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Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Kostelní Myslová

se sídlem Kostelní Myslová 24, 588 56 Telč, tČO: ooegot +t
za rok 2O'l9

Přezkoumání hospodaření za rok 2019 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným
územnímu celku dne 6. dubna 2020 podle § 5 odst. 3 zákona č. 42U2a04 Sb,,
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
(dále jen zákon o přezkoumávání hospodaření). Přezkoumání bylo provedeno dne
11. května 202Q jako jednorázové přezkoumání na základě žádosti obce v souladu
s § 4 zákona o přezkoumávání hospodaření. Posledním kontrolním úkonem, který
předcházel zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, bylo podání
předběžné informace o kontrolních zjištěních dne 1 't. května 2020.

Místo provedení přezkoumání: Obec Kostelní Myslová
Kostelní Myslová 24

58B 56 Telč

Přezkoumáni vykonala:
- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:

pověření číslo: 201 95084321 _1 3
Miluše procházková

Podklady předložili: Luboš Nosek - starosta
Hana Burianová - účetní
Michael Leško - předseda KV

předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti přezkoumání uvedené v § 2 odst, 1 a 2
zákona o přezkoumáváni hospodaření, Přezkoumání hospodaření bylo provedeno
výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu
a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znéní
právních předpisů platných ke dni uskutečněnítohoto úkonu,

Žlžkova 57,5B7 33 Jih|ava, tČo: zoagozlg
lD datové schránky: ksab3eu, e-mail: posta@kr-vysocina.cz



A. VÝsledek přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření obce Kostelní Myslová byly zjištěny následůjící chyby
a nedostatky,

Předmět: Zákon č. 420l20a4 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně
peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků

Právní předpis: Zákon č. 25012000 Sb., o rozpočtových pravídlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů

§ 17 odst. 7 - Projednání závěrečného účtu nebylo uzavřeno vyjádřením v souladu se
zákonem.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo závěrečný účet obce Kostelní Myslová za rok
2018 dne 2'1,6. 2019 (v zápise ZO uvedeno - schváleno jednomyslně), projednání
závěrečného účtu nebylo uzavřeno vyjádřením s výhradou / bez výhrad,

Předmět: Zákon č. 420I20a4 Sb. § 2 odst, 2 písm, h) účetnictví vedené územním celkem

Právní předpis: ZáRon č. 128l2o0a Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

§ 84 odst. 2 písm. b) - Účetní závérka územního celku sestavená k rozvahovému dni nebyla
schválena zastupitelstvem územního celku,
Obcí nebyl doložen Zápis zastupítelstva obce, kde by byla projednána a schválena účetní
závěrka obce za rok 2018.
Byl předložen Protokol o schválení účetní závěrky rok 2018, kde bylo uvedeno datum
rozhodné o schválení účetní závěrky dne 21. 6, 2019

B. plnění opatření přiiatÝch k nápravě chvb a nedostatků

Při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky byly zjištěny
následující chyby a nedostatky:

Obec nevede evidenci pozemků zatížených věcným břemenem, Smlouva ě. Jl-
014330049503/001 ze dne 15.08.2018 s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí ke
dni 27 .Q9.2018 nebyla zaúčtována
napraveno

Pověření starosty ke schvalování rozpočtových opatřeníze dne 23,06.2016 bylo překročeno
např. u rozpočtového opatření č.5, ze dne 03.10.2018, kdy položka 6121 je ve výši 490
000 Kč, zatímco schválená pravomoc je limitována maximálnívýší 100 000 Kó,
napraveno

lnventurní komise neověřila, zda stav účtu 403 odpovídá stavu v účetnictví. Zůstatek účtu
403 nebyl doložen.
napraveno

Při díIčím přezkoumání za rok 2019: dílčí přezkoumání hospodaření za rok 2019 nebylo
provedeno,
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C. Závér

l. Při přezkoumání hospodaření obce Kostelní Myslováza rok 2019 ,}

byIy zjištěny chyby a nedostatky
uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodař9ní, a to:

Nedostatky, spočívající v porušení povinností územního celku stanovených zvláštními
právními předpisy

- Účetní závěrka územního celku sestavená k rozvahovému dní nebyta schválena
zastupitelstvem územního celku, (porušení povinnosti)

- Projednání závěrečného účtu nebylo uzavřeno vyjádřením v souladu se zákonem.
(porušení povinnosti)

ll. Rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která mohou mít
negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:

Při přezkoumání hospodaření za rok 2019 nebyla zjištěna rizika vyplývající z chyb
uvedených v části C. l, této zprávy, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření
územního celku v budoucnosti.

lll. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

Poměrový ukazate! Hodnota ukazalele

roOi| n9n§9_á_u__" [. l. |ozpoč|.u
Podí| závazků na rozpočtu

0,00 %

]:55 7o

0:00 79

0,51 o/o

Podílzastaveného majetku na celkovém majetku

Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům

Úkazatel riiiviJity 60,00

FiSkální PraVidlO (podíl dluhu k průměru příjmů za poslední4 roky) i 0,00 %

Kostelní Myslová 't1. května 2020

Za Krajský úřad Kraje Vysočina

Miluše procházková

KRAJSxÝ tjŘno
KRAJE VYsoČlNA

odbor kontrolv
élžRova 57, 587 :: jihtava
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Rozdělovník:

Stejnopis Počet výtisků Předáno Převzal

1 ]x Obec Kostelní Myslová Luboš Nosek

2 1x Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
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písemnosti vvužité při přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření obce Kostelní Myslová byly využity následující
písemnosti:

Střednědobý výhled rozpočtu - návrh na roky 2022 až 2024, zveřejněn na úřední desce
a internetových stránkách obce od 30. 11.2019 do 17.12,2019, schválen zastupitelstvem
obce dne 17.12,2019,
Schválený střednědobý výhled rozpočtu zveřejněn dne 20. 12. 2a19 na internetových
stránkách obce včetně oznámení na úřední desce obce, kde je zveřejněn a kde je možno
nahlédnout do listinné podoby
Návrh rozpočtu - na rok 2019 zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce
od 23. 11. 2018 do 14. 12. 2018 (údaje roku 2018 byly zveřejněny)
Schválený rozpočet - na rok 2019 schválen ZO dne 14. 12.2018 zveřejněn od 17. 12.2019
na internetových stránkách včetně oznámení na úřední desce obce, kde je zveřejněn a kde
je možno nahlédnout do listinné podoby
Rozpočtová opatření - rok 2019 schválena starostou obce: pravomoc schválena starostovi
ZO v roce 2016 a následně dne 19. 7 . 2019 (do výše 500 tis.)
č, 3 ze dne 21 .8.2019, zveřejněno od 21.8.2a19 na internetových stránkách, schváleno
starostou
ě, 4 ze dne 1 . 11. 2019, zveřejněno od 1. 12. 2019 na internetových stránkách, schváleno
ZO na úřední desce obce zveřejněno oznámení, kde jsou zveřejněna a kde je možno
nahlédnout do listinné podoby
Závěrečný účet - návrh za rok 2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce od 2, 6. 2019 do 21.6.2019,
schválen ZO dne 21 , 6,2019 (v zápise ZO uvedeno - schváleno jednomyslně)
Schválený závěrečný účet zveřejněn od 24. 6, 2019 na internetových stránkách včetně
oznámení na úřední desce obce, kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do listinné
podoby
Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen ke dni 31. 12.2019
Yýkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 31, 12, 2019
Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 31.12.2019
Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni 31. 12.2019
Kniha došlých faktur - předložena ke dni 31. 12.2019 (č. 1 - 136)
Kniha odeslaných faktur - předložena ke dni 31. 12.2019 (č. 1 - 5)
Faktura:
- Faldoklad č. 195507 ze dne 5. 11,2019 ve výši237 080,- Kč - Traktor včetně příslušenství
(sekací hlava, radlice, vozík a plachta), dodavatel: MARREKO Jihlava lČO 25591207,
úhrada dne 11. 11.20191100 000,- Kó, 12. 11.2Q19l100 000,- KĎ a dne 13. 11.2al%37
080,- Kč (MONETfubank),
- Faldoklad č,20190997 ze dne 19. 3, 2019 ve výši 15 943,- Kč - vitrína 2 ks, dodavatel:
PLAST Ztín lČo 29268915, úhrada dne 8. 4,2019,- Kč (MoNETfubank)
Bankovní výpisy - předloženy k 31 " 12. 2019 (Moneta Bank, ČNa a spořící účet Moneta
Bank)
Pokladní kniha - předložena ke dni 31. 12.2019
Pokladní doklady - č, 33 - 43 za května 2019
Evidence majetku - předložena ke dni 31. 12, 2019 - přírůstky a úbytky u účtů č. 902, 031,
028,042, a22
lnventurní soupisy majetku a závazků - sestaveny ke dni 31 . 12. 2019
- Plán inventur ze dne 17. 12.2019
- Proškolení komise ze dne 17, 12.2019,
- lnventarizaéní zpráva ze dne 6.2" 202a



Mzdová agenda - rekapitulace mezd za období 1212019
Smlouvy o převodu majetku
- Kupní smlouva ze dne 16, 7 .2019 (p,ě. 623114 - 3 021 m2), nákup schválen ZÓ dne 21. 6,
2019, úhrada za pozemek dne 22. 7 .2019 (MONETfubank), právní účinky ke dni 17 . 7 . 2019
a zápis proveden dne 8.8,2019,
- Kupní smlouva ze dne 28. 2.2019 (p.č, 31313 - 3 644 m2), nákup schválen ZO dne 13. 2.
2019, úhrada za pozemek dne 1, 3. 2019 (MONETA/bank), právní účinky ke dni 4, 3. 2a19 a
zápis proveden dne 26.3,2019 - majetková evidence pozemků je vedena ručním způsobem
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - Fond Vysočiny "Obnova venkova
Vysočiny 2019" ze dne 1, 10,2019 ve výši 127 000,- Kč - investiční transfer (účet 403)
"Technika pro údržbu", příjem dotace dne 5, 11.2019 (MONETA/bank), Závěreénázpráva
ze dne 30. 1 2, 201 9
Zápisy z jednání zastupitelstva vóetně usnesení - předloženy ze dne 14. 12. 2a18, 13, 2,,
18. 3., 28,3.,21.6,, 19.7., 11, '10., 4. 11.,26, 11., 10, 12, a 17,12,2019 - nově volba
§tarosty
Zápisy z jednání výborů:
- kontrolní výbor ze dne 22.2.2019
-.finanční výbor ze dne 25. 11.2019
Učetní závěrka - obcí byl předložen Protokol o schválení účetní závěrky rok 2018 kde bylo
uvedeno datum rozhodné o schválení účetní závěrky dne 21 .6.2019
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