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Odbor ekonomický 
Oddělení kontrolní 

Obec Věžky 
Věžky 61 
768 33 Morkovice- Slížany 

    

    

Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 

8. června 2022 Ing. Věra  Bělíčková KUZL 35113/2022 KUSP 40252/2021 EKO 

 

 

 Zpráva č. 321/2021/EKO 

 o výsledku přezkoumání hospodaření 
obce Věžky, IČ: 00287865 

za rok 2021 
 

 

 

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 06.06.2022 - 08.06.2022 (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  06.05.2022. 

Posledním kontrolním úkonem bylo vrácení písemností a dokladů dne 08.06.2022. 
 

 

Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Věžky, Věžky 61 

 768 33 Morkovice- Slížany 

 
 

Přezkoumání vykonal: 

kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing. Věra  Bělíčková 
kontrolor: Mgr. Jiří Firich 
 
Obec Věžky zastupovali:  
starosta: Bc. Aleš Bosák 
hospodářka: Ing. Šárka Zurynková 
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A. Přezkoumané písemnosti 
 

Druh písemnosti Popis písemnosti 
Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu obce Věžky na r. 2021 byl  zveřejněn v období od 4.12.2020 do 

dne projednávání návrhu rozpočtu v ZO. Návrh rozpočtu příjmů i výdajů celkem 
v hodnotě 10.900.000 Kč byl zpracován v členění podle nejvyšších jednotek 
druhového třídění, financování v položkovém třídění celkem 0 Kč (v tom položky 
+8115 a -8124 v hodnotě 1.080.000 Kč).  
 

Rozpočtová 
opatření 

V r. 2021 byl schválený rozpočet změněn rozpočtovým opatřením č. 1 a 2:. 
Ro č. 1 bylo schváleno usnesením 28. zasedání dne 11.10.2021, zveřejněno dne 
18.10.2021; 
Ro č. 2 bylo schváleno usnesením 30. zasedání dne 31.12.2021, zveřejněno dne 
3.1.2022; 
Změny rozpočtu byly zapracovány do výkazu Fin 2-12 M - viz příloha. 
 

Schválený rozpočet Rozpočet obce na rok 2021 byl schválen usnesením 22. zasedání ZO dne 
21.12.2020 ve znění zveřejněného návrhu rozpočtu. Schválený rozpočet - viz 
příloha. Schválený rozpočet byl zveřejněn od 1.1.2021. 
 

Stanovení 
závazných 
ukazatelů zřízeným 
organizacím 

Obec není zřizovatelem příspěvkové organizace.  
 

 
Střednědobý výhled 
rozpočtu 

 
Usnesením 22. zasedání ZO ze dne  21.12.2020 byl schválen SVR obce na r. 
2022 -2024. SVR byl zveřejněn na úřední desce způsobem umožňující vzdálený 
přístup dne 1.1.2021.  
 

Závěrečný účet Usnesením 25. zasedání ZO dne 23.6.2021 byl schválen Závěrečný účet za rok 
2020 bez výhrad. Návrh ZÚ byl zveřejněn na úřední desce i v elektronické 
podobě v období od 4.6.2021 do dne projednávání návrhu ZÚ v ZO. Schválený 
ZÚ je zveřejněn od 16.7.2021 doposud.  
 

Bankovní výpis Stav finančních prostředků na bankovních účtech obce k 31.12.2021: 
ZBÚ: 
- KB, a.s. č. 8228691/0100,(231 0040), zůstatek 69.265,80 Kč ověřen na výpis č. 
185; 
- ČNB, č. 94-4016691/0710 (231 041), zůstatek 2.711.691,17 Kč ověřen na výpis 
č. 33; 
- Fio banka, č. 2401132417/2010 (231 042), zůstatek 12.317,71 Kč ověřen na 
výpis č. 8/2021; 
- KB, a.s. č. 115-7480720227/0100,(231 0045), zůstatek 1.193.897,60 Kč ověřen 
na výpis za prosinec 2021;  
Celkový zůstatek fin. prostředků ve výši 3.987.172,28 Kč odpovídal hodnotě SÚ 
231 v rozvaze a hodnotě řádku 6010 ve výkaze FIN 2-12 M k témuž datu.  
 
Účet FRB: 
- KB, a.s. č. 86-2901480207//0100,(236 0120), zůstatek 73.239,37 Kč ověřen na 
výpis č.12;  
Zůstatek fin. prostředků odpovídal hodnotě SÚ 236 v rozvaze a hodnotě řádku 
6020 ve výkaze FIN 2-12 M k témuž datu.  
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Úvěrové účty: 
- ČS, a.s., č. 500038582/0800, úvěr PEAC FINANCE (451 0344), jistina 
429.189,41 Kč ověřena na umořovací plán; 
- KB, a.s., č. 35-1717241527/0100 (451 0346), jistina 11.266.672 Kč ověřeno na 
výpis č. 12; 
 

Evidence 
pohledávek 

Obec eviduje krátkodobé pohledávky v celkové hodnotě 291.955,34 Kč.  
- SÚ 311 odběratelé: částka 177.476,58 Kč, dle IS rozdíl 24.080,21 Kč (chybí 
předpis fa č. 21-002-000110); vytvořena opravná položka ve výši 145.163,10 Kč 
– nedoloženo IS; 
 - SÚ 314 poskytnuté zálohy: částka 106.418,76 Kč, nedoloženo IS; 
- SÚ 315 jiné pohledávky z hl. činnosti: částka 8.060 Kč, nedoloženo IS,  
 

Evidence závazků Obec eviduje k 31.12.2021 dlouhodobé závazky v celkové hodnotě 
20.385.209,32 Kč a krátkodobé závazky v celkové hodnotě 1.271.734,72 Kč.  
SÚ 451 dl. úvěry: částka 11.695.861,41 Kč, viz písemnost Smlouvy o úvěru; 
SÚ 472 dl. přijaté zálohy na transfery: částka 8.689.347,91 Kč - nedoloženo IS;,  
SÚ 321 dodavatelé: částka 84.577,22 Kč, dle doloženého IS rozdíl 20.969 Kč; 
SÚ 324 kr. přijaté zálohy: částka 11.502 Kč- nedoloženo IS;   
Závazky z mezd za 12/2021,u IS doložena rekapitulace mezd za 12/2021: 
-SÚ 331 ve výši 161.833 Kč, dle IS rozdíl 5.900 Kč; 
-SÚ 336 ve výši 53.594 Kč; 
-SÚ 337 ve výši 25.115 Kč; 
-SÚ 342 ve výši 15.378 Kč; 
 SÚ 343 DPH: částka 109.223,50 Kč, nedoloženo IS; 
SÚ 347 závazky k vybr. ústř. vl. institucím: částka 10.512 Kč, nedoloženo IS; 
SÚ 384 výnosy příštích období: částka 800.000 Kč, nedoloženo IS; 
 

Inventurní soupis 
majetku a závazků 

Obec je dle §§ 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb. Povinna provést inventarizaci 
majetku a závazků k datu 31.12.., a to v souladu s vyhláškou č. 270/2010 Sb. Pro 
provedení inventarizace obec sestavila Plán inventur, schválený dne 22.12.2021 
starostou obce. Plánem inventur je jmenována inventarizační komise, stanoveny 
termíny provedení inventur, definovány inventarizační identifikátory. Proškolení 
členů IK bylo provedeno dne 4.1.2022, doloženo prezenční listinou. 
Inventarizační zpráva byla zpracována dne 4.2.2022. Inv. komise ve Zprávě 
konstatuje, že nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.  
Zjištění: 
Porušení zákona č. 563/1991 Sb.: 
-obec neprovedla inventarizace veškerého majetku a závazku v souladu s 
ust. § 29 - nebyla doložena invet. účtů 314, 315, 401, 403, 406, 407, 419, 432, 
472, 324, 384, 081, 082,.... 
- inventarizační rozdíly nebyly vyúčtovány do účetního období, za které se 
inventarizací ověřuje stav majetku a závazků - viz SÚ 311, 321, 331,.... 
 
Porušení vyhl. č. 270/2010 Sb.: vyhotovené IS k SÚ 031 (není evidence parcel, 
jenom evidence přírůstků a úbytků v Kč) 018, 021, 022 neobsahují identifikační 
identifikátor, (označení části inventarizační položky nebo v případě vybraného 
majetku jednotlivé věci a souboru majetku, které zajišťuje jejich jednoznačné 
určení - např. inventurní číslo majetku) 
 

Kniha došlých 
faktur 

KDF je vedena ručními zápisy i v SW KEO4. V r. 2021 jsou v ní evidovány fa 
v číselné řadě 21-001-00001 až 21-001-00498. 
 

Odměňování členů 
zastupitelstva 

Zastupitelstvo obce Věžky má 7 členů. Na ustavujícím zasedání ZO dne 
31.10.2018 ZO schválilo pro výkon funkce starosty obce bude člen ZO 
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dlouhodobě uvolněný, jedna místostarostka bude svou funkci vykonávat jako 
neuvolněná. ZO rovněž schválilo výši odměn členům ZO od 1.11.2018 za výkon 
funkce: místostarostky ve výši 8.000 Kč měsíčně, předsedy výboru ve výši 1.600 
Kč, člena výboru 1.200 Kč, člen výboru, který není členem ZO 400 Kč měsíčně . 
Byla provedena kontrola výše vyplácených měsíčních odměn za období 9-12/ 
2021 u všech členů ZO. Měsíční odměny vyplácené uvolněnému členu ZO jsou  
v  souladu s nař. vlády č. 318/2017 Sb., v platném znění. Odměny vyplácené 
neuvolněným členům ZO jsou v souladu s usnesením ZO a nepřekračují rámec 
daný výše uvedeným nařízením vlády.  
Se dvěma neuvolněnými členy ZO byla uzavřena DPP na vedení obecní kroniky 
Věžky a Vlčí Doly. Tito nynější členové ZO tuto kroniku vedli ještě před zvolením 
do funkce člena ZO.  
 

Příloha  Předložen výkaz sestavený k datu 31.12.2021, okamžik sestavení dne 28.2.2022. 
Zjištění: 
- položky výkazu neobsahují požadované údaje, např. A.1., A.2., A.3. .....  
- položka C.2. neobsahuje informace o snížení stavu transferů 
- položka G.1. bytové domy a bytové jednotky vykazuje ve sl. netto zápornou 
hodnotu 147.213 Kč.  
 

Rozvaha Rozvaha sestavená k datu 31.12.2021, okamžik sestavení dne 28.2.2022. 
Hodnota aktiv brutto k uvedenému datu činí 204.386.561,73 Kč, netto 
163.188.847,59 Kč, hodnota korekce je 41.197.714,14 Kč. Hodnota pasiv je 
rovna hodnotě aktiv netto. Hodnota výsledku hospodaření k uvedenému datu v 
rozvaze je 4.212.617,82 Kč.  
Zjištění: 
- položka A.I.5. DDNM vykazuje ve sl. 3. netto chybně hodnotu 35.196 Kč, 
správně hodnota 0 Kč. Chyba již v minulém období! 
 

Účetní doklad Byla provedena kontrola účetních dokl. k BÚ u KB za listopad a prosinec, dokl. č. 
21-801-00161 až 21-801-00185. 
Zjištění: 
- dokl. č. 21-801-00184 tras.č. 1 - výdej 810 Kč uskutečněný platební kartou není 
doložen. 
- dokl. č. 21-801-00164 tras.č. 1 - výdej 1.428 Kč uskutečněný platební kartou 
není doložen. 
- dokl. č. 21-801-00163 tras.č. 7 - výdej 700 Kč uskutečněný platební kartou není 
doložen. 
Výše uvedené doklady neobsahují náležitosti v souladu s ust. § 11 zákona 
č. 563/1991 Sb., jsou neprůkazné. 
 

Výkaz pro 
hodnocení plnění 
rozpočtu 

Výkaz Fin 2-12 M za období 12/2021, okamžik sestavení dne 11.2.2022 - viz 
příloha. 
Zjištění: 
- v části II. § 2212, pol. 6121 vykazuje hodnotu ve sl. 2 rozpočet po změnách -
632.000 Kč, ve sl. 3 výsledek od počátku roku -632.055,09 Kč. Na tuto položku a 
§ byl zatříděn příjem z dobropisu přijatého v r. 2021 (dokl. č. 21-801-00062 , fa 
21-001-00100), výdej byl uskutečněn v minulém roce. Správně RS § 2212, pol. 
2324. Kompenzace (snížení výdaje či příjmu) je dle pravidel k RS možná jen v 
rámci jednoho roku.  
 

Výkaz zisku a ztráty Kontrolován výkaz Z/Z sestavený k datu 31.12.2021, okamžik sestavení dne 
28.2.2022. K uvedenému datu jsou vykázány náklady v celkové hodnotě 
16.044.597,30 Kč, celkové výnosy v hodnotě 20.257.215,12 Kč. Výsledek 
hospodaření v hodnotě 4.212.617,82 Kč souhlasil s hodnotou uvedenou v 
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rozvaze v řádku C.III.1 k témuž datu. Obec nevykazuje hospodářskou činnost 
evidovanou na oddělených AÚ. 
 

Listiny  o založení 
právnických osob 

Dne 23.7.2013 obec dle Smlouvy o převodu obchodního podílu od firmy C-firmy 
Europe S.E. odkoupila 100% obchodní podíl ve firmě Korsunia s.r.o., IČ 
01860038 za dohodnutou kupní cenu 225.000 Kč. Dle Zakladatelské listiny ze 
dne 23.7.2013 došlo k přejmenování firmy Korsunia s.r.o. na TSO Věžky s.r.o. 
Dále bylo v této Zakladatelské listině kromě jiných náležitostí uvedeno sídlo 
společnosti, určení jediného společníka, kterým byla obec Věžky a základní 
kapitál a vklad společníka ve výši 200.000 Kč. Dne 17.7.2013 byl na bankovní 
účet společnosti TSO Věžky s.r.o. vložen vklad ve výši základního kapitálu 
200.000 Kč. 
Na základě písemného Rozhodnutí o odvolání a jmenování jednatele ze dne 
13.12.2013 byl z funkce jednatele společnosti odvolán pan Roman Jelínek a 
jediný společník společnosti jmenoval jednatelem společnosti pana Bedřicha 
Gardavského. 
Na základě Rozhodnutí  jediného vlastníka při výkonu působnosti valné hromady 
ze dne 22.2.2017 byl jednatelem společnosti od téhož data jmenován pan Aleš 
Bosák. 
 
Zjištění: 
- základní kapitál ve výši 200.000 Kč není veden v účetnictví na účtu 061, jak 
ukládá §  17 odst. 1 písm. a) Vyhlášky č. 410/2009 Sb. 
- obcí nebyla provedena kontrola založené organizace, jak ukládá § 15 odst. 
2 Zákona č. 250/2000 Sb.  
- v r. 2021 nebyla svolána Valná hromada společnosti, jak ukládá § 181 odst. 1 
Zákona o obchodních korporacích č. 90/2004 Sb. a nebyla projednána účetní 
závěrka společnosti za rok 2020, jak ukládá § 181 odst. 2 téhož zákona. 
 

Dohody o 
provedení práce 

Byla provedena kontrola DPP uzavřených k výdajům s ÚZ 98071: 
- DPP uzavřená dne 1.10.2021 na sjednaný pracovní úkol: obálkování a roznos 
volebních lístků (336 ks x 6,54 Kč). Celkem z účelových prostředků vyplaceno 
2.198 Kč. 
 

Smlouvy a další 
materiály k přijatým 
účelovým dotacím 

Obec eviduje v příjmech k 31.12.2021 účelové prostředky:  
Dotace MŽP ČR, příjem pol. 4116: 
- ÚZ 15011 ve výši 1.839.716,80 Kč na projekt "Realizace ÚSES v k.ú. Věžky", 
rozhodnutí 115D315030080, čerpání § 3745, pol. 5169; 
- ÚZ 15011 ve výši 538.658,76 Kč na projekt "Založení prvků krajinné zeleně v 
k.ú. Věžky a Vlčí Doly" rozhodnutí 115D315030524, čerpání § 3745, pol. 5169; 
 
Dotace SZIF na projekt „Pořízení technologie - klimatizační jednotky - obchod 
Věžky“, reg. č. žádosti 20/006/19210/672/169/004410, příjem pol. 4213: 
- ÚZ 89517 ve výši 37.426 Kč, čerpání § 3613, pol. 6122; 
- ÚZ 89518 ve výši 66.534 Kč, čerpání § 3613, pol. 6122; 
 
Dotace MF ČR, pol. 4111: 
- ÚZ 98037 ve výši 80.349,57 Kč, účelově neurčený kompenzační bonus na rok 
2021 podle zákona č. 95/2021; 
- ÚZ 98071 ve výši 62.000 Kč, dotace na volby do PS PČR, vykázáno čerpání ve 
výši 51.488 Kč, k vrácení částka 10.512 Kč. Doloženo FV ze dne 3.2.2022. 
Nevyčerpané prostředky ve výši 10.512 Kč byly vráceny dne 3.2.2022 - doloženo 
Avízo platby. 
Byla provedena kontrola dokladů k čerpání prostředků ÚZ 98071 ve výši 51.488 
Kč: dokl. BÚ č. 21-801-00145 (fa č. 21-001-00352) a 21-801-00165; pokl. dokl. č. 
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21-701-00403, 00412, 00414, 00424, 00448. Kontrolou nebylo zjištěno 
neoprávněné použití účelových prostředků. 
 

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

Kupní smlouva uzavřena dne 19.4.2021. Obec kupuje pozemky p.č. 1227 - orná 
půda o výměře 8772 m2 v k.ú. Věžky za cenu 305.270 Kč. Úhrada provedena 
dne 10.5.2021 dokl. 21-801-00076 v částce 305.270 Kč. Dle Vyrozumění o 
provedeném vkladu do KN ve věci sp. zn. V-2699/2021-708 byl vklad práva 
proveden dne 8.6.2021 s právními účinky ke dni 14.5.2021. Pozemek byl do 
účetní evidence zařazen dne 10.5.2021 dokl. č. 21-801-00076 v pořizovací ceně 
305.270 Kč. Uzavření kupní smlouvy schválilo ZO usnesením 23/2021 na svém 
zasedání dne 24.2.2021. 
Zjištění:  
-evidenci parcely v majetku obce nelze ověřit, obec nepřeložila evidenci 
nemovitého majetku – pozemků v členění na parcelní číslo a cenu 
- o zařazení pozemku nebylo v souladu s bodem 6.4 ČÚS č. 701 účtováno v 
okamžiku právních účinků vkladu do KN. 
 

Smlouvy o přijetí 
úvěru 

Obec hradí závazky z úvěru ze Smlouvy o úvěru č. 99022780863 uzavřené dne 
29.3.2019 mezi Obcí Věžky a KB, a.s., Praha, na základě které je obec 
oprávněna čerpat finanční prostředky až do výše 13.000.000 Kč za účelem 
financování projektu „výstavba inženýrských sítí - „Lokalita RD U Mlýny“ - Věžky 
II. a III. Etapa“. Uzavření smlouvy o úvěru bylo schváleno ZO č. 7/2019 dne 
15.2.2019. Splácení úvěru je pravidelnými měsíčními splátkami ve výši 72.222 
Kč, první splátka bude zaplacena dne 31.1.2020, poslední splátka ve výši 72.262 
Kč dne 31.12.2034. Úvěr je sjednán bez zajištění. Závazek z nesplacené jistiny 
(AÚ 451 0346) k datu 1.1.2021 měl hodnotu celkem 12.133.336 Kč. Za období r. 
2021 obec splatila jistinu ve výši 866.664 Kč, zůstatek nesplacené jistiny k 
31.12.2021 byl ve výši 11.266.672 Kč. 
 
Dne 14.8.2018 obec uzavřela Smlouvu o úvěru č. 3014194/607225/VALE s 
PEAC Finance, s.r.o, Praha, na základě které je obec oprávněna čerpat finanční 
prostředky ve výši 1.021.500 Kč za účelem koupě traktoru New Holland vč. 
nakladače. Tato smlouva byla schválena ZO dne 29.5.2018, usnesením č. 29, 
bod 3. Splácení úvěru je měsíčními splátkami (54 splátek ve výši 5.669,48 Kč a 5 
splátek ve výši 185.432,96 Kč), první splátka bude zaplacena dne 15.8.2018 a 
poslední dne 1.7.2023. Zajištění úvěru je provedeno zajišťovacím převodem 
vlastnického práva k předmětu zajištění Traktor New Holland s čelním 
nakladačem. Závazek z nesplacené jistiny (AÚ 451 0344) k datu 1.1.2021 měl 
hodnotu celkem 637.687,83 Kč. Za r. 2021 obec splatila jistinu ve výši 
208.498,42 Kč, zůstatek nesplacené jistiny k 31.12.2021 byl ve výši 429.189,41 
Kč. 
Celková výše úvěrů k 31.12.2021 činila 11.695.861,42 Kč, což odpovídá SÚ 451 
v rozvaze za období 12/2021. 
Splátka úvěrů ve výši 1.075.162,42 Kč odpovídala položce 8124 ve výkazu FIN 
2-12 M za období 12/2021. 
 

Smlouvy o věcných 
břemenech 

Smlouva o zřízení věcného břemene č. OT-014330056899/001, uzavřená dne 
30.8.2021 mezi Obcí Věžky na straně povinné a EG.D, a.s. na straně oprávněné 
na parcely č. 194, 195, 197 v k.ú. Věžky. Dle Vyrozumění o provedeném vkladu 
do KN ve věci sp. zn. V-5467/2021-708 byl vklad práva proveden dne 
12.10.2021, s právními účinky ke dni 20.9.2021. Zřízení věcného břemene 
schválilo ZO usnesením č. 26/2021 ze dne 23.7.2021. Věcné břemeno podle § 
25 odst. 4 Energetického zákona se zřizuje úplatně ve výši 4.000 Kč bez DPH 
(4.840 Kč s DPH). Na částku 4.840 Kč  byla v souladu s ustanovením čl. V 
Smlouvy vystavena dne 15.12.2021 obcí faktura č. 21-002-00103, předpis fa 
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zaúčtován dokl. č. 21-002-00103 ze dne 15.12.2021. Úhrada byla přijata dne 
17.1.2022, příjem zúčtován dokl. č. 22-801-00010.  
Zjištění:  
-pozemky zatížené VB nejsou v souladu s bodem 4.2. písm. b) ČÚS č. 701 
vedeny na oddělené evidenci. Obec nepředložila evidenci pozemků. 
 

Smlouvy zástavní Obec neuzavřela v r. 2021 zástavní smlouvu. Na výpis z KN prokazující stav k 
31.12.2021 bylo ověřeno, že obec má na základě Zástavní smlouvy č. 00780091-
Z uzavřené se SFŽP ČR dne 17.10.2000 parcelu č. 1324 v k.ú. Věžky s 
omezením vlastnického práva zástavní smlouvou. Dle ústního sdělení účetní 
obce jsou pozemky vedeny v ceně 10 Kč/m2, tj. 184.660 Kč.  
Zjištění: 
- parcela s omezením vlastnického práva zástavní smlouvou není evidována v 
oddělené AE, jak ukládá ČÚS č. 701 (nebyla přeložena evidence pozemků) 
 

Zápisy z jednání 
zastupitelstva 
včetně usnesení 

Zápisy z 22. - 30. zasedání ZO, která se konala v období prosinec 2020- prosinec 
2021. Zápisy jsou opatřeny podpisy v souladu s § 95 odst. (1) zákona č.128/2000 
Sb., o obcích, v platném znění.  
 

Peněžní fondy 
územního celku – 
pravidla tvorby a 
použití 

Obec má zřízený Fond rozvoje bydlení. Finanční prostředky fondu jsou vedeny 
na samostatném bankovním účtu u KB, a. s.. V r. 2021 nebyly z FRB poskytnuty 
půjčky, obec neeviduje žádnou pohledávku z dříve poskytnutých půjček. Příjmem 
fondu byly v r. 2021 úroky z bankovního účtu ve výši celkem 7,32 Kč.  
Porovnání stavu prostředků bankovního účtu FRB (SÚ AÚ 230 0120) a účtu 
peněžního fondu (SÚ 419 00xx):  

Stav  SÚ 236 SÚ 419 Rozdíl  

 1.1.2021 73 232,05 57 072,15 16 159,90 

31.12.2021 73 239,37 57 079,47 16 159,90 
            
  
Zjištění: 
- rozdíl ve výši 16.159,90 Kč z předchozích let nebyl doložen.  
 

Rozpočtová 
odpovědnost 

Průměr příjmů za poslední čtyři roky činí 18.827.654 Kč. Hodnota 60% průměru 
příjmů za poslední čtyři roky činí 11.296.592 Kč. Ve smyslu ustanovení § 17 odst. 
5 z č. 23/2017 Sb. je dluh obce ve výši 11.695.861 Kč (překročení o 399.269 Kč). 
K 31.12.2020 dluh územního celku překročil o 1.149.442 Kč hodnotu 60% 
průměru příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky. K 31.12.2021 dluh územního 
celku překročil o 399.269 Kč hodnotu 60% průměru příjmů za poslední čtyři roky. 
Mezi lety tedy došlo ke snížení hodnoty dluhu o 750.173 Kč. Ustanovení § 17 
odst. 2 zákona č. 23/2017 Sb. o pravidlech rozpočtové odpovědnosti o snížení 
nejméně o 5 % z rozdílu mezi výši dluhu a 60 % průměru svých příjmů za 
poslední čtyři roky bylo dodrženo. 
 

Účetní závěrka Usnesením 25. zasedání ZO dne 23.6.2021 byla schválena účetní závěrka Obce 
Věžky sestavená k 31.12.2020.  
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B. Zjištění 

 
I.    Předmět přezkoumání, u něhož nebyla nalezena chyba či nedostatek 
 

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. - 
nevyskytuje se.  
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. - nevyskytuje se.  
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. – jedno výběrové 
řízení, které obec provedla, bylo zrušeno z důvodu chybné PD.   
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. - nevyskytuje 
se.  
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích 
osob. - nevyskytuje se.  
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. 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 byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost 

nedostatků uvedených v § 10 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. pod písmenem c): 

 
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem. 

 
Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších 
předpisů. 

§ 45 Územní celek nedodržel obsahové vymezení vysvětlujících a doplňujících informací 
v příloze 
 - položky výkazu neobsahují požadované údaje, např. A.1., A.2., A.3. .....  
- položka C.2. neobsahuje informace o snížení stavu transferů 
- položka G.1. bytové domy a bytové jednotky vykazuje ve sl. netto zápornou hodnotu 
147.213 Kč.  

 
ČÚS č. 701 – 710 (§ 36 odst. 1 zákona o účetnictví). 

ČÚS č. 701 bod 4.2. Územní celek nevytvořil analytické účty, příp. nezajistil jiné členění 
syntetických účtů v souladu s ČÚS 701-   pozemek s omezením vlastnického práva zástavní 
smlouvou a pozemky zatížené VB nejsou evidovány v oddělené AE. 
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ČÚS č. 710 bod 5. Územní celek nedodržel postup účtování o dlouhodobém nehmotném 
majetku-  Rozvaha - položka A.I.5. DDNM vykazuje ve sl. 3. netto chybně hodnotu 
35.196 Kč, správně hodnota 0 Kč. Chyba již v minulém období!  

 
Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů. 

§ 2 Územní celek nedodržel třídění podle rozpočtové skladby.   - v části II. § 2212, pol. 6121 
vykazuje hodnotu ve sl.2 rozpočet po změnách -632.000 Kč, ve sl. 3 výsledek od počátku 
roku -632.055,09 Kč. Na tuto položku a § byl zatříděn příjem z dobropisu přijatého v r. 2021 
(dokl. č. 21-801-00062 , fa 21-001-00100), výdej byl uskutečněn v minulém roce. Správně 
RS § 2212, pol. 2324. Kompenzace (snížení výdaje či příjmu) je dle pravidel k RS možná jen 
v rámci jednoho roku.  

 
Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů. 

§ 3 odst. 2 písm. a) Účetní jednotka neoznačila všechny části inventarizačních položek 
inventarizčním identifikátorem: vyhotovené IS k SÚ 018, 021, 022 neobsahují identifikační 
identifikátor, (označení části inventarizační položky nebo v případě vybraného majetku 
jednotlivé věci a souboru majetku, které zajišťuje jejich jednoznačné určení - např. inventurní 
číslo majetku) 

 
Byly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.: 

 
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních 
operací, týkajících se rozpočtových prostředků. 

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů. 

§ 15 odst. 2 Nebyla prováděna kontrola hospodaření zřízených a založených právnických 
osob -  nebyla provedena kontrola založené organizace TSO Věžky s.r.o. 

 
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem. 

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
 
§ 11 odst. 1 Účetní doklady nebyly průkazné-  výdaje uskutečněné platební kartou nejsou 
doloženy: - dokl. č. 21-801-00184 tras.č. 1, dokl. č. 21-801-00164 tras.č. 1, dokl. č. 21-801-
00163 tras.č. 7. Výše uvedené doklady neobsahují  náležitosti v souladu s ust. § 11 zákona 
č. 563/1991 Sb., jsou neprůkazné. 
 
§ 30 odst. 11 Inventarizační rozdíly nebyly vyúčtovány do účetního období, za které se 
inventarizací ověřuje stav majetku a závazků-  rozdíly u SÚ 311, 321, 331,.... 
 
§ 8 odst. 1 a 4 Účetnictví nebylo průkazné, protože nebyly průkazné účetní záznamy nebo 
nebyla provedena inventarizace: obec neprovedla inventarizace veškerého majetku a 
závazku v souladu s ust. § 29  - nebyla doložena invet. účtů 314, 315, 401, 403, 406, 407, 
419, 432, 472, 324, 384, 081, 082,.... 

 
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

§ 30 odst. 1 a 4 Skutečné stavy majetku a závazků územního celku nebyly zjištěny.   - 
základní kapitál TSO Věžky s.r.o.ve výši 200.000 Kč není veden v účetnictví na účtu 061. 
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C. Závěr 

 
I. 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 Věžky za rok 2021 byly zjištěny chyby a nedostatky, které 

nemají závažnost nedostatků uvedených pod písm. c) [§ 10 odst. 3 písm. b) zákona 
č. 420/2004 Sb.]. 

 

Byly zjištěny chyby a nedostatky, spočívající v [§ 10 odst. 3 písm. c) zák. č. 420/2004 Sb.] 

c2) neprůkazné 

c4) porušení povinnosti 

 

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

 

 
IV.  Při přezkoumání hospodaření obce Věžky za rok 2021 

Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele: 

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,28 % 

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 10,67 % 

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,09 %  

 
V. Dluh územního celku překročil o  399.269  Kč 60 % průměru jeho příjmů za poslední 
4 rozpočtové roky. 

 

 
Věžky dne  8. června 2022 

 

Ing. Věra  Bělíčková 

 

 

………………………………. 

kontrolor pověřený řízením přezkoumání 

 

 

Mgr. Jiří Firich   

kontrolor podpis 

 

 

Bc. Aleš Bosák, starosta obce Věžky, 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 úvěru 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. 
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Bc. Aleš Bosák, starosta obce Věžky, se dnem seznámení s návrhem zprávy vzdal možnosti podat 
k návrhu zprávy písemné stanovisko do 30- ti pracovních dnů od předání návrhu zprávy a požádal o předání 
konečného znění zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření územního celku za účelem jejího projednání 
při schvalování závěrečného účtu.  
 
Zprávu převzal a s obsahem byl seznámen  dne  8. června 2022 
 
 

Bc. Aleš Bosák 

starosta 
……………………………………………….. 

podpis 

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

Příloha: 1 

Poznámka: 

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., povinen 
přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání 
hospodaření a podat o tom písemnou informaci a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se 
závěrečným účtem v orgánech územního celku.  

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen 
v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému 
přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému 
přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat. 
 
Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí správního deliktu podle ustanovení § 14 odst. 1 
písm. b a c) zákona č. 420/2004 Sb. a za to se uloží územnímu celku podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona 
č. 420/2004 Sb. pokuta do výše 50.000,00 Kč. 
 

Příloha č. 1 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU  -  FIN 2-12 M za období 
12/2021 

      ROZPOČET VÝSLEDEK 

PŘÍJMY SCHVÁLENÝ   PO ZMĚNÁCH od počátku roku 

Dańové příjmy 5 554 000 7 511 900 7 511 180 

Nedaňové příjmy 2 858 000 2 731 800 2 729 132 

Kapitálové příjmy   1 467 000 1 467 000 

Přijaté transfery 2 488 000 2 722 300 2 721 985 

PŘÍJMY CELKEM 10 900 000 14 433 000 14 429 297 

        

VÝDAJE       

Běžné výdaje 9 890 000 11 893 700 11 874 309 

Kapitálové výdaje 1 010 000 1 150 300 1 149 698 

VÝDAJE CELKEM 10 900 000 13 044 000 13 024 007 

  
  

  

FINANCOVÁNÍ 0 -1 389 000 -1 405 290 
 

 


