081 ze dne 29.4.2021, bankovní výpis Č. 81 ze dne 29.4.2021 Sberbank (úhrada
kompostéry a kontejner)

- Kupní smlouva ZK2O - 1119 ze dne 18. 3. 2021 (dodáni informačních směrovek vč. sloupků pro 9
stanovišť)

- Faktura č. 100200701 vystavená dne 19.3.2021 - za dodání informačních směrovek
- Bankovní výpis Sberbank Č. 61 ze dne 30.3.2021 - úhrada faktury za dodání informačních směrovek
- Faktura č. 21-101-00031 vystavená dne 3.5.2021 - přefakturováni pořízení orientačních cedulí
- Bankovní výpis Sberbank č. 152 ze dne 16. 8.2021 - úhrada vystavené faktury
- Smlouva kupní ze dne 18. 8.2021 (prodej pozemku p.Č. 2560/14)
- Záměr obce prodat ze dne 26. 2. 2020
- Bankovní výpis Sberbank č. 154 ze dne 20. 8. 2021 - úhrada kupní ceny za prodej pozemku p.č. 2560/14
- Smlouva kupní ze dne 20. 1. 2021 (prodej pozemku p.č. 3440)
- Záměr obce prodat ze dne 23. 6. 2020
- Smlouva kupní ze dne 22. 11.2021 (prodej pozemku p.č. 1644/23)
- Záměrobceprodatzedne 1.10.2021
- Pokladní doklad č. 21-701-00936 ze dne 22. 11. 2021 - úhrada kupní ceny za prodej pozemku p.č.

1644/23
- Smlouva kupní ze dne 6. 10. 2021 (prodej pozemku p.č. 2560/12)
- Záměr obce prodat ze dne 26. 2. 2020
- Bankovní výpis Sberbank Č. 187 ze dne 11. 10.2021 - úhrada kupní ceny za prodej pozemku p.č. 2560/12
- Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami č. L

4/17 JI ze dne 15.1.2021 (nabytí pozemků p.č. 1080/175, p.č. 1080/374, p.č. 1080/376, p.č. 1080/377)
- Smlouva o zemědělském pachtu ze dne 2. 1. 2021 (předmět pachtu p.č. 3581 a další o celkové výměře 55

387 m2)
- Záměr obce propachtovat ze dne 7. 12. 2020
- Veřejná zakázka malého rozsahu “Pořízení židlí a stolů“ (emailem nabídky tři firem)
- Faktura č. 202111077 vystavená dne 23. 11.2021 - za pořízení židlí a stolů
- Bankovní výpis Sberbank Č. 220 ze dne 30. 11.2021 - úhrada faktury za pořízeni židlí a stolů
- Veřejná zakázka malého rozsahu “Předcházení vzniku biologicky rozložitelných a textilních odpadů

(Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace ze dne 18. 1. 2021, Zpráva o hodnocení nabídek
ze dne 1.2.2021, Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 1.2.2021)

- Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
- Zápis z 2. jednání Zastupitelstva obce Přibice konaného dneS. 11.2018
- Zápis z 16. jednání Zastupitelstva obce Přibice konaného dne 26. 8. 2020
- Zápis z 22. jednání Zastupitelstva obce Přibice konaného dne 8. 11.2021
- Zápis z 23. jednání Zastupitelstva obce Přibice konaného dne 8. 12. 2021
- Zápis ze 17.jednání Zastupitelstva obce Přibice konaného dne 14. 12.2020
- Zápis z 18. jednání Zastupitelstva obce Přibice konaného dne 22. 2. 2021
- Zápis z 19. jednání Zastupitelstva obce Přibice konaného dne 17. 5. 2021
- Zápis z 20. jednání Zastupitelstva obce Přibice konaného dne 29. 6. 2021
- Zápis z 21. jednání Zastupitelstva obce Přibice konaného dne 29. 9. 2021

-6-


