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Obec Pacetluky
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Odbor ekonomický
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Oprávněná úřední osoba

Číslo jednací

Spisová značka

6. května 2022

Ing. Marie Hermanová

KUZL 29548/2022 EKO
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Zpráva č. 227/2021/EKO
o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Pacetluky, IČ: 00287571
za rok 2021

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 06. 05. 2022

(jednorázové přezkoumání)

na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí.
Kontrola byla zahájena písemným oznámením doručeným kontrolované osobě dne 12. 04. 2022.
Posledním kontrolním úkonem bylo vrácení písemností a dokladů dne 6. 5. 2022.

Místo provedení přezkoumání:

Obecní úřad Pacetluky, Pacetluky 10
768 43 Kostelec u Holešova

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

Roman Darebníček
Eva Darebníčková

Krajský úřad Zlínského kraje ■ třída Tomáše Bati 21 ■ 761 90 Zlín
+420 577 043 210 ■ marie.hermanova@kr-zlinsky.cz
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A.

Přezkoumané písemnosti

Druh písemnosti
Návrh rozpočtu

Popis písemnosti
Návrh rozpočtu na rok 2021 obsahoval jednotlivé položky daňových příjmů,
příjmů z pronájmů, stočného, sběr odpadů a pod. - celkem návrh rozpočtu příjmů
činil 2 459 302 Kč. Návrh rozpočtu výdajů obsahoval jednotlivé paragrafy celkem 2 049 302 Kč a financování ve výši 420 000 Kč (splátka úvěru, zůstatek
finančních prostředků k 31. 12. 2020 činil 999 155,24 Kč). Návrh rozpočtu byl
zveřejněn na úřední desce ve dnech 3. 12. až 19. 12. 2020 - ověřeno v podacím
deníku, na webových stránkách obce byl zveřejněn ve dnech 3. 12. až 19. 12.
2020 - v archivu úřední desky byl dostupný ještě v době kontroly.

Pravidla
rozpočtového
provizoria

Pravidla rozpočtového provizoria nebyla obec povinna sestavit, neboť rozpočet
obce na rok 2021 byl schválen dne 22. 12. 2020, tedy před 1. 1. 2021.

Rozpočtová
opatření

Zastupitelstvo obce zmocnilo starostu prováděním rozpočtových úprav do výše
400 000 Kč u jednotlivých položek dne 30. 11. 2018. Kontrole byla předložena
tato rozpočtová opatření:
- č. 1. - zvýšení příjmů o 330 136,06 Kč, výdajů o 191 785,78 Kč a snížení
financování o 138 350,28 Kč , schváleno starostou obce dne 25. 4. 2021, el.
zveřejněno ve dnech 13. 5. 2021 až 31. 12. 2021 v archivu dostupné i v době
kontroly
- č. 2. - zvýšení příjmů o 179 920 Kč, výdajů o 585 300 Kč, zvýšení financování o
405 380 Kč, schváleno zastupitelstvem obce dne 4. 5. 2021, el. zveřejněno ve
dnech 20. 5. až 31. 12. 2021 v archivu dostupné i v době kontroly
- č. 3. - zvýšení příjmů o 104 340 Kč, výdajů o 184 737 Kč, zvýšení financování o
80 397 Kč, schváleno starostou obce dne 15. 6. 20210, el. zveřejněno ve dnech
15. 7. až 31. 12. 2021 v archivu dostupné i v době kontroly
- č. 4. - zvýšení příjmů o 2 006 388 Kč, výdajů o 4 778 351 Kč a zvýšení
financování o 2 771 963 Kč, schváleno zastupitelstvem obce dne 10. 8. 2021, el.
zveřejněno ve dnech 9. 9. 2021 až 31. 12. 2021 v archivu dostupné i v době
kontroly
- č. 5. - zvýšení příjmů o 399 999,91 Kč, výdajů o 327 134,91 Kč a snížení
financování o 72 865 Kč , schváleno starostou obce dne 21. 9. 2021, el.
zveřejněno ve dnech 19. 10 2021 až 31. 12. 2021 v archivu dostupné i v době
kontroly
- č. 6. - snížení příjmů o 1 576 087 Kč, přesuny ve výdajích a zvýšení financování
o 1 576 087 Kč , schváleno starostou obce dne 16. 11. 2021, el. zveřejněno ve
dnech 30. 11. 2021 až 31. 12. 2021 v archivu dostupné i v době kontroly
- č. 7. - zvýšení příjmů a výdajů o 108 204,41 Kč a přesuny , schváleno starostou
obce dne 31. 12. 2021, el. zveřejněno ve dnech 27. 1. 2022 až 31. 12. 2022 v
archivu dostupné i v době kontroly
Změny rozpočtu byly přeneseny do výkazu FIN 2- 12M.
Příjmy rozpočtu po odečtení převodů vlastním účtům byly splněny na 97,75 %,
výdaje na 99,96 %.

Schválený rozpočet Návrh rozpočtu na rok 2021 byl schválen 22. 12. 2020 zastupitelstvem obce s
odchylkou 5 400 na příjmových položkách 4112(souhrnný dotační vztah - mínus)
a 1511 (daň z hazardu - mínus) oproti vyvěšenému návrhem (- kontrola
doporučuje okomentovat v zápise ze zastupitelstva obce) se závaznými
ukazateli celkový objem příjmů 2 459 302 Kč, celkový objem výdajů 2 049 302 Kč
a financování 420 000 Kč (splátka úvěru). Tento schválený návrh rozpočtu byl
přenesen do finančního výkazu. Schválený rozpočet byl zveřejněn v elektronické
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podobě od 21. 1. 2021, na pevné úřední desce byl zveřejněn od 21. 1. 2021 do
31. 12. 2021.
Kontrola upozorňuje na nové znění zákona 250/2000 Sb., ve znění platném
od 1. 1. 2022 - návrhy rozpočtu, střednědobého výhledu a závěrečného účtu
se svěšují z úřední desky po vyvěšení schválených dokumentů.
Stanovení
závazných
ukazatelů zřízeným
organizacím
Střednědobý výhled
rozpočtu

Závazné ukazatele neměla obec komu stanovit, obec nezřídila žádnou
příspěvkovou organizaci.

Závěrečný účet

Návrh závěrečného účtu za rok 2020 byl vyvěšen včetně zprávy o přezkoumání
hospodaření obce za rok 2020 na úřední desce ve dnech 20. 5. 2021 až 30. 6.
2021, v elektronické podobě byl zveřejněn ve dnech 20. 5. 2021 až 30. 6. 2022. V
době kontroly byl návrh závěrečného účtu za rok 2020 dostupný v archivu úřední
desky za rok 2021. Zpráva o přezkoumání hospodaření a výkazy obce byly
zveřejněny ve stejných dnech.
Návrh závěrečného účtu za rok 2021 schválilo zastupitelstvo obce dne 29. 6.
2021 bez výhrad.
Zveřejněné schváleného závěrečného účtu za rok 2020 bylo splněno
ponecháním návrhu v elektronické podobě s datem svěšení 30. 6. 2022.

Bankovní výpis

K 31. 12. 2020 činil zůstatek finančních prostředků obce na účtu 231 částku 999
155,24 Kč:
- č. 180166488/0300 vedeného u ČSOB a. s. Přerov ve výši 784 170,97 Kč
- č. 94-1610791/0710/0710 ve výši 214 984,27 Kč
K 31. 12. 2021 činil zůstatek finančních prostředků obce na účtu 231 částku 646
796,02 Kč:
- č. 180166488/0300 vedeného u ČSOB a. s. Přerov ve výši 385 010,78 Kč
- č. 94-1610791/0710/0710 ve výši 261 785,204 Kč

Evidence
pohledávek

K 31. 12. 2021 obec neeviduje žádnou pohledávku.

Evidence poplatků

Evidence poplatků je vedena ručně - z důvodu jejich malého počtu
K 31. 12. 2020 obec evidovala na účtu 315 pohledávky za svoz odpadů a stočné
v celkové částce 4 532 Kč.
K 31. 12. 2021 obec neevidovala na účtu 315 pohledávky.

Evidence závazků

K 31. 12. 2020 měla obec závazky na účtech:
- 321 nesplacené faktury (10) v částce 103 642,44 Kč ve lhůtě splatnosti ověřeno na knihu došlých faktur
- 331 zaměstnanci v částce 48 994 Kč - ověřeno na mzdový výkaz
- 336 soc. poj. v částce 3 952 Kč - ověřeno na mzdový výkaz
- 337 zdrav. pojistné v částce 7 178 Kč - ověřeno na mzdový výkaz
- 342 daň z mezd v částce 7 037 Kč - ověřeno na mzdový výkaz

Kontrole doložen i Střednědobý výhled obce Pacetluky na období let 2020 a
2021, návrh byl zveřejněný na webových stránkách obce a na pevné úřední
desce od 4. 12. 2018 až 20. 12. 2018. Tento výhled byl dostupný v archivu úřední
desky i v době kontroly. Schválen byl zastupitelstvem obce dne 20. 12. 2018
obsahoval i splátky úvěru.
Další střednědobý výhled rozpočtu na období let 2021 až 2025 schválilo
zastupitelstvo obce dne 16. 6. 2020.
Návrh byl zveřejněn ve dnech 28. 5. 2020 až 13. 6. 2020, schválený byl
zveřejněn ve dnech 23. 6. 2020 až 31. 12. 2025.
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- 378 ostatní závazky v částce 160 Kč - Kooperativa
- 455 - dlouhodobé zálohy v částce 390 000 Kč - 6 záloh po 65 000 Kč
K 31. 12. 2021 měla obec závazky na účtech:
- 321 nesplacené faktury (4) v částce 14 058,50 Kč ve lhůtě splatnosti - ověřeno
na knihu došlých faktur
- 331 zaměstnanci v částce 49 891 Kč - ověřeno na mzdový výkaz
- 336 soc. poj. v částce 3 952 Kč - ověřeno na mzdový výkaz
- 337 zdrav. pojistné v částce 7 259 Kč - ověřeno na mzdový výkaz
- 342 daň z mezd v částce 6 059 Kč - ověřeno na mzdový výkaz
- 378 ostatní závazky v částce 500 474 Kč - Kooperativa 160 Kč, pojistka 314 Kč,
500 000 Kč druhá splátka pozemku
- 455 - dlouhodobé zálohy v částce 390 000 Kč - 6 záloh po 65 000 Kč
Inventurní soupis
majetku a závazků

Inventarizace majetku byla provedena na základě příkazu starosty ze dne 19. 12.
2021, který obsahoval i plán provedení inventarizace. Inventarizace byla
provedena ve dnech 28. 12. 2021 až 16. 2. 2022. Inventurní zpráva byla
sestavena dne 20. 2. 2022, inventurní rozdíly nebyly zjištěny. Kontrole byl
předložen zápis o proškolení členů inventurní komise ze dne 28. 12. 2021.
Kontrola ověřila stavy zjištěné inventurou u účtů 018, 019, 032, 021, 022, 028,
042, 231, 261, 311, 315, 321, 331, 336, 337, 342, 451, 455, 374, 378.

Kniha došlých
faktur

V roce 2020 bylo v evidenci celkem 147 faktur. K 31. 12. 2020 zůstalo podle
knihy došlých faktur nesplaceno 103 642,44 Kč - 10 faktur - souhlasí se
zůstatkem účtu 321.
V roce 2021 bylo v evidenci celkem 164 faktur. K 31. 12. 2021 zůstalo podle
knihy došlých faktur nesplaceno 14 058,50 Kč - nesplacené 4 faktury - souhlasí
se zůstatkem účtu 321.

Kniha odeslaných
faktur

Kniha odeslaných faktur je vedena strojově.
Na účtu 311 jsou mimo vydané faktury evidovány příjmy z provozování internetu.
K 31. 12. 2020 bylo vydáno 8 faktur - odpady a náklady na společný automobil.
Nesplaceno bylo 4 505 Kč fa 202 008.
K 31. 12. 2021 bylo vydáno 9 faktur - odpady, pronájem pozemku a náklady na
společný automobil. Všechny byly splaceny.

Odměňování členů
zastupitelstva

Od 1. 1. 2018 náleželo neuvolněnému starostovi obce 0,3 násobku odměny
uvolněného starosty obce (vychází se z počtu obyvatel 232 k 1. 1. 2014).
Nové zastupitelstvo obce schválilo odměny neuvolněných zastupitelů dne 2. 11.
2018 s účinností od 3. 11. 2018 v částkách:
- starosta 18 959 Kč
- místostarosta 12 639 Kč
- předseda výboru 1 263 Kč (2)
- člen výboru 632 Kč (1)
- předseda a člen 1 895 Kč (2) - souběh
Při souběhu funkcí se odměny sčítají.
Odměny vychází z počtu obyvatel 225 k 1. 1. 2018.
Odměny neuvolněných zastupitelů byly ověřeny ze mzdových listů za rok 2021.

Pokladní doklad

Pokladní doklady, jejich doloženost prvotními doklady (paragony, faktury a pod.,
a jejich zaúčtování byly zkontrolovány v měsíci lednu až prosinci.

Pokladní kniha
(deník)

Pokladní kniha je vedena strojově, příjmové a výdajové pokladní doklady jsou
vystavovány ručně. Příjmy a výdaje byly doloženy příjmovými a výdajovými
pokladními doklady, které byly podepsány oprávněnými osobami.
Pokladna byla zaúčtována měsíčně - doloženo opisem účetních dat.
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K 31. 12. 2020 činil zůstatek pokladní knihy částku 17 725 Kč, zůstatek nebyl
převeden na položku 8901.
Zůstatek pokladní knihy byl ověřen na účet 261 a položku 5182 k datu:
K 31. 12. 2021 činil zůstatek pokladní knihy částku 7 940 Kč - převedeno na
položku 8901, položka 5182 je rovna 0.
Rozvaha

Kontrole byla předložena rozvaha k 31. 12. 2020. Stálá aktiva netto ve výši
519 891,32 Kč se rovnaly pasivům. Korekce k majetku ve výši 23 204 401,33
je tvořena oprávkami k účtům 018, 019, 021, 022, 028.
Kontrole byla předložena rozvaha k 31. 12. 2021. Stálá aktiva netto ve výši
375 940,90 Kč se rovnaly pasivům. Korekce k majetku ve výši 25 123 357,33
je tvořena oprávkami k účtům 018, 019, 021, 022, 028.

48
Kč
52
Kč

Účetní doklad

Zaúčtování účetních případů vztahujících se k pohybům na bankovním účtu bylo
doloženo opisem účetních dat v účetním deníku.
Kontrola ověřila zaúčtování a doložení pohybů na bankovním účtu u ČNB 941610791/0710 v měsíci lednu až prosinci, příjmem tohoto účtu byla dotace v
souhrnném dotačním vztahu, převod částky 65 000 Kč a 31 000 Kč na BÚ obce
č. 180166488/0300, dotace na úhradu nákladů spojených do Parlamentu ČR 31
000 Kč dne 1. 9. 2021, 8 030,06 Kč. 1722,40 Kč a 31 384,91 Kč s UZ 980374 kompenzační bonus dne 16. 4. 2021, investiční transfer ve výši 3 026 821,87 Kč
revitalizace lokality Žleby dne 28. 8. 2020
Výdajem tohoto účtu byly poplatky, vrácení dlouhodobé zálohy 65 000 Kč dne 25.
6. 2020, úhrada faktur 220070, 220083, 220084, 220085 v souhrnné částce 2
835 841,87 Kč dne 1. 9. 2020, převod částky 290 000 Kč na běžný účet obce č.
180166488/0300 dne 4. 9. 2020, vrácení dlouhodobé zálohy 65 000 Kč dne 26.
11. 2020.
Dále kontrola ověřila zaúčtování a doložení pohybů lednu až prosinci z běžného
účtu u ČSOB, poslední kontrolovaná fa 221160.

Výkaz pro
hodnocení plnění
rozpočtu

Výkaz pro plnění rozpočtu k 31. 12. 2021
Sch. rozpočet Upr. rozpočet Plnění rozpočtu
_________________________________________________________________
__________
Daňové příjmy
2 228 502
3 238 527,01 3 238 526,88
Nedaňové příjmy
160 000
387 739
387 726,10
Kapitálové příjmy
0
243 000
243 000
Přijaté dotace
70 800
142 937,37
238 937,37
Konsolidace příjmů
96 000
Příjmy po konsolidaci
4 012 190,35
Běžné výdaje
1 985 000
2 578 389,69 2 670 241,11
Kapitálové výdaje
54 302
5 378 999
5 380 093,46
Konsolidace výdajů
96 000
Výdaje po konsolidaci
7 954 334,57
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci
- 3 942 144,22
+ počáteční stav účtů k 1. 1. 2021
999 155,24
splátka úvěru
- 420 000
přijatý úvěr
4 000 000
položka 8901
9 785
konečný zůstatek účtu k 31. 12. 2021
646 796,02
Tento konečný zůstatek z účtu souhlasí se zůstatkem účtu na bankovním výpisu

Výkaz zisku a ztráty Kontrole byl předložen výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2021. Hospodaření roku 2021
obec skončila ziskem ve výši 841 072,13 Kč. Na účtu 432 obec eviduje
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nerozdělené hospodářské výsledky, a to zisk v souhrnné částce 4 489 519,03 Kč:
- z roku 2010 ztrátu ve výši 415 937,56 Kč
- z roku 2011 zisk ve výši 213 539,05 Kč
- z roku 2012 ztrátu ve výši 598 563,59 Kč
- z roku 2013 zisk ve výši 209 939,38 Kč
- z roku 2014 zisk ve výši 223 401,02 Kč
- z roku 2015 zisk ve výši 1 544 162,96 Kč
- z roku 2016 zisk ve výši 946 706,81 Kč
- z roku 2017 zisk ve výši 762 085,46 Kč
- z roku 2018 zisk ve výši 430 235,32 Kč
- z roku 2019 zisk ve výši 579 184,73 Kč
- z roku 2020 zisk ve výši 868 365,45 Kč
Hospodářský výsledek roku 2020 schválilo zastupitelstvo obce spolu s účetní
uzávěrkou za rok 2020 dne 29. 6. 2021.
Darovací smlouvy

V roce 2021 obec neuzavřela žádnou darovací smlouvu.

Smlouvy a další
materiály k
poskytnutým
účelovým dotacím

V roce 2021 obec poskytla příspěvek na dopravní obslužnost Zlínskému kraje ve
výši 22 900 Kč, 9 000 Kč Charita Holešov, 9 540 Kč - členský příspěvek MAS
Moštěnka o. p. s. (§6409) a mikroregionu Holešovsko (§ 6409) 5 675 Kč.

Smlouvy a další
materiály k přijatým
účelovým dotacím

Obec v roce 2021 obdržela:
V souhrnném dotačním vztahu 70 800 Kč.
Z všeobecné pokladní správy:
- částku 31 000 Kč s UZ 98071 na výdaje spojené s konáním voleb do krajského
zastupitelstva - čerpáno 29 393 Kč, největší položkou byl pronájem výpočetní
techniky, zůstatek ve výši 1 707 Kč evidovaný na účtu 374 byl vrácen do rozpočtu
kraje dne 14. 2. 2022
- částku 41 137,37 Kč s UZ 98037 - kompenzační bonus

Smlouvy o převodu
majetku (koupě,
prodej, směna,
převod)

V roce 2021 obec:
- nakoupila pozemky v hodnotě 1 004 000 Kč (včetně souvisejících nákladů) - p.
č. 159/3 zahrada o výměře 2000 m2 schválilo zastupitelstvo obce dne 15. 10.
2020, smlouva byla uzavřena dne 19. 2. 2021, v roce 2021 splaceno 500 000 Kč
- prodala pozemky v hodnotě 243 000 Kč, například: p. č. 440/22 orná půda o
výměře 900 m2, v ceně 243 000 Kč (plus 65 000 Kč jako záloha na smluvní
pokutu), schválilo zastupitelstvo obce dne 2. 2. 2021, kupní smlouva byla
uzavřena dne 19. 2. 2021

Smlouvy o přijetí
úvěru

Zastupitelstvo obce schválilo dne 30. 12. 2008 přijetí úvěru u ČSOB na
financování Výstavby kanalizace a ČOV Pacetluky.
K 31. 12. 2011 činil zůstatek úvěru 2 532 213,20 Kč.
Dne 12. 10. 2012 zastupitelstvo obce schválilo přefinancování úvěru - částka 2
532 213,20 byla splacena (zůstatek účtu č. 237177461/0300 k 31. 12. 2012 byl
nulový) a nový úvěr činil k 31. 12. 2012 částku 2 200 000 Kč – souhlasil se
zůstatkem úvěrového účtu č. 256354638/0300 a se zůstatkem účtu 451.
V roce 2017 obec přijala úvěr u ČSOB, a. s. ve výši 3 000 000 Kč na akci "ZTV k
rodinným domkům II - kanalizace" s úrokem 1,18 p. a. s měsíční splátkou 5 000
Kč od 22. 1. 2018 do 20. 12. 2018 a se splátkou 35 000 Kč od 21. 1. 2019 do 22.
12. 2025. Smlouva byla uzavřena dne 4. 9. 2017. Zastupitelstvo pověřilo
podpisem smlouvy o přijetí úvěru starostu obce dne 4. 8. 2017 - kontrola
doporučuje obci použít formulace uvedené v zákoně o obcích a schvalovat
uzavření smlouvy o přijetí úvěru a pak pověřit starostu obce podpisem smlouvy.
K 31. 12. 2020 činil zůstatek úvěru na účtu 451 částku 1 895 963 Kč - ověřeno na
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bankovní výpis úvěrového účtu č. 281039680/0300
Výpočet dle § 17 zákona 23/2017 o rozpočtové odpovědnosti k 31. 12. 2020:
Příjem v roce:
- 2017 - 3 752 000 Kč
- 2018 - 3 687 000 Kč
- 2019 - 3 321 000 Kč
- 2020 - 6 591 000 Kč
Průměr příjmů 4 338 000 Kč
Výše dluhu k 31. 12. 2020 v částce 1 896 000 Kč.
Podíl dluhu k průměru příjmů 43,71 %. Dluh územního celku nepřekročil 60 %
průměru příjmů za poslední čtyři roky.
V roce 2021 přijala obec úvěr ve výši 3 000 000 Kč na realizaci chodníků, ZTV k
RD a zpevněných ploch k RD, se splatností do roku 2031, úrokem PRIBOR a
přirážkou 0,35 p. a., s první splátkou 25 000 Kč dne 20. 1. 2022 a s poslední ve
výši 25 000 Kč dne 22. 12. 2031, úvěr je zajištěn blankosměnkou- schváleno
zastupitelstvem obce dne 4. 5. 2021, smlouva byla uzavřena dne 8. 6. 2021.
V roce 2021obec navýšila stávající úvěr o 1 000 000 Kč u ČSOB a. s. - schváleno
zastupitelstvem obce dne 23. 9. 2021 - kontrola doporučuje obci použít
formulace uvedené v zákoně o obcích a schvalovat uzavření smlouvy o
přijetí úvěru a pak pověřit starostu obce podpisem smlouvy. Smlouva byla
uzavřena dne 5. 10. 2021, splátky byly zvýšeny na 33 400 Kč měsíčně od 20. 1.
2022 s poslední splátkou ve výši 25 400 Kč dne 22. 12. 2031.
K 31. 12. 2021 činil zůstatek úvěru na účtu 451 částku 5 475 963 Kč
- 1 475 963 Kč - ověřeno na bankovní výpis úvěrového účtu č. 281039680/0300
- 4 000 000 Kč - ověřeno na bankovní výpis úvěrového účtu č. 298951924/0300
Výpočet dle § 17 zákona 23/2017 o rozpočtové odpovědnosti k 31. 12. 2021:
Příjem v roce:
- 2018 - 3 687 070 Kč
- 2019 - 3 321 430 Kč
- 2020 - 6 590 860 Kč
- 2021 - 4 012 190 Kč
Průměr příjmů 4 402 890 Kč
Výše dluhu k 31. 12. 2021 v částce 5 475 960 Kč.
Podíl dluhu k průměru příjmů 124,37 %. Dluh územního celku překročil 60 %
průměru příjmů za poslední čtyři roky, obec je povinna svůj dluh snížit o 141 710
Kč.
Smlouvy o půjčce

V roce 2021 obec Pacetluky nepřijala ani neposkytla půjčku.

Smlouvy o věcných V roce 2021 obec uzavírala smlouvy o věcném břemeni, například:
břemenech
- s E.ON. Distribuce, a. s., č. OT - 014330055348/003 - k p. č. 390/9, 393/5,
393/6, 515/1 a za 5 700 Kč, smlouva byla uzavřena dne 25. 5. 2021, uzavření
smlouvy schválilo zastupitelstvo obce dne 4. 5. 2021
Smlouvy zástavní

Obec v roce 2021 neuzavřela zástavní smlouvu.

Zveřejněné záměry
o nakládání s
majetkem

Zveřejnění záměrů prodeje nemovitého majetku v souladu se zákonem o obcích
bylo ověřeno p. č. 440/22 orná půda o výměře 900 m2, schválilo zastupitelstvo
obce dne 2. 2. 2021, záměr byl zveřejněn ve dnech 5. 1. - 21. 1. 2021.

Dokumentace
k veřejným
zakázkám

V roce 2021 byla realizována veřejná zakázka "Bezpečné chodníky v obci
Pacetluky".
Ze tří podaných nabídek hodnotící komise posoudila jako nejvýhodnější nabídku
s cenou 2 119 721,80 Kč bez DPH (2 564 863,38 Kč včetně DPH). Výběr
dodavatele a smlouvu o dílo schválilo zastupitelstvo obce dne 17. 3. 2020 -
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smlouva o dílo byla uzavřena dne 17. 3. 2020, zveřejněna na profilu zadavatele
dne 17. 3. 2020. Dle uzavřené smlouvy mělo zahájení prací proběhnout nejdříve
v lednu 2021 a ukončeno mělo být nejpozději do konce srpna 2021 (předáno 4. 8.
2021). Skutečné plnění smlouvy bylo zveřejněno na profilu dne 9. 11. 2021 za
vysoutěženou cenu - doloženo fa 221093 v částce 1 374 317,44 Kč a fa 221101 v
částce 1 190 545,93 Kč.
Zápisy z jednání
zastupitelstva
včetně usnesení

Kontrole byly předloženy zápisy z jednání zastupitelstva obce, které byly
podepsány starostou obce, zapisovatelem a dvěma ověřovateli zápisu. Tytéž
podpisy byly i na usneseních zastupitelstva obce. Kontrole byly doloženy zápisy z
jednání zastupitelstva obce ze dne 22. 12. 2020, 2. 2. 2021, 4. 5. 2021, 29. 6.
2021, 10. 8. 2021, 23. 9. 2021, 14. 12. 2021.

Peněžní fondy
územního celku –
pravidla tvorby a
použití

Obec k 31. 12. 2021 nezřídila žádný fond, a to ani fond sociální.

B.
I.

Zjištění
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.
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.

II.

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10
odst. 3 písm. b) a písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.
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C.
I.

Závěr
Odstraňování chyb a nedostatků z předchozích let
Při přezkoumání za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky, případně tyto chyby a nedostatky
byly napraveny.

II.

Při přezkoumání hospodaření obce Pacetluky za rok 2021 nebyly zjištěny chyby a nedostatky
[§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.].

III.

Nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

IV. Při přezkoumání hospodaření obce Pacetluky za rok 2021
Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

0,00 %
24,97 %
0,00 %

V. Dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky a činil
124,37 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.
Pacetluky 6. května 2022

Ing. Marie Hermanová
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

……………………………….
podpis

Roman Darebníček , starosta obce Pacetluky, prohlašuje, že v kontrolovaném období územní celek
nehospodařil s majetkem státu, neručil majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavil
movitý a nemovitý majetek, neuzavřel smlouvu o přijetí nebo poskytnutí nebo půjčky, smlouvu o převzetí
dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, nekoupil ani
neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady, uskutečnil pouze veřejné zakázky malého
rozsahu.
Zprávu převzal a s obsahem byl seznámen dne 6. 5. 2022

Roman Darebníček
starosta

………………………………………………..
podpis

1 x obdrží: Obec Pacetluky
1 x obdrží: Krajský úřad Zlínského kraje, odbor ekonomický, oddělení kontrolní
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