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Zpráva
o výsledku přezkoumáni hospodaření obce Měrovice nad Hanou za rok 2017,

lč 00636380
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla zpracována na základě Zápisu z dílčího
přezkoumání hospodaření vykonaného dne 18. 09. 2017 a na základě výsledku dilčího
přezkoumání hospodaření vykonaného dne 31, 01 ,2018.
základě žádosti dle § 42 zákona
Přezkoumání hospodaření
uskutečnilo
platném
(obecní
zřízení),
v
znění a v souladu se zákonem
12812000
Sb.,
o
obcích
č,
přezkoumávání
hospodaření územních samosprávných celkŮ
č.42012004 Sb., o
a dobrovolných svazků obcí, v platném znění (dále jen zákon č.42012004 Sb.), Kontrolním
úkonem, jímždošlo kzahájení přezkoumání, bylo doručeníOznámení o zahájení
přezkoumání obce Měrovice nad Hanou za rok 2017 dne 28, 8, 2017. Posledním kontrolním
úkonem předcházejícím zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření bylo
podání předběžné informace o kontrolních zjištěních dne 31 , 1.2018.

na

se

Místo provedení přezkoumání:
přezkoumané období:
Přezkoumání hospodaření vykonali

obecní úřad Měrovice nad Hanou
1. 1. 2017 - 31, 12.2017
:

kontrolor pověřený řízením přezkoumán
kontrolor:

í:

lng. Marie Bud'ová
Bc. Veronika Ondrušková Najmanová, DiS.

k přezkoumání hospodaření ve smyslu § 5 zákona č. 42012004 Sb.
zákona č. 25512012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění (dále jen

Pověření

a§ 4

zákon č,25512012 Sb.) vydala vedoucí odboru kontroly Krajského úřadu Olomouckého kraje
Mgr. Bc. Zuzana Punčochářová.

Zástupci obce:

Ladislav Bařina - starosta
Jitka Straková - účetní

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje ivýsledek konečného
dílčíhopřezkoumání.

zÁvĚn
Při přezkoumání hospodařeníobce Měrovice nad Hanou zarok2017

.

nebyIy zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona é.42012004 Sb.).

předmět přezkoumání hospodaření:

celku'
jsou údaje o roČnímhosPodaření Územního
předmětem přezkoumání hospodaření
42012004 Sb'
oetu'u'vléffišioost.i'^'ž)auon^
,áuci"8ner.o
tvořícísoučást
s ohledem na významnost
přezkoumání hospodaření je usxuteenŠň;;ň;;"iň,pusooem a v souladu s ustanovením
po-dle n^r{miňl'á oil.ár,"'pr"rxourani
vychází
iednotlivých skutečnóstí
.§
pi] ňoŠŮrouani leonoiiivycň Óravnich ÚkonŮ se
g pi... a) zaxona;]-,zěÚzóiisn
pútný.r, ke dni uskutečněnítohoto úkonu,
zezněníprávnich přJfr;ň

č'

rozpoótových
Předmětempřezkoumáníhospodařeníbylovsoulad.us§2zákonaé.42012004Sb.:
peněžnictr op-eraci, týkajícíchse

_

plnění příjmůa výdajů rozpoetu-veeíně

peněžníchfondů,

iffi;i?|?"r".", týkajícíse tvorby a použití
územníhocelku,
_ náklady ,
óoonix"t"t.ké činnosti
"-ň;y
-peněŽniopá,acé,iyx"li"i.".o,ú"nýchprostředkůacizíchzdrojů,
fondu a s dalšími
_ hospodaření a nakládáni . p..ir"oiy poskytnutými z Národního

_

na základě mezinárodních smluv,
prostředky )e zahraniói post<ytnutými
rozpočtůmkrajů,
vztahů xe státnímu rozpočtu, k
vyúčtovánía vypořádání tinanlnicr,
k dalšímosobám,
jiným rozpJóiú;, ke státním fondům a
k rozpoótům obcí, k
územníhocelku a s maietkem

ve vlastnictví
nakládání a hospodaření ..ářix"*
celek,
státu, s nímžhospodaří územní
-zadáváníauskutečňováníveřejnýchzaKázek,.
s nimi,
- stav pohtejávek azávazkůa nakládání
osob,
- ručeníza'závazKy fyzických a právnických
prosPěch třetích osob,
věóíve
_ zastavování movitých a nemovitých
celku,
vécnYcrr břemen k majetku územního

_

-

:

zřizováni

§:[fi"';Ť:i;

TůT,i'T,,",Tíil; celku k

průměru jeho příjmů za poslední

4rozpoětovérokypodleprávníhopředpisuupravujícíhorozpočtovouodpovědnost'

byl ověřen z_hlediska:
Předmět přezkoumáni hospodaření
předpisy, zejména předpisy
_ dodržovánípovinností stanor".y.n zvláštními|rávními
jejich majetkem,
Jr"áni.n celků, o hospodaření s
o finaněním hospodaření

_
_

o úóetnictví a o odměňování,
prostředky ve srovnání s rozpoótem,
souladu hospodaření s finanlními
nebo návrainé finančnívýpomoci
dodržení účeluposkytnuté áotr.!

a

podmínek

jejich použití,

-věcnéaformálnísprávnostidokladůopřezkoumávanýchoperacích'

zarok2017 byly přezkoumány
při přezkoumání hospodaření obce Měrovice nad Hanou
následuj ícípísemnosti,

-Bankovnívýpis:é,26-31kběŽnémuúÓtuvedenémuuČNezaobdobí1212017
_8t2o17, č, 1 _ 16
u čNB za období 1
výpis: k běžnémuúčtuvedenému

_

Bankovní

.Bankovnívýpis:č,12kběŽnémuúÓtuvedenémuuČNgzaobdobí1212017
_
ó, 1 ,8
u čNB za období 1 812017,
vedenému.
úótu
běžnému
k
výpis:

_

Bankovni

2

Bankovní výpis: k běžnémuúčtuvedenému u ČSOB, a.s. za období 812017, poř. Č.
2Ql7t122 - 2017t14O včetně účetníchdokladů č. 110368 - 11O 418, přijatých
a vydaných faktur uhrazených v období
Bankovní výpis: k úvěrovémuúčtuvedenému u ČSOB, a.s. za období 1

,

812017,

Č.

201711 - 201718

Bankovní výpis: č.2017tg - 2017tl2k úvěrovému účtuvedenému u ČSOB, as, za
období 9 - 1212017
Bankovní výpis: k běžnému účtuvedenému u ČSOB, as. za období 1212017, poř. Č.
2017t - 2o17t213 včetně účetníchdokladů č. 110597 - 110654, přijatých a vydaných
faktur uhrazených v období
Dohoda o hmotné odpovědnosti: Dohoda o odpovědnosti za schodek na svěřených
hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovatuzavřená s ÚČetníobce dne

1,4.2016
Dohody o provedení práce: Dohoda o provedení práce - vkládání hlasovacích lístkŮ
do obálek určených pro roznos voličům,Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
čR konané dne 20. a21. řijna2017, uzavřená dne 25. 9.2017; Dohoda o provedení
práce _ roznos hlasovacích lístkůvoličů,Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR konané dne 20. a 21. října 2017 , uzavřena dne 27 . 9. 2017
Dokumentace k veřejným zakázkám: Veřejná zakázka malého rozsahu mimo reŽim
zákona na akci "Stavební úpravy místníkomunikace v obci Měrovice nad Hanou",
yýzva na akci "Stavební úpravy místníkomunikace v obci Měrovice nad Hanou" ze dne
zá. z.2017, Ustanovení hodnotící komise dne 10. 3. 2017, Prohlášení o nepodjatosti
ze dne 13.3. 2017,Zápis z jednání hodnotící komise ze dne 13. 3. 2017, Oznámení
ovýběru nejvhodnější nabídky ze dne 16.3. 2017 výsledek projednán zastupitelstvem
obce dne 15.3.2017, Smlouva o dílo 812017 ze dne 3. 4.2017
Faktura: přijata za období 812017, p. ó, 2017152 - 2017176

Hlavní kniha: sestavená k 1212017
lnventurní soupis majetku a závazků: Plán inventur na rok 2017 včetně jmenování
inventarizační komise ze dne 2. 1. 2018, Protokol o proškoleníčlenůinventarizaČní
komise ze dne 3. 1. 2018, lnventurní soupisy, lnventarizačnízpráva za rok 2017 vČetně
seznamu inventurních soupisů ze dne 29. 1.2018
Kniha došlých faktur: vedená za období 1 - 812017, é.2017001 ,2017176
Kniha odeslaných faktur: vedená za období 1 - 812017

,

č. 2700000001

- 2700000010

Kontrola nahrazující interní audit: Protokol o kontrole nahrazující interní audit dle
zákona č.32012001 Sb. o finančníkontrole ze dne 17.7.2017 (kontrolovaný subjekt
obec)

Návrh rozpočtu: obce na rok2017 zveřejněn na úřednídesce obce ve dnech 10. 11. 5. 12.2016 a v elektronické podobě způsobem umožňujícímdálkový přístup ve dnech
10. 11. - 2. 12. 2016

Návrh rozpočtu: obce na rok 2018 zveřejněn na úřední desce obce a v elektronické
podobě způsobem umožňujícímdálkový přístup ve dnech 23, 11. 2017 - 1, 1.2018
Odměňování členůzastupitelstva: za období 1 - 7l 2017

Pokladní doklad: za období 1212017
P00000938 včetně zaúčtování

Pokladní doklad. za období 812017,
P00000584 včetně zaúčtování

č. V0000025í - V0000280 a P00000892

č, V00000157

- V00000'179 a P00000528

-

l

Pokladní kniha (deník),.za období 1212017
Pokladní kniha (deník): za období 812017
Příloha rozvahy: sestavená k datu 31. 12. 2017
Příloha rozvahy: sestavená k datu 30.6,2017

Rozpočtová opatření: č, 1l2O17 ze dne 15. 3. 2017 vyvěšeno na internetových
stránkách od 20, 3, 2017, ó, 3t2o17 ze dne 7. 6. 2017 vyvěšeno na internetových
stránkách od 19. 6,2017 a č,4l2o17 ze dne 30. 8. 2017 vyvěŠeno na internetových
ze dne
stránkách od 18. +. iol7 (všechna schválena zastupitelstvem obce) a Ó.212017
1o,5. 2017 vyvéšeno na internetových stránkách od 15.5.2017 (schváleno radou
obce)

10, 2017,
Rozpočtová opatření: ó. 5t2O17 schváleno zastupitelstvem obce dne 25.
radou obce
uyuéš"no na internetových stránkách od 16. 11.2017, č.612017 schváleno
č,712017
dne 20. 11.2017, uyuéš"nona internetových stránkách od 27, 11,2017,
na
vyvěšeno
2017,
schváleno zastupitelstvem obce dne 13: 12.
_internetových
12, 2017,
29.
dne
obce
radou
schváleno
8t2o17
č.
2017,
12,
28.
od
stránkách
vyvěšeno na internetových stránkách od 17. 1,2018
Rozpočtový výhled: na období 2016 -2019
2019 _
Rozpočtový výhled: návrh střednědobého výhledu rozpoótu obce na období
od
2023 zveřejněn na úřední desce obce a zp-ůsobem umoŽňujícím dálkový PřístuP
na
zveřejněn
obc_e
rozpočtu
výhled
11. 8. 2017 do 30. 8. 2017, schválený střednědobý
8.2017
přístup
31,
od
úřední desce obce a způsobem umožňujícímdálkový
Rozvaha: sestavená k datu 31.12.2017
Rozvaha: sestavená k datu 31.8.2017
Schválený rozpočet: obce na rok2017 zastupitelstvem obce dne 7, 12,2016
Schválený rozpočet: obce na rok2018 zastupitelstvem obce dne 13, 12,2017

smlouva
smlouvy a dalšímateriály k poskytnutým účelovýmdotacím: veřejnoprávní
s,,
o poskýtnutí dotace z rožpočtuoĎce Měrovice nad Hanou TJ Haná Měrovice z,
7.12,2016
dne
ze
poskytnutí
dotace
uzavřeáádne 5. 1.2017,žádosto
neinvestiční
smIouvy a dalšímateriály k poskytnutým účelovýmdotacím: vyúčtování
2017
12,
20,
dne
ze
Hanou
nad
Jot.." poskytnuté . rorpóčtu obce Měrovice
smlouva
smlouvy a dalšímateriály k poskytnutým účelovýmdotacím: veřejnoprávní
MHJ o poskyinutí dotacá z rozpočtu obÓ9 Mérovice nad Hanou uzavřená se sPolkem
HS Měrovice dne 11. 9. 2017, Žádost o poskytnutí dotace ze dne 30, 8, 2017,
Vyúčtováníneinvestičnídotace poskytnuté MHJ - lS Měrovice z rozpočtu obce
dle z, č,
Měrovice nad Hanou za rok 2017 ze dne 1. 2. 2017 a Finančníkontrola
320l2OO1ze dne 5. 12.2017
Smlouvy a dalšímateriály k přijatým účelovýmdotacím: Rozhodnutí reg, Č.
Životní prostředí na akci
1 15D31 2o4o128 o poskytáutí oot'acó z Ministerstva
"Protipovodňové opatření obce Měrovice nad Hanou" ze dne 15_ 5.2017
smlouvy a dalšímateriály k přijatým účelovýmdotacím: kontrola příjmu a výdaje
dotace z Ministerstva živothíprosireái na akci ';Protipovodňové opatření obce Měrovice
,1

nad Hanou"

Smlouvy a dalšímateriály k přijatým účelovýmdo-tacím: RozpoČtovéopa_tření KÚOK
oEze áne 4. 10.2017 na úóelovou neinvestiční dotaci ve výŠi26 423 KČ na Úhradu
výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovnY Parlamentu
ď"rká ,"puoíir.v, vyhlášených na 20. a 21. října 2017,_Finančnívypořádání dotací na

volby

d;

PÓslanecké sněmovny Parlamentu

Čn poskytnutých

příjemcům

KČ
ze dne 29, 1,2018, vratka ve výši 12 090
orostřednictvím kraje ze státniho rozpočtu
Ueát Ólomouckého kraje dne 29, 1,2018
na akci "Stavební úpravy místníkomunikace
Smlouvy o dílo: Smlouva o dílo 8t2017
dne 3, 4,2017
v obci Měrovice nad Hanou" uzavřená
na prodej
prodej, .r.Ťn":,převod): Kupní smlouva
Smlouvy o převodu majetku (ko^u!."_
žairenaonď t 1. 1ó. 20,t7 (obec prodávající)

ffi;;;;;r
ř;;;iá,

Smlouvyopřijetíúvěru:SmlouvaoúvěruÓ.254otl3t5629uzaviená
projektu
one_ o, 12,.2013 na financování
s československoů'obcÁodní nanrou,'],s. á akce výstavba kanalizace návsi'
,,Revitalizace
obce Měroui."''
o úvěru ó.254011315629
""ntratňi;á;ii
Pusty 1 a Pusty z, ĎojrláŘ č. 1 ke smlouvě
zastupitelstvem obce dne

7,

ulice

6, 2017

účetnízávérka,. obce zarok 2016 schváIena
na svém zasedání dne
39? obceškoly a Mateřské školy
Úóetní závérta zřízených přispěvkových organiz99i
;"k 2016 Základni
15. 3. 2017 schválila-účetnízávěrku ;"
Měrovice nad Hanou, p,o,
YýKazprohodnoceníplněnírozpočtu:sestavenýkdatu31.12,2017
k datu 31,8,2017
Yýkazpro hodnocení plnění rozpočtu: sestavený
Yýkazprohodnoceníplněnírozpočtu:sestavenýkdatu30,6'2017
12, 2017
Yýkazzisku a ztráty: sestavený k datu 31,

31, 8, 2017
Yýkazzisku a ztráty: sestavený k datu
kontrole provedené Finančnímúřadem
výsledky externích kontrol: zpráva o daňové é, zaotzoo9 sb, ze dne 4, 9,2017,
;áŘ,;;
pro olomoucxý r<rai ň;Ě;rá;ou"ni'sii
protokol č, 1t2o17 o výsledku průběžné
výsledky kontrol zřízených organizací:pr.ou"á"né u.Základní školy a Mateřské školy
veřejnoprávní kontroly ze dne 10 9 ióiz
protoxor e.'zizslz o výsÉdku průběžnéveřejnoPrávní
Měrovice nad Hanou, p. o.,
Měrovice nad
u záxr"oni Školýa Mateiské Školy
kontroly ze dne lá., ď.,zoll provederř
Hanou, p. o,
20,4,2017
Zápisz jednání finančníhovýboru: ze dne
11, 10,2017
Zápisz jednání finanóního výboru: ze dne

Zápisyzjednáníkontrolníhovýboru:zedne30.1.2017,zedne11.9.2017

ZápisyzjednáníradyvÓe-tně,§1.^.,"ní:zedne25,1o'2017,zedne20.11,2017'ze
á.á r s. 1"2. 2017 , ze dne 29, 12, 2017
Zápisyzjednáníradyvče-tně-usnesení:zedne25.1'2017,zedne15.3.2017,zedne
26,7 , 2017 , ze dne 30, 8, 2017
1O, 5. 2017 , ," anái , 6-, iOll , ze dne

Zápisyzjednánízastupitelstvavčetněusnesení:zedne25.1.2017,zedne
ze dne 30, 8, 2017
dne
včetně usnesení: ze dne 25, 10, 2017, ze

15, 3. 2017,ze dne 7. 6, 2017,

z

jednání zastupitelstva
dne 13. 12, 2017
zasedáni dne 7, 6, 2017 projednalo
Závěrečný úěet: zastupitelstvo obce na svém
Zápisy

2o', 14. 2oa7 , ze

žpiai,1o.výsIedxu přezkoumání hospodaření
závéreóný ueet oňce iá rok 201o rLe-etnc
óuce za rok 2016 bezvýhrad'
obce za rok 2o r ěl-.Ňaúro
""toroŇ'náňJ"ř"ni
odpisový plán:
a příspěvko.yÝch organizací,
-nad
'rinri"r.ká
Zřizovaci listina organizačních složek
Hanou' příspěvkové
sxoly Měiovice
Zřizovací listina Základní školy a
organizace ze dne 26, 10, 2009

poskytnutých zástupci obce Měrovice
v kontrolovaném období územnícelek, dle informací
nad Hanou:

-neuskutečnilfinančníoperacetýkajícísepeněŽníchfondů'
týkajícíse sdružených
o sdružení , ntu.kutéčnilfinančníoperace
_

_
_
-

neu zavťelsmlouvu
prostředků,
půjóky,
neuzavřel smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru,
fondu a s dalšímiprostředky
z
Národníhó
po.xýtnutými
nehospodarit s projĚjŘv
zé iaÁranieí poskytnutými na základě mezinárodních smluv, o výpůjčcetýkajícíse
smlouvu
neuzavřel směnnou, nájemní a darovací smlouvu,
nemovitého majetku,
nehospodařil s majetkem státu,
právnických osob, neuzavřel smlouvu
neručil svým majetkem za závazky fyzických a
a smlouvu o přistoupeni kzávazku,
o převzetí oruÁu ňeoó ručiteIskéň,ď rár^,Řu
nezastavil movitý a nemovitý majetek,
neuskutečnil majetkové vklady,
nekoupil, ani neprodal cenné próir, óblig".",
celku,
nezřídil věcná břemena k majetku územního
neměl podnikatelskou činnost,

aprotopřezkoumáníoperacívtěchtooblastechnemohlobýtprovedeno.

PřipřezkoumáníhospodařeníobceMěrovicenadHanouzaroK2017
. neby|y zjištěny chyby a nedostatky,

c. plnění opatření k odstranění nedostatků
celku za předcházeiicírok
a) při přezkoumání hospodaření územního
zjiŠtěnY chYbY
při přezkoumání hospodaření obce Měrovice nad Hanou zarok2016 nebYlY
a nedostatky.
b) při dílčímpřezkoumání

PřidÍlÓímpřezkoumáníhospodařeníobceMěrovicenadHanounebylyzjištěnychyby
a nedostatky,

Na případn á rizika neupozorňujeme,

u k31, 12, 20í7

zastaveného rna

b)

podíl pohledávek na rozpočtu územníhocelku
podíl závazků na rozpočtu územníhocelku

c)

podílzastavenéhomajetkunacelkovémmajetkuúzemníhocelku

a)

6

2,63

o/o

8,85 %

0%

4 rozpočtovérokv
jeho PříjmŮ za
Na základě výpočtu poměru dluhu územníhosamosprávného celku k prŮměru
odPovědnost
rozpoČtovou
předpisu
upravujícího
poslední 4 rolpočtovéroky podle právního
60
% PrŮměru
nePřekročil
ize konstatovai, že dluh obce Měrovice nad Hanou k 31, 12.2017
jeho příjmů za poslední4 rozpočtovéroky.

Měrovice nad Hanou, 31. 1 .2018
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"/^'|

z.

lng. Marie Bud'ová
x"rir"r", p""er".y

ri)".i,

prJx.rrjri

Bc. Veronika Ondrušková Najmanová,

p.api.

DiS.

'

?-\.

/

1

l,,-_
x""r.n" ;ilř;il; iirl.i, prJl"'.''a'i
,l.

!
......!.

konirolor

podpis kontroloů

""",::."""""'

Poučení
íato zpráva o výsledku přezkoumání hospodařeníje současně i návrhem zPrávY o výsledku
přezkoumání hóspodaření, přičemž konečným zněním se stává okamŽikem marného

Lplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420t2004 Sb. k podání PÍsemného
sianovisra kontrolorovi póvěřenému řízením přezkoumání. Tato zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečnéhodílČÍhopřezkoumánÍ.

územnícelek můžedo 15 dnů ode dne předání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření podat písemnéstanovisko k návrhu zprávy o výsledku Přezkoumání
hospodaření v souladu s § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 42012004 sb.
Stanovisko zašle územnícelek na adresu Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odbor
kontroly, s uvedením jména kontrolora pověřeného řízením přezkoumání.

Já, nížepodepsaný starosta obce Měrovice nad Hanou prohlašuji, Že nemám k tomuto
návrhu z$rávy'o vYŠteOku přezkoumání hospodaření obce zarok 2017 připomínek a nebudu
podávat písemnéstanovisko podle § 6 odst. 1 písm. d) zákona ó. 42012004 Sb.

Zástupci územníhocelku prohlašují, že poskytli pravdivé a úplnéinformace
přezkoumání a o okolnostech vztahujícíchse k němu.
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Předmětu

Měrovice nad Hanou obdržel
stejnopis zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce
. , í"r..,'" ooiatrem byl seznámen starosta obce dne 31. 1.2018,

Ladislav Bařina

oBEc MĚRoV|CE

nad Hanou

Měrovice nad Hanou 131

;...
Rozdělovník:
1 stejnopis pro obec Měrovice nad Hanou

1 stejnopis pro krajský úřad olomouckého kraje,

odbor kontroly

752 01 Kojetín
lČ: 006 36 380

