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Zlínskéhokraie

obec podolí

Odbor ekonomický
oddělení kontrolní

Podolí 33

756 44 Loučka

Datum

Oprávněná úřední osoba

číslojednací

Spisová značka

4. března 2021

lng. Antonín Putala

KUZL 4304412020

KUSP 4304412020 EKo

Zpráva č.230l2020lEKO
o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Podolí , !Č: 00635791
za rok 2020

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech; 23. 10.2020 - 26, 10. ?-020 (dílčípřezkoumání)

3.3.2021 - 4.3.2021

(konečnépřezkoumání)

na základě zákona Č. 4.20.12004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků a

dobrovolných svazků obcí.

Kontrola byla zahájena písemným oznámením doručeným kontrolované osobě dne 20.
Posledním kontrolním úkonem bylo vrácení písemností a dokladů dne 4. 3.2021.

Místo provedení přezkou mán

í:

7

.2020.

Obecní úřad Podolí , Podolí 33
756 44 Loučka

Přezkournánívykonal:
kontrolor pověřený řízením přezkoumání: lng. Antonín Putala
Obec Podolí zastupovali:
starosta:
účetní:

Krajský úřad Zlínského kraje
Tomáše Bati 21,
76190 Zlín

tř.

vladimír vašíček
svatava korečková

lČ: 7089132O

tel.: 577 O43 219

e-mail: antonin,putala@kr-zlinsky.cz, www.kr-zlinsky,cz

K|asifikace: chráněný dokument

A.

Přezkoumané písemnosti

Druh písemnosti
Návrh rozpočtu

Popís písemnosti
Návrh rozpočtu obce Podolí na rok 2020 byl zveřejněn na úřednídesce
vzákonné lhťrtě od 19.11.2019 pro příjmy 6.213.300 Kč a výdaje 7.323.000 Kč,
financování 1.109,000 Kč (pol,

Rozpočtová

opatření

15) Výdaje jsou členěny odvětvově (§ RS)

B1

Úpravu rozpočtLt č 1 schválilo ZO dne 30.3 202O (přumy ivýdaje + 286.3OO Kč),
Změna zveřejněna dne 6.4.2020,
Upravu rozpočtLt č. 2 schválilo ZO dne 17.B.2020 (příjmy + 3.748.B47,91 Kč,
výdaje + 592.700 Kč, pol. B115). Zména zveřejněna dne 19.B,2020,
Upravu rozpočtu č 3 schválilo ZO dne 9122020 (příjmy + 4.54B.600 Kč, výdaje
+ 1,397 000 Kč, pol. B115). Změna zveřejněna dne 21 12,2020.
Dokumenty byly zveřejněny na úřední desce způsobem umožňujícímvzdálený
přístup a na úřední desce bylo oznámeno zveřejnění,

ZO dne 11,12.2019 (ve znění návrhu).
Rozpočet byl zveřejněn na úřednídesce způsobem umožňujícímvzdálený

Schválený rozpočet Rozpočet obce na rok 2020 schválilo

přístup dne 20 12.2019. Oznámeno zveřejnění.

Střednědobý výhled Střednědobý výhled rozpočtu /SVR/ do roku 2021 byl zveřejněn na úřednídesce
rozpočtu
způsobem umožňujícímvzdálený přístup dne 26.6.2017. Oznámeno zveřejnění
na úřednídesce, Návrh SVR na období 2022 až2025 zveřejnila obec na úřední
desce od 20 11.2020 (v zákonné lhůtě), ZO dne 9,12,2020 schválilo SVR na

období 2022

až 2025, SVR by|

umožňulícímvzdálený přístup dne

o

zveřejněn

21 .12 2020.

na úřednídesce

Oznámeno zveřejnění.

způsobem

Závěrečný účet

Zpráva

Bankovní výpis

StaV prostřeclků ZBÚ k 31.,12.2020 dle banl<ovních účtů:
KB č.ú.1032BB51/0100 (AÚ 231 OO10) - zůstatek 351.866,53 Kč ověřen na výpis
č.v. ,164;
ČNg e.ťJ, 94-3419851/O710 (Aú 231 0011)- zůstatek 6,932.657,3B Kč ověřen na

přezkumu hospodaření byIa vyhotovena dne 2.7,2020. Návrh

závěrečného účtubyl zveřejněn na ťtřední desce od 7 7,2020. ZO dne 17,B.2020
schváli|o závěrečný účetobce lZÚl za rok 2019 a vyslovilo souhlas s celoročním
hospodařením obce bez výhrad. ZÚ Oyl zveřejněn na úřední desce způsobem
umožňujícímvzdálený přístup dne 19 B 2020. Oznámeno zveřejnění,

výpis p.č 39.
Zůstatky výše 7.2B4.523,91 Kč odpovídaly hodnotě SÚ 231 v rozvaze a hodnotě
ř. 60'1 0 výkaztl FlN 2-12 M k témuždatu
Prostředky hospodářské činnosti k 31.12.2020 na bankovním účtu:
Fio banka č.ú280156083212010 (241 0080) - zůstatek 28.267,12 Kč ověřen na
výpis č.v. 22612020.
Evidence majetku

DIouhodobý majetel< (v účetnictvíúčtováskupina 01, 02, 03 mimo pozemky, 06,

s využitím SW KEO Evidence pozemků je zpracována v SW
Excel v členění(dle AU vyjadřLrjícím druh pozemku a omezení vl. práva)
s uvedením parc. čísla,výměry a ceny. Seznamy majetkur jsou doloženy
příslušnélS. Evidence majetku evidovaného v KN 1e doložena výpisem z KN ke
dni4 1.2021 pro LV 506 kat, územíPolice u ValašskéhoMeziříčía LV 10001 kat.
90) je evidován

územípodo|í u valašského Meziříčí,

Evidence

pohledávek

K 3'1.12.2020 krátkodobé pohledávky výše 213.610,B0 Kč v účetnictví:
ástka 77 .|sz xe ootozena u ts vypsem faktur;

ffi

SÚ 314

poskytnuté zálohy

-

částka 39.480 Kč doložena

u lS

zá.lohových plaieb za el, energii;
SU 315 jiné pohledávky z hl. činn. - částka 1 B00 Kč (předpis vodné);
SU 343 DPH -částka 91.79B Kčdoložena u lS kopií přiznání k DPH;

2

rozpisem
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sU 377 ost. pohledávky - částka 3.3BO,B0 Kč doložena u lS platbami
prodejně v závěru roku.
Evtdence závazků

kartou na

97 Kč v účetnictví:
SU 321 dodavatelé - částka 36.330,41 l(č doložena tl § výpisem zKDF r.2O2O;
:!.3j^1 1uT99t|a|ci - částka 73.468 Kč, SÚ 336 sociálňí zabezpečení - částka
30.45B Kč, SU 337 zdravotní pojištění - částka 13.137 Kč, SÚ 342 daně - částka
!?.1?? Kč (vše doloženo rekapitulací mezd za 12l2O2O);
SU 374 přijaté zálohy na transfery - částka 2,375.058,56 Kč doložena u lS
(dotace 2 363.473,56 Kč, vratka volby 11 585 Kč);
SU 3B9 dohadný účetpasivní - částka 243.350 Kč (dohad spotřeby energie ve
výši záloh a DPPO za obec za rok2O2O ve výši 203,870 Kč).

lnventurnísoupis obec provedla inventarizaci majetku a závazků k datu 31,12,2O2O. Provedení
azávazkŮ inventarizace se řídilo Plánem iňventur vydaným dne 7.12.2020 starostou obce.
plánem inventur je jmenována ústřední a 1
dílčíinventurní komise, stanoven

majetku

rozsah a termÍnY provedení inventur a definovány povinnosti inv komise.
Clenové inventární komise byli proškoleni dne g.42.2O2O (doložen zápis o
ProŠkolenÍvČetně prezenční listiny), lnventarizační zpráva byla zpracována dne
1.2.2021 a téhožclne schvá|ena starostoLt obce, ÚlK v inv. zprávé'konstatuje, že
inventura byla provedena v sou|acju s plánem inventur, inventurní ani
zúČtovatelnérozdí|y nebyly zjištěny Přílohou zprávyje seznam lS /č. 1 až 4Ol,

Kniha došlých
faktur
Kniha odeslaných
faktur

Evidence o přijatých fakturách je vedena zápisy v knize přijatých faktur. Evidence
zachycuje k 31.12.2020 přijetí faktur v číselnéřadě 1 - 34Ó (v účetnictvídokl.
20-00 1 -0000 1 až 20-00 1 -00340).

Evidence

o

vystavených fakturách

je vedena zápisy v knize

(vystavených faktLrr), Evidence zachycuje

l<

pohledávek

31,12.2020 výstavení 25 faktur.

odměňováníčlenů ZastuPitelstvo obce tvoří 5 čIenŮ. Starosta obce je pro výkon funkce dlouhodobě
uvolněn, Zo dne 29.10.2018 schválilo měsíčníodměny neuvolněným členům
zastupitelstva v rrulové výši.

zastupitelstva

pokladnídoklad

Kontrola dokladů 20-701-00056

až

20-701-00189, 20-702-0O43O až

20-7 02-0047 9, 20-7 02-00598 až 20-7 02-00655,

pokladní kniha

(deník)

obec vede samostatně pokladní eviclenci pro rozpočtovou činnost, pro
hospodářskou činnost. Evidence vede ťrčetníobce v sw kEo-w příjmove a

výdajové poklacjní doklady jsou číslovány společnou číselnouřadou, Mésíčněje
výtisk pokladní knihy zakládán k pokladním dokladům.
Pokladní evidence (rozpočtová činnost) zachycuje k 31,12.2020 vystavení
'189 dokladů (v účetnictví20-701-00001
až 20-701-00189) a zůstatek ve výši
27.376 Kč. Zůstatek odpovídá hodnotě
261 0990 v HK a hodnotě řádku 6040
výkazu Fin 2-12 M k témuždatu
^Ú
Pokladní evidence (hospodářské činnosti) zachycuje k 31.12.2020 vystavení
655 dokladů (v účetnictví20-702-00001 až 20-702-00655) a zůstatek ve výši
105,665 Kč, Zůstatek odpovída| hodnotě
261 0080 v HK k témuždatu.
Zůstatky v obou poklaclnách činí133,041
^Ú Kč odpovídaly hodnotě SÚ 261
v rozvaze k témuždatu
Příloha rozvahy

Kontrolován výkaz sestavený

Rozvaha

Kontrolována rozvaha sestavená k 31 12.2O2O (odesláno dne 16.2.2021).
Kuvedenému datu činíhodnota al<ttv brutto 54.956.377,51 Kč, hodnota aktiv
netto 45.B73.661,60 Kč, Korekce výše 9.0B2,715,91 Kč je tvořena oprávkami
k stálým aktivťrm Hodnota pasiv je rovna hodnotě aktiv netto.

učetnídoklad

Kontrola dok|adů 20-801-00073 až 20-801-00123 2o-B0,1-00136 až 2O-BO100164 (bank, účetKB), 20-803-001 48 až 20-803-00168, 2O-BO3-00205 až

l<

datu

31

.12 2O2O (odesláno 16.2.2021).
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20-803-00226 (účetHČ) učtovaníúhrady a předpisu uhrazených faktur.
účetnictviostatn

Obec nezřizuje příspěvkové organizace, fondy,

í

podroben výkaz Fin 2-12 M sestavený k 31,12.2020 (odesláno
HOSPodařeníídle
no korrsoli..lnnl'|
dle tříd RS po
konsolidact) rilqh,,1.o
v tabulce
Výkaz FlN 2 - 12 |[|
Rozpočet
Rozpočet po
Plnění
vKč
schválený
změnách
rozpočtu
Daňové příimy
3 020 200 00
3 778 600,00
3 769 558,77
Nedaňové příimv
3 125 000,00
3 29B 600,00
930 093,50
kapitálové přiimv
19 300,00
19 245,00
Přijaté transferv
68 100,00
7 700 547,91
7 700134,47
Příjmy celkem
6 213 300,00
14 797 047,91
12 419 031,74
Běžnévýdaie
5 723 000,00
6 479 000,00
5 494 574.56
,1
Kapitálové výdaie
600 000,00
3 120 000,00
3 116 975,18
výdaie celkem
7 323 000,00
9 599 000,00
B 611 549,74
Financování
1 ,t09 700,00
-5 198 047,91
-3 B07 482,00

Výkaz pro
hodnocení plnění

Kontrole
3.2.2021

rozpočtu

Yýkaz zisku a ztrátY

Obec ÚČtuje mimo rozpočet (v hospodářské činnosti) o provozu obchodu.
Kontro]ován výkaz ZtZ sestavený k 31.12.2o2o '(odesláno 16,2.2021).
K.uvedenóm1 q.fu jsou,vykázány v hlavní.činnosti naktáoy 6,351,057,1B Kč ;
výnosy 7.51B.843,33_ Kč. V hospodářské činnosti jsou vykázány ' nákladý
1,B50.922,1B Kč a výnosy 1.651.292,4B Kč. Výsledek'hospoóaření'(z hlavní
i
968 156,45

i?;r:r"c;i2il.j?ouu",uuýr'
Dohody o
provedení práce

Kč odpovídá hodnotě položky C.lll

1

Dohoda o provedení práce uzavřená dne 1.10.2O2O. Předmětem dohody je
úklid

a příprava volební místnosti před volbanri,
1.550 Kč, rozsah práce 15 5 hodin)

Dohoda

o

během voleb, po volbách (odměna

provedení práce uzavřená dne 23.9,2020. Předmětem dohody je

příprava a roznos 20B hlasovacích lístl<ů(odměna 1.360 Kč),
Smlouvy a další
materiály k přijatým
účelovýmdotacím

Obec přijala k31,12.2020 prostředky úče|ověurčenédotace:
Dotace MMR ČB na chodník Stříbrná.
příjem po| 4]16 výše 38,00O Kč, výdaje předch. let;
Y,a1.!916^

];ru,U;;jŠ pruj.r,

37

605 12020,

7 1

5312020).,

Úzzgolq příjem po].4116

42466 12020, KUZL

7

KUzL

výše 432.600

(KUzL

266 l 2020).

(KUZL 5419612020).,

UZ 29030 příjern pol, 41 rc vySe ÓZz.Ol l Kč, výdaje předch, let.
?otace MZe ČR na rybníky;
UZ 29996 přijem pol. 4216 výše 2.363.473,56 Kč, výdaje § 2341 pol, 6121 ÚZ
výše 2.363 473,56 Kč,
.2020
l 0690 1 1 2),,
Pgtaqq _SZ F n a op locen kv (č.i sZlF l 2O2 0/O0 302 50, szr
l|,a]:^034_přilem po|.4113 výše 154.316 Kč,
výdaje Úzvyse 78.850,25 Kč;
8_90!5 příjem po|.4113 výše 151.25g Kč (piíspěvek rÚ1, výdaje Úz vlise
]UZ
22 299,75 Kč,
Kompenzačn í bonus (KUZL 5325B|2O2O).
UZ98024 příjem po|.4111 výše 331.250 Kč.
l

'KUZL 544O0l2O20):
UZ98193 příjem po|.4111 výše 31.00O Kč, výdajeýotts Úzvyse 19.4'15 Kč,
'l

vratka

1

.5B5 Kč

(KUZL 5003112020).,

00020 příjem pol. 4122výše 150.500 Kč, výdaje.UZ výše 150.500 Kč;
UZ 00020 příjem pol. 4222výše B0.500 Kč, výdaje UZ výše B0.500 Kč.

4
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[9!1olou výdajů odlišených Úz 9B193 (volby) dokl,

20-701-00146, 20-70,1-0!,149, mzdových nákladů 6 členůYK,

20-B0

1 -00

1

28, 20-80

1

-00 1 41 ) nebyly zj ištěny nedostatky.

20-701-00142,

z DPP

(dokl.

Smlouvy o převodu
majetku (koupě,
prodej, směna,

Kupní smlouva uzavřená dne 22.4.2020. obec kupuje pozemek p.č. 668/2
výměry 595. m2 v kat. územíPodolí u Valašskéhó Meziříčíza kupní cenu
29.750 Kč, Úhrada ceny provedena dne 22.4.2o2o (dokl. 20-701-0o05d). Právní
účinkyvkladu do KN nastaly ke dni 27.4,2o2o, o zařazení pozemku do
majetkové evidence bylo účtováno dne 27 .4.2020 v pořizovací ceně 31 .750 Kč.

Dokumentace

Dva rybníky v podolí za skalkou - veřejná zakázka malého rozsahu,
Maximální hodnota veřejné zakázky ve výši 6.000.000 Kč (bez DPH). Hodnocení
zakázky podle nejnižšínabídkové ceny, výzva byla zaslána pěti firmám. obec

převod)

k veřejným

zakázkám

obdržela cenové nabídky ode všech oslovených firem. Nejnižšícenu
5.B11.130 Kč (bez DPH) nabídla firma Cobbler š.r.o. Smlouva o dílo byla
uzavřena dne 30 3 2020 Dne 3.4,2020 byla smlouva o dílo zveřejněna na proiilu

zadavatele.
Zápisy z jednání

Kontrola zápisů ze7, až,12. zasedání Zo, které se konaly ve dnech 2B,1,2020,
2020, 1 B.5.2020, 17 .B.2020, 1 4,1 0.2o2O, g.12.2O2o.

zastupitelstva

30, 3.

odpovědnost

Rozpočtová

Hodnota 60 % příjmů_za poslední čtyři roky činí6.292,149,07 Kč, Ve smyslu
ustanovení § 17 odst. 5 Zák. ó, 23l2o17 Sb. je dluh obce ve výši 0 Kč.

účetnizávérka

zo dne

17.B.2020 schválilo účetnízávěrku

k 31.12.2019.

B,

l,

obce Podolí sestavenou

Zjištění

předmět přezkoumání, u něhož nebyla nalezena
chyba

či nedostatek
Zákon Č. 42012004 Sb § 2 odst, 1 písm a) plnění prilml a výdajů rozpočtu včetně peněžních
operací, týkajícíchse rozpočtových prostředků.
Zákon Č.42012004 Sb. § 2 odst. 1 písm b) finančníoperace, týkajícíse tvorby a použitípeněžních
fondťr Nevyskytuje se
Zákon Č.42012004 Sb § 2 odst, 1 pism c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti
Zákon Č. 42012004 Sb: § 2 odst 1 písm d) peněžní-operace, týkajícíse sdružených prosiředků
vYnak|ádaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územňímicelky, anebo na základě
smlouvy s jinými právnickými nebo íyzickými osobami, Nevysl<ytuje se.
Zákon Č.42012004 Sb § 2 odst, 1 písm. e) finančníoperace, týXalici se cizích zdrojů ve smyslu
právních předpisů o účetnictví.

Zákon Č, 42012004 Sb. § 2 odst, 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými
z Národního fondu a s dalšímiprostředky zezahraničíposkytnutými na základě smluv,
ZákonČ.lL2012004 Sb § 2 odst '] písm. g) vyúčtovánía vypořádání finančníchvztahů ke státnímu
rozPoČtu, l< rozpoČtŮm krajŮ, k rozpočtůmobcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům,
Zákon č 420l2oo4 Sb § 2 odst. 2 písm, a) nakládání a hospodaření s majetkem..
ZákonČ.42012004 Sb] § 2 odst 2 písrn. b) nakládánía hospodařenís majetkem státu.
Zákon Č.42012004 Sb. § 2 odst. 2 písm. c) zadávátlí a uskutečňováníveřejných zakázek,
s výjimkou ÚkonŮ a postupŮ přezkoumaných orgánem doh|edu podle zvláštniho pravnino předpisu.
Zákon Č,42012004 Sb, § 2 odst. 2 písm. d) stav poh|edáveI<azávazků a nakládánís nimi.
Zákon Č. 42012004 Sb. § 2 odst 2 písm. e) ručeníza závazky fyzických a právnických osob.
Nevyskytuje se.

Zákon Č.42012004 Sb § 2 odst. 2 písrn f) zastavování nrovitých a nemovitých věcí ve prospěch
třetích osob. Nevyskytuje se.
ZákorlČ.42012004
9n § Z odst.2 písnr g) zřizování věcných břemen k majetku územníhocelku.
Zákon č.42012004 Sb. § 2 odst 2 písm h) účetnictvívedeneúzemnímceliem.
Zákon Č, 42012004 Sb § 2 odst. 2 písm. i) ověření poměru dluhu územníhocelku k průměru jeho
PříjmŮ za Poslední4 rozpočtovéroky podle předpisu upravLtjícíhorozpočtovou odpovědnost.

ll,

při dílčímpřezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby
a nedostatky.

L

r
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lll.

Při koneČnémPřez.koumání hospodaření nebyly zjištěny chyby
V

c.

ustanovení § 10 odst, 3 písm, b) a písm. c) záRoňa č, uoizool
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Při PřezkoumánÍ hosPodaření obce Podolí. z_a rok 2020 nebyty
' -'-' zjištěny chyby
/§ í0 odsí. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.],

lll.

Nebyla zjištěna rizika dle §

lV.

Při přezkoumání hospodaření obce

í0 odsť, 4

písm. a) zákona č, 420/2004 sb.

Podolí za rok

2020

Byly zjištěny dle § 1O odst.4 písm. b) následujícíukazatele:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územníhocelku
b) podíl závazků na rozpočtt-t územníhocelku
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního
celku
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Dluh Územního celku nePřekroČit 60

%

a nedostatky

1,40
1,34

o/o
o/o

0,00 %

průměru jeho příjmůza poslední4 rozpočtovéroky.

Podolí dne 4. března2021
lng. Antonín Putala
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje výsledky konečného
a dílčíhopřezkoumání.
Vladimír VaŠÍČek,starosta obce Podolí , prohlašuje, že v kontrolovaném
období územnícelek
neruČil majetkem za zauazky fyzických a pravňicrYch Ósob,

nezastavil movitý a nemovitý majetek,
neuzavřel smlouvu o Přijetí nebo poskytnutí úvěúnebo půjeky,
smlouvu o previeti dluhu nebo
ruČitelskéhozávazku, smlouvu o
Přistoupení kzávazku a smlouvu o sdružení,nekoupil ani neprodal
cenné PaPÍrY, obligace, neuskutečnil majetkové vklady, uskutáčnil pouze
u"rulne )axázky ma|ého
rozsahu,

VladimírVaŠÍČek,starosta obce Podolí , se dnem seznámení
s návrhem zprávy vzdal možnosti
Podat k návrhu z7rávy píSemnéstanovisko d9 30- tl pracóvnich dnů od
Óřeá;ní ňavrnu zprávy a
PoŽádal o PředánÍ koneČného
zprávy o výsledku přezkoumáni trospodareni Úzámnino celku za
,znění
jejího
účelem
projednání při schvalování závěreóného r:etu,
Zprávu převzal a s obsahem byl seznámen dne 4. března 2021

,oLr
cučka

vladimír vašíček
starosta
x obdrží:obec podolí
x obdrží: Krajský úřad Zlínského kraje, odbor ekonomický, oddělení
kontrolní
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