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středa 18. května 2022 Ing. Ludmila Garguláková KUZL 30226/2022 KUSP 38388/2021 EKO 

 

 

 Návrh zprávy č. 290/2021/EKO 

 o výsledku přezkoumání hospodaření 
obce Šarovy, IČ: 00837296 

za rok 2021 
 

 

 

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 22.09.2021 (dílčí přezkoumání) 

17.05.2022 - 18.05.2022 (konečné 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  05.08.2021. 

Posledním kontrolním úkonem bylo vrácení písemností a dokladů dne 18.05.2022. 
 

 

Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Šarovy, Šarovy 100 

 763 51 Bohuslavice u Zlína 

 
 

Přezkoumání vykonaly: 

kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing. Ludmila Garguláková (konečné přezkoumání) 
kontrolor: Mgr. Pavlína Minarčíková (dílčí přezkoumání 
 
Obec Šarovy zastupovali:  
starosta: František Langr 
účetní : Marie Šišáková 
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A. Přezkoumané písemnosti 
 

Druh písemnosti Popis písemnosti 

 
Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu obce Šarovy na rok 2021 byl zveřejněn na elektronické úřední 

desce obce od 11. 3. do 30. 6. 2021 v souladu s ustanovením § 11 odst.  
3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále 
jen zákon č. 250/2000 Sb.). Na stacionární (kamenné) byla zveřejněna 
informace, kde je v elektronické podobě a kde v listinné podobě k nahlédnutí. 
Spolu s návrhem rozpočtu na rok 2021 byly zveřejněny údaje o schváleném 
rozpočtu na rok 2020, a o skutečném plnění rozpočtu za předcházející rok dle 
ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové 
odpovědnosti.  
 
 

Pravidla 
rozpočtového 
provizoria 

Rozpočet na rok 2021 obce se řídil pravidly rozpočtového provizoria, která byla 
schválena zastupitelstvem obce dne 17. 12. 2020 usnesením č. 04/15/20.  
V období rozpočtového provizoria bude hradit výdaje měsíčně pouze do výše 
1/12 skutečných výdajů předchozího roku. Schválené rozpočtové provizorium 
bylo zveřejněno na úřední desce obce dne 5. 1. 2021. 
 
 

Rozpočtová 
opatření 

V roce 2021 byl schválený rozpočet změněn rozpočtovými opatřeními: 
- č. 1/2021 schváleno na zasedání zastupitelstva obce dne 28. 6. 2021 
usnesením č. 05/18/2021 - bez navýšení, přesun mezi OdPa a položkami  
- č. 2/2021 schváleno na zasedání zastupitelstva obce dne 29. 9. 2021 
usnesením č. 10/19/21 - navýšeny příjmy a výdaje o 74 300,00 Kč (dotace na 
volby do Parlamentu ČR, kompenzační bonus) 
- č. 3/3021 schváleno na zasedání zastupitelstva obce dne 15. 12. 2021 
usnesením č. 05/20/21 - bez navýšení, přesun mezi OdPa a položkami 
- č. 4/2021 schváleno na zasedání zastupitelstva obce dne 14. 2. 2022 
usnesením č. 04/21/22 – přesun mezi OdPa a položkami, změna stavu krátk. 
prostředků -536 600,00 Kč 
Změny rozpočtu byly následně zaneseny do výkazu Fin 2-12, nebyl zjištěn rozdíl.  
Provedenými změnami rozpočtu došlo k navýšení schváleného rozpočtu na 
straně příjmů na celkovou částku 3 843 300,00 Kč a na straně výdajů na 
celkovou částku 3 767 300,00 Kč. 
 
Rozpočtová opatření byla zveřejněna v souladu s ustanovením § 16 odst. 5 
zákona č. 250/2000 Sb., nebyl zjištěn nedostatek. Upravený rozpočet - viz 
příloha.  
 
Kontrolou údajů v účetním výkaze Fin 2-12 M bylo zjištěno, že saldo příjmů  
a výdajů, financování a jejich konsolidace v upraveném rozpočtu se na 
příslušných řádcích (4440, 4450, 4470) tohoto výkazu rovnají.   
 
 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet obce Šarovy na rok 2021 byl schválen usnesením zastupitelstva 
obce 03/17/21 dne 30. 3. 2021, jako schodkový - příjmy ve výši 3 232 400,00 
Kč a výdaje ve výši ve výši 3 693 000,00 Kč. Na straně příjmů byla zahrnuta pol. 
8115 (změna stavu krátk. prostředků) ve výši 712 600,00 Kč a na straně výdajů 
pol. 8124 (uhrazené splátky dl. př. prostředků) ve výši 252 000,00 Kč. Závazné 
ukazatele byly schváleny - celkové příjmy a výdaje. Schválený rozpočet byl 
zveřejněn v internetových stránkách obce od 19. 4. 2021 dosud v souladu  



Klasifikace: chráněný dokument 

 

 3 

s ustanovením § 11 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb. Na úřední desce obce bylo 
uvedeno, kde je možné nahlédnout do jeho listinné podoby, a kde je zveřejněn v 
elektronické podobě. 
 
 

Stanovení 
závazných 
ukazatelů 
zřízeným 
organizacím 

Obec není zřizovatelem žádné příspěvkové organizace, tudíž nestanovuje ve 
svém rozpočtu na rok 2021 závazné ukazatele.  
 
 
 
 

Střednědobý 
výhled rozpočtu 

Střednědobý výhled rozpočtu 2022 – 2024 byl schválen usnesením 
zastupitelstva obce usnesením č. 04/17/21 dne 30. 3. 2021. Střednědobý výhled 
rozpočtu zveřejněn byl na úřední desce od 11. 3. 2021 dosud. Zároveň bylo na 
úřední desce oznámeno, kde je střednědobý výhled zveřejněn na internetových 
stránkách a kde je možné nahlédnout do listinné podoby v souladu  
s ustanovením § 3 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb. 
 
 

Závěrečný účet Návrh Závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření 
obce za rok 2020 byl zveřejněn na úřední desce obce od 27. 5. 2021, ve 
stejném termínu i v elektronické podobě. Kontrola konstatuje dodržení ustanovení 
§ 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. 
 
Závěrečný účet za rok 2020 byl schválen usnesením zastupitelstva obce  
č.j. 03/18/21 dne 28. 6. 2021 a to bez výhrad, součástí závěrečného účtu při jeho 
projednání byla zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020.  
 
Schválený Závěrečný účet včetně Zprávy o výsledku přezkoumání byl 
zveřejněn od 30. 6. 2021 dosud dle ustanovení § 17 odst. 8 zákona č. 250/2000 
Sb.. Na úřední desce bylo oznámeno, kde je možné nahlédnout do listinné 
podoby. 
 
 

Bankovní výpis V průběhu roku 2021 účtovala obec na následujících bankovních účtech: 
 
- běžný účet číslo 5194334369/0800 vedený u České spořitelny evidovaný na 
rozvahovém účtu 231 0050 - konečný zůstatek činil 2 535 072,00 Kč (ověřeno na 
výpis z účtu č. 012) a odpovídal zůstatku v hlavní knize za období 12/2021.  
- běžný účet číslo 94-8218661/0710 vedený u ČNB evidovaný na rozvahovém 
účtu 231 016 - konečný zůstatek činil 9 098,07 Kč (ověřeno na výpis z účtu č. 31) 
a odpovídal zůstatku v hlavní knize za období 12/2021.  
Celkový stav běžných účtů obce činil k 31. 12. 2021 částku 2 544 170,07 Kč  
a odpovídal zůstatku účtu 231 v Rozvaze, hlavní knize a ř. 6030 ve výkazu  
FIN 2-12 M.  
 
- úvěrový účet č. 317565499/0800 vedený u České spořitelny ve výši  
2 380 739,20 Kč (ověřeno na výpis z účtu č. 012) a odpovídal zůstatku účtu  
451 v Rozvaze a hlavní knize za období 6/2021  
 
 

Evidence majetku Evidence majetku byla vedena na počítači v programu MRP a paralelně ručně  
v Inventárních knihách. Majetek obce je evidován na příslušných majetkových 
účtech uvedených v Hlavní účetní knize, Rozvaze obce za příslušné účetní 
období roku 2021. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek je evidován na účtu 
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018 v ceně od 7 000 Kč do 60 000 Kč a drobný dlouhodobý hmotný majetek na 
účtu 028 při pořizovací ceně od 3 000 Kč do 40 000 Kč.  
 
Ke kontrole byly vybrány evidence následujícího majetku obce k 31. 12. 2021:  
 
účet 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek ve výši 35 530,80 Kč 
- oprávky v plné výši na účtu 078 
- nebylo účtováno o přírůstku ani úbytku 
 
účet 019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek ve výši 181 500,00 Kč 
- evidován územní plán obce Šarovy 
- oprávky ve výši 2 248,00 Kč na účtu 079 
 
účet 021 - Stavby ve výši 33 574 113,13 Kč  
- oprávky ve výši 9 674 357,00 Kč na účtu 081 
- zaúčtován přírůstek ve výši 1 687 208,00 Kč - chodníky III, inv. č. 24 (doklad č. 
50014) 
- z účetní a majetkové evidence byly vyřazeny původní chodníky v pořizovací 
ceně 282 821,00 Kč (doklad č. 50017 - doložen Zápis o vyřazení DHM na 
základě rozhodnutí) 
 
účet 022 - Samostatné movité věci a soubory mov. věcí ve výši 1 674 204,00 
Kč 
- oprávky ve výši 388 250,90 Kč na účtu 082 
- nebyl zaúčtován pohyb majetku 
 
účet 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek ve výši 736 397,86 Kč 
- oprávky ve stejné výši na účtu 088 
- zaúčtovány přírůstky v celkové výši 58 813,06 Kč (nové volební zástěny, 
počítač, mobilní telefon, rampa, ratanový nábytek, kancelářská židle) 
- zaúčtováno vyřazení majetku ve výši 31 989,70 Kč - volební zástěny, počítač 
(doklad č. 50017 - doložen Zápis o vyřazení DHM na základě rozhodnutí  
a Protokol o vyřazení stroje - odborný posudek) 
 
účet 029 - Ostatní dlouhodobý majetek ve výši 112 400,00 Kč 
- věcná břemena - služebnost inženýrské sítě 
 
účet 031 - Pozemky ve výši 521 243,29 Kč 
- zaúčtováno zařazení pozemku v pořizovací ceně 173 338,00 Kč a vyřazení 
pozemku v pořizovací ceně 142 210,00 na základě směnné smlouvy 
- blíže Smlouvy o převodu majetku 
 
účet 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek ve výši 26 620,00 Kč 
- projektová dokumentace na akci "Přístřešek" 
 
účet 069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek ve výši 20 000,00 Kč 
- 200 ks akcí České spořitelny 
 
V podrozvahové evidenci byl evidován majetek: 
účet - 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek ve výši 381 665,99 Kč 
- doloženo inventurou drobného majetku dle umístění  
 
Konečné stavy jednotlivých majetkových účtů byly doloženy Inventurními soupisy 
těchto účtů. Zůstatky všech účtů byly ověřeny a doloženy fyzickou i dokladovou 
inventurou majetku obce. Nedostatky nebyly zjištěny. 
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Evidence 
pohledávek 

Obec Šarovy evidovala k 31. 12. 2021 pouze krátkodobé pohledávky v celkové  
výši 166 725,08 Kč, z toho: 
 
účet 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy ve výši 138 230,00 Kč 
- zálohy na energie - elektrická energie, plyn, vodné v členění dle AU podle místa 
odběru 
 
účet 381 - Náklady příštích období ve výši 28 495,08 Kč 
- pojištění, štítky na popelnice  
 
Uvedené pohledávky byly evidovány na příslušných účtech hlavní knihy  
a Rozvahy a byly doloženy dokladovou inventurou těchto účtů. Dlouhodobé 
pohledávky k 31. 12. 2020 byly nulové. 
 
 

Evidence poplatků Výběr poplatků se řídil Obecně závaznými vyhláškami platnými v roce 2021: 
- č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů účinná od  
1. 1. 2020. Sazba poplatku (čl. 4) činí 600,00 Kč, Dle čl. 5 byla stanovena 
splatnost poplatku, a to jednorázově, nejpozději do 30. 4. příslušného 
kalendářního roku. Dle čl. 6  byly stanoveny osvobození a úlevy.  
- č. 3/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním 
odpadem na území obce Šarovy účinná od 1. 1. 2020.  
- č. 4/2019 o místním poplatku ze psů účinná od 1. 1. 2020. Sazba poplatku  
(čl. 4) byla za jednoho psa 100,00 Kč/rok, za druhého a každého dalšího psa 
téhož držitele 100,00 Kč/rok. Za psa, jehož držitel je osoba starší 65 let  
50,00 Kč/rok. Dle čl. 5 byla stanovena splatnost poplatku, a to jednorázově do 
30. 4. příslušného kalendářního roku.  
- č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu účinná od 30. 2. 2021. Sazba poplatku 
(čl. 6) činí 10,00 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.  
 
Evidence místních poplatků za odpad a psa byla vedena na počítači  
v tabulkovém procesoru. 
 
Kontrolou výkazu Fin 2-12 M sestaveného k 31. 12. 2021 bylo zjištěno, že:  
- v případě poplatků za komunální odpad (pol. 1340) bylo vybráno 140 400,00 Kč, 
částka souhlasila s obratem na straně DAL účtu 606 0300, obrat na straně 
MD/DAL účtu 315 0100 ve výši 140 800,00 Kč (400,00 Kč - vratka přeplatku za 
popelnice) 
- a poplatku ze psů (pol. 1341) bylo vybráno 4 300,00 Kč, částka souhlasila 
s obratem na straně DAL účtu 315 0110 a 606 0310 
Neuhrazené poplatky nebyly evidovány. 
 
 

Evidence závazků Obec Šarovy evidovala k 31. 12. 2021 následující závazky: 
 
Dlouhodobé závazky: účet 451 - Dlouhodobé úvěry ve výši 2 380 739,20 Kč  
- odsouhlaseno na přiložený bankovní výpis 
 
Krátkodobé závazky v celkové výši 211 435,94 Kč, z toho: 
účet 321 - Dodavatelé ve výši 27 726,24 Kč - neuhrazené dodavatelské faktury  
 
účet 324 - Krátkodobé přijaté zálohy ve výši 23 100,00 Kč - zálohy elektřina, 
plyn (nájemce pohostinství KD) 
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účet 337 - Zdravotní pojištění ve výši 4 662,00 Kč, účet 342 - Ostatní daně ve 
výši 3 810,00 Kč, účet 378 - Ostatní krátkodobé závazky ve výši 43 166,00 Kč  
- zúčtování mezd a zákonných odvodů za měsíc prosinec 2021, odsouhlaseno na 
sestavu "sumarizace mezd za období 12/2021" 
 
účet 383 - Výdaje příštích období ve výši 14 971,70 Kč 
- odvoz komunálního a tříděného odpadu 
 
účet 389 - Dohadné účty pasivní ve výši 94 000,00 Kč 
- dohad spotřeby energií za rok 2021  
 
Uvedené závazky byly evidovány na příslušných účtech hlavní knihy a Rozvahy a 
byly doloženy dokladovou inventurou těchto účtů. Nedostatky nebyly zjištěny. 
 
 

Faktura Byla provedena kontrola vybraného vzorku předložených přijatých a obcí 
vydaných faktur v roce 2021:  
 
Dodavatelské faktury: do 31. 12. 2021 bylo zaevidováno celkem 230 přijatých 
faktur, které byly v programu Gordic číslovány pod č. 800001 - 800230. Ke každé 
faktuře byl vystaven "Návrh zaúčtování faktury" včetně předpisu závazku  
a úhrady, připojen byl podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ a za 
zaúčtování.  
 
Odběratelské faktury:  do 31. 12. 2021 bylo vystaveno celkem 26 faktur  
č. 2112 - 2126, do účetnictví byly zaúčtovány prostřednictvím číselné řady 21121 
- 212621. Ke každé faktuře byl doložen účetní doklad s předpisem pohledávky  
a podpisem osoby odpovědné za zaúčtování. Doporučujeme připojit také podpis 
osoby odpovědné za účetní případ. 
 
Doporučení: opatřit účetní doklady záznamem o provedené řídící kontrole dle 
příslušných ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správěv platném znění.  
 
 

Hlavní kniha Hlavní kniha byla sestavena v programu Gordic za období 6/2021 ze dne  
21. 9. 2021 a obsahovala obraty a zůstatky jednotlivých analytických účtů za 
období leden – červen 2021. Konečné zůstatky syntetických účtů odpovídaly 
zůstatkům v rozvaze sestavené za období 6/2021.  
 
Při konečném přezkoumání byla předložena hlavní kniha za období 12/2021 ze 
dne 9. 3. 2022 sestavená v programu Gordic v členění dle SU a AU, která 
obsahovala počáteční stavy, roční a měsíční obraty, zůstatek k 31. 12. 2021. 
Hlavní účetní kniha obsahovala předepsané náležitosti dle ustanovení  
§ 13 zákona č. 563/1991 Sb. 
 
 

Inventurní soupis 
majetku a závazků 

Inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2021 byla provedena na základě 
Příkazu k provedení inventarizace za rok 2021, který byl vydán starostou obce 
dne 1. 12. 2021 a schválen zastupitelstvem obce dne 23. 9. 2021 usnesením  
č. 07/19/21. Současně byla jmenována inventarizační a likvidační komise. 
Podrobnosti k harmonogramu inventarizačních prací byly stanoveny v Plánu 
inventur za rok 2021.  
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Po ukončení inventur vyhotovila inventarizační komise Inventarizační zápis ze 
dne 31. 1. 2022, ve které byly shrnuty podstatné skutečnosti o provedených 
inventurách, vyhodnocen byl časový a věcný průběh inventarizace, způsob 
provedení a doložení inventur. Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.  
 
Inventura majetku a závazků byla doložena Inventurními soupisy jednotlivých 
inventarizačních položek a soupisy identifikátorů. Inventarizace majetku, 
pohledávek a závazků obce za rok 2021 byla provedena v souladu s vyhláškou  
č. 270/2010 Sb. a ustanoveními § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb.  
 
 

Kniha došlých 
faktur 

Kniha došlých faktur byla vedena elektronicky v programu Gordic a paralelně 
také ručně v Knize závazků (došlých faktur). V předložené knize bylo evidováno 
do 31. 12. 2021 celkem 230 ks obcí přijatých faktur. Předložená Kniha došlých 
faktur obsahovala předepsané náležitosti dle ustanovení § 13 zákona  
č. 563/1991 Sb.  
 
 

Kniha odeslaných 
faktur 

Kniha vydaných faktur byla vedena ručně. V předložené knize bylo evidováno 
do 31. 12. 2021 celkem 26 ks obcí vystavených faktur. Předložená KVF 
obsahovala předepsané náležitosti dle ustanovení § 13 zákona č. 563/1991 Sb. 
(datum, č. dokladu, název odběratele, druh faktury, celkem, splatná dne, 
uhrazeno dne, číslo dokladu).  
 
 

Mzdová agenda Mzdovou agendu obce vykonává účetní obce počítačovým programem 
EKONOM. Pracovnicí obce Šarovy je účetní obce, která vykonává tuto funkci 
jako osoba samostatně výdělečně činná na základě Smlouvy o vedení účetnictví 
ze dne 30. 6. 2011 včetně uzavřených dodatků.  
 
 

Odměňování 
členů 
zastupitelstva 

Pro volební období 2018 - 2022 bylo zvoleno sedmičlenné zastupitelstvo obce. 
K 1. lednu 2018 měla obec 254 obyvatel. Výše odměny neuvolněným členům 
zastupitelstva byla schválena na ustavujícím zasedání dne 25. 10. 2018  
v souladu s Nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev 
územních samosprávných celků, dle aktuální přílohy. Od 1. 1. 2020 došlo ke 
změně měsíční odměny místostarostovi ve výši 5 tis. Kč. Dne 15. 4. 2020 došlo 
ke změně člena zastupitelstva - člen kontrolního výboru. Dne 16. 9. 2020 došlo 
ke změně člena zastupitelstva - předseda finančního výboru. Dne 3. 6. 2021 
obdržel starosta obce písemnou rezignaci na mandát zastupitele, náhradníci 
mandát odmítli. Zastupitelstvo obce má 6 členů.  
 
Ve výkazu FIN 2-12 M byly odměny vykazovány na par. 6112 pol. 5023 v celkové 
výši 420 057,00 Kč, nebyly oproti upravenému rozpočtu překročeny.  
 
 

Pokladní doklad Příjmy a výdaje obce v hotovosti byly doloženy příjmovými a výdajovými 
pokladními doklady, které obsahovaly předepsané náležitosti dle ustanovení  
§ 11 zákona č. 563/1991 Sb. včetně podpisů odpovědných pracovníků  
a záznamů o provedené řídící kontrole dle příslušných ustanovení zákona  
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění. Výdajové 
pokladní doklady byly doloženy paragony a stvrzenkami, cestovními příkazy atd. 
Trvalost účetních dokladů tištěných na „termopapíru“ byla doložena kopiemi.  
U vybraného vzorku příjmových a výdajových pokladních dokladů nebyly zjištěny 
nedostatky. 
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Pokladní kniha 
(deník) 

Příjmy i výdaje obce v hotovosti byly evidovány v pokladní knize, která byla 
vedena v programu Gordic. Do 31. 12. 2021 zaevidováno celkem  
189 ks pokladních dokladů. Vyúčtování pokladny bylo prováděno měsíčně,  
k měsíční závěrce byl dokládán účetní deník pokladny tištěný z programu Gordic. 
Ke dni 31. 12. 2021 byl vykazován zůstatek pokladní hotovosti ve výši  
3 767,00 Kč, který souhlasil na zůstatek účtu 261 0100 - Pokladna v hlavní knize 
a řádek č. 6040 ve výkazu FIN 2-12 M za období 12/2021. 
 
 

Příloha rozvahy Kontrole byla předložena Příloha sestavena k 30. 6. 2021 v systému GINIS 
Express dne 21. 09. 2021. V části A. 3 nebyly uvedeny informace v souladu se 
zákonem č. 563/1991 Sb. V části A. 4. byl zůstatek na účtu 902 - Jiný drobný 
dl. hmotný majetek ve výši 359 845,39,00 Kč (majetek v operativní evidenci). 
Hodnota staveb brutto ve výši 32 169 726,13 Kč odpovídal stavu účtu 021  
v Rozvaze. Hodnota pozemků brutto ve výši 490 115,29 Kč odpovídala stavu 
účtu 031 v rozvaze. V části "G. Stavby" byly členěny dle jednotlivých druhů  
a v části "H. Pozemky" dle jednotlivých typů. 
 
Při konečném přezkoumání byla předložena Příloha sestavena k 31. 12. 2021  
v systému GINIS Express dne 16. 2. 2022. V části A. 3 byly uvedeny informace  
v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. V části A. 4. byl zůstatek na účtu 902 - 
Jiný drobný dl. hmotný majetek ve výši 381 665,99 Kč (majetek v operativní 
evidenci). Hodnota staveb brutto ve výši 33 574 113,13 Kč odpovídal stavu účtu 
021 v Rozvaze. Hodnota pozemků brutto ve výši 521 243,29 Kč odpovídala stavu 
účtu 031 v Rozvaze. V části "G. Stavby" byly členěny dle jednotlivých druhů  
a v části "H. Pozemky" dle jednotlivých typů. 
 
 

Rozvaha Ke kontrole byla předložena Rozvaha sestavena k 30. 6. 2021 v systému GINIS 
Express dne 21. 09. 2021. Aktiva ve výši 28 632 133,01 Kč (netto) odpovídala 
pasivům. Stálá aktiva byla ve výši 35 461 906,78 Kč (brutto). Doposud došlo ke 
korekci stálých aktiv o 10 383 998,26 Kč na účtech 018, 019, 021, 022, 028  
a 029.  
 
Při konečném přezkoumání byla předložena Rozvaha sestavena k 31. 12. 2021  
v systému GINIS Express dne 16. 2. 2022. Aktiva ve výši 28 603 594,67 Kč 
(netto) odpovídala pasivům. Stálá aktiva byla ve výši 36 882 009,08 Kč (brutto). 
Doposud došlo ke korekci stálých aktiv o 10 993 076,56 Kč na účtech 018, 019, 
021, 022, 028 a 029. 
 
 

Účetnictví ostatní Odpisový plán 
O odpisech účtovala obec jednorázově na konci účetního období - ověřeno na 
účetní doklad č. 50022. Podkladem pro zaúčtování byl výpočet odpisů  
z programu MRP.  
 
Celkem byly zaúčtovány odpisy ve výši  907 312,00 Kč včetně zůstatkové ceny 
vyřazeného DHM (účet 551 0300 - ověřeno na Výkaz zisku a ztráty a hlavní knihu 
za období 12/2021) + ČRIT ve výši 324 780,00 Kč (účet 672 0300 - doklad  
č. 50023).  
 
Kontrola vazby účtu 558 a 018, 028: 
V roce 2021 obec pořídila drobný dlouhodobý  majetek (účet 558) ve výši  
58 813,06 Kč, částka odpovídala obratu na straně MD účtu 028 - DDHM. 
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Účtový rozvrh Účtový rozvrh roku 2021 byl sestaven v programu Gordic v členění dle 
syntetických a analytických účtů, OdPa, položek rozpočtové sklady a účelových 
znaků včetně popisu těchto účtů. 
 
 

Výkaz pro 
hodnocení plnění 
rozpočtu 

Ke kontrole byl předložen výkaz Fin 2-12 M sestavený za období 6/2021 dne  
14. 7. 2021 v systému GINIS Express.  
 
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci        1 012 872,38 Kč 
+ počáteční stav účtů k 1. 1. 2021             2 613 407,11 Kč 
- změna stavu pokladny           - 9 822,00 Kč 
- uhrazené splátky úvěrů                            - 126 000,00 Kč 
= částce ve výši 3 490 457,49 Kč, která odpovídala součtu stavu bankovních 
účtů (231) ve stejné výši, ověřeno na Rozvahu a hlavní knihu za období 12/2021. 
 
Při konečném přezkoumání byl předložen výkaz Fin 2-12 M sestavený za období 
12/2021 dne 14. 2. 2022 v systému GINIS Express (viz. příloha).  
 
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci          185 775,96 Kč 
+ počáteční stav účtů k 1. 1. 2021            2 613 407,11 Kč 
- změna stavu pokladny          - 3 013,00 Kč 
- uhrazené splátky úvěrů                            - 252 000,00 Kč 
= částce ve výši 2 522 170,07 Kč, která odpovídala součtu stavu bankovních 
účtů (231) ve stejné výši, ověřeno na Rozvahu a hlavní knihu za období 12/2021.  
 
Obec Šarovy měla rozpočtované finanční prostředky § 5213 "Krizová opatření" 
pol. 5903 "Rezerva na krizová opatření" ve výši 15 tis. Kč v souladu  
s § 25 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, v platném znění. 
 
 

Výkaz zisku a 
ztráty 

Byl předložen Výkaz zisku a ztráty sestavený k 30. 6. 2021 v systému GINIS 
Express dne 21. 9. 2021. Obec Šarovy nevykazuje hospodářskou činnost.  
Kontrolou údajů uvedených v tomto výkaze bylo zjištěno, že k uvedenému datu 
Výnosy obce celkem dosáhly výše 1 860 329,63 Kč a k nim vykázané náklady 
obce celkem činily 869 377,06 Kč. Výsledek hospodaření obce z běžného 
účetního období tak dosáhl výše + 990 952,57 Kč a byl shodný s údajem na 
straně pasiv (část C. III.1.) uvedený v Rozvaze za období 6/2021.  
 
Při konečném přezkoumání byl předložen Výkaz zisku a ztráty sestavený  
k 31. 12. 2021 v systému GINIS Express dne 16. 2. 2022. Obec Šarovy 
nevykazuje hospodářskou činnost.  
Kontrolou údajů uvedených v tomto výkaze bylo zjištěno, že k uvedenému datu 
Výnosy obce celkem dosáhly výše 4 323 436,29 Kč a k nim vykázané náklady 
obce celkem činily 3 050 828,97 Kč. Výsledek hospodaření obce z běžného 
účetního období tak dosáhl výše + 1 272 607,32 Kč a byl shodný s údajem na 
straně pasiv (část C. III.1.) uvedený v Rozvaze za období 12/2021.  
 
Byla provedena kontrola vazby zaúčtování výnosových účtů z daní a poplatků  
s jednotlivými příjmovými položkami účetního výkazu FIN 2-12 M k 31. 12. 2021: 
- účet 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob ve výši 669 030,45 Kč 
odpovídal součtu pol. 1111, 1112 a 1113  
- účet 682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob ve výši  
782 357,45 Kč odpovídal pol. 1121  
- účet 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty ve výši 1 750 310,24 Kč 
odpovídal pol. 1211 
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- účet 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní ve výši 153 136,15 Kč 
odpovídal pol. 1511 
- účet 688 Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků ve výši 26 003,62 Kč  
odpovídal součtu pol. 1381, 1334 a 1382 
Nebyl zjištěn rozdíl. 
 
 

Dohody o 
pracovní činnosti 

V roce 2021 neuzavřela obec žádnou dohodu o pracovní činnosti.  
 
 
 

Dohody o 
provedení práce 

V roce 2021 uzavřela obec Šarovy několik dohod o provedení práce na sjednaný 
pracovní úkol: knihovník, sečení zeleně v obci křovinořezem nebo traktorem, 
zahradnické práce v obci, práce s dětmi - příprava kulturního programu, oprava 
sněhové frézy, kácení a údržba zeleně v extravilánu obce, dále dohody uzavřené 
v souvislosti s volbami do Parlamentu ČR. Uzavřené dohody byly vyhotoveny 
písemně a obsahovaly požadované náležitosti.  
 
 

Smlouvy a další 
materiály k 
poskytnutým 
účelovým dotacím 

Obec Šarovy předložila Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Šarovy  
č. 1/2021 - č. 3/2021, které byly schváleny zastupitelstvem obce dne 11. 2. 2021 
usnesením č. 06/16/21 - 08/16/21: 
- č. 1/2021 uzavřená dne 12. 2. 2021 s příjemcem Sbor dobrovolných hasičů 
Šarovy, pobočný spolek - schválená dotace ve výši 33 000,00 Kč, poskytnuto  
28 000,00 Kč 
- č. 2/2021 uzavřená dne 12. 2. 2021 s příjemcem Šarovská chasa, spolek - 
schválená dotace ve výši 25 000,00 Kč, finanční prostředky nebyly čerpány 
- č. 3/2021 uzavřená dne 12. 2. 2021 s příjemcem TJ SOKOL ŠAROVY z.s. - 
schválená dotace ve výši 15 000,00 Kč, poskytnuto 15 000,00 Kč 
 
Dále obec poskytla ze svého rozpočtu příspěvek ve výši 10 000,00 Kč obcím 
postiženým tornádem (odesláno dne 8. 7. 2021). 
 
 
 

Smlouvy a další 
materiály k 
přijatým účelovým 
dotacím 

Obec Šarovy přijala v roce 2021 následující transfery: 
 
pol. 4111 neinv. př. transfer z všeob. pokladny správy st. rozpočtu v celkové 
výši 76  161,29 Kč 
UZ 98037: 45 161,29 Kč kompenzační bonus  
UZ 98071: 31 000,00 Kč dotace na volby do Poslanecké sněmovny parlamentu 
ČR (přijato na BÚ u ČNB dne 1. 9. 2021 - BV č. 33) 
výdaje byly zaúčtovány pod stanoveným UZ na OdPa 6114 ve výši 26 161,79 Kč, 
z toho: 
- pol. 5021 Ostatní osobní výdaje ve výši 16 971,00 Kč (odměny 6 členů volební 
komise 14 800,00 Kč, 5 dohod o provedení práce na roznos volebních lístků, 
přípravu a úklid volební místnosti), výše odměn byla odsouhlasena na mzdové 
listy 
- pol. 5032 Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění ve výši 388,00 Kč 
(refundace mzdy - doklad č. 800198) 
- pol. 5139 Nákup materiálu ve výši 2 308,00 Kč (psací potřeby, vlajka ČR, 
orientační nápisy - doklady č. 154, 155, 800174) 
- pol. 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací ve výši 361,79 Kč 
(elektronická komunikace - doklad č. 800181) 
- pol. 5169 Nákup ostatních služeb ve výši 4 840,00 Kč (pronájem výpočetní 
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techniky - doklad č. 800179) 
- pol. 5173 Cestovné ve výši 201,00 Kč (doklad č. 167) 
- pol. 5175 Pohoštění ve výši 1 092,00 Kč (doklad č. 157) 
Kontrolou předložených účetních a pokladních dokladů bylo zjištěno, že výdaje 
na volby byly čerpány v souladu s platnými předpisy. Nevyčerpané prostředky ve 
výši 4 838,21 Kč byly vyúčtovány v rámci finančního vypořádání dotací se 
státním rozpočtem za rok 2021 prostřednictvím Zlínského kraje, dle Avíza byla 
vratka odvedena  dne 14. 2. 2022. 
 
pol. 4112 ze státního rozpočtu na zajištění výkonu státní správy ve výši  
70 800,00 Kč  
 
 

Smlouvy nájemní Obec Šarovy uzavřela dne 23. 9. 2021 Dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě  
č. 30282 ze dne 29. 9. 2017 sjednané na dobu neurčitou 
- předmětem dodatku je zvýšení pachtovného (včetně bonusu) od 1. 1. 2021 na 
částku 2 374,00 Kč za kalendářní rok 2021 
- současně byla aktualizována výměra užívaných pozemků včetně přílohy  
č. 30282/2022 
- uzavření dodatku schváleno zastupitelstvem obce dne 23. 9. 2021 usnesením  
č. 08/19/21 
 
 

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

Kontrole byla předložena Směnná smlouva č. 2001S21/60 ze dne 8. 7. 2021 
uzavřená mezi obcí Šarovy (jako nabyvatel) a ČR - Státním pozemkovým úřadem 
- předmětem smlouvy byla směna pozemků ve vlastnictví obce Šarovy - p.č. 
523/29 a 523/30, orná půda pro k.ú. Šarovy o celkové výměře 4 308 m2 za 
pozemek ve vlastnictví ČR-SPÚ - p.č. 4810, trvalý travní porost pro k.ú. 
Březolupy o celkové výměře 3 322 m2 
- směna schválena zastupitelstvem obce dne 28. 6. 2021 usnesením č. 06/18/21 
- právní účinky vkladu do katastru nemovitostí k 12. 7. 2021 
- změny v evidenci majetku byly zaúčtovány dokladem č. 5501 dne 12. 7. 2021 
 
 

Smlouvy o přijetí 
úvěru 

V kontrolovaném období neuzavřela obec žádnou novou úvěrovou smlouvu. 
Obec splácela úvěr na základě uzavřené smlouvy ze dne 5. 12. 2017. Smlouva  
o úvěru č. 03175665499 Obci Šarovy byl poskytnut účelový úvěr ve výši  
4 500 000,00 Kč. Tato poskytnutá částka je složena z úvěru na vodofikaci obce 
ve výši 1 920 948,56 Kč (provedeno refinancování úvěru od Sberbanky)  
a z částky 2 579 051,44 Kč na energetické úspory KD Šarovy. Přijetí tohoto úvěru 
schválilo obecní zastupitelstvo dne 23. 11. 2017 usnesením 07/19/17. První 
splátka úvěru je splatná 31. 1. 2019 a poslední dne 31. 12. 2032. Splátky budou 
prováděny pravidelně,  tj. k poslednímu pracovnímu dni kalendářního měsíce ve 
výši 21 000,00 Kč. 
 
K 31. 12. 2021 zůstatek účtu 451 "Dlouhodobé úvěry" ve výši 2 380 739,20 Kč. 
Uhrazené splátky ve výši 252 000,00 Kč (pol. 8124).  
 
 

Smlouvy o 
věcných 
břemenech 

Kontrole byly předloženy: 
 
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. OZ-
001030071875/001-ENGS uzavřená dne 2. 2. 2022 mezi obcí Šarovy (jako 
budoucí povinný) a společností EG.D, a.s. (jako budoucí oprávněný)  
- předmětem smlouvy je závazek smluvních stran v termínu nejpozději do  
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12 měsíců od správního rozhodnutí - tj. nabytí právní moci kolaudačního 
rozhodnutí nebo vydání kolaudačního souhlasu, příp. od dokončení stavby 
smlouvu o zřízení věcného břemene, nejpozději však do 5 let od uzavření této 
smlouvy za účelem umístění distribuční soustavy - 52/4 - kabelové vedení NN; 
uzemnění na pozemku parc. . 52/4 v k.ú. Šarovy v rámci stavby "Šarovy, 
Kašparová p.č. 258/1, kabel NN" 
- jednorázová úplata sjednána ve výši 6 100,00 Kč 
- uzavření smlouvy schváleno na zasedání zastupitelstva obce dne 15. 12. 2021 
usnesením č. 04/20/21 
 
Smlouva o zřízení věcného břemene č. OT-014330062322/003 uzavřená dne 
4. 5. 2021 mezi obcí Šarovy (jako povinná) a společností EG.D, a.s. (jako 
oprávněná) 
- předmětem smlouvy je umístění distribuční soustavy - kabelové vedení NN, 
kabelová skříň  SV101, uzemnění na pozemku parc. č. 490/4 v k.ú. Šarovy  
v rámci stavby "Šarovy, Navrátilová, kabel NN" 
- jednorázová úplata sjednána ve výši 4 600,00 Kč (faktura - doklad č. 21721) 
- uzavření smlouvy schváleno na zasedání zastupitelstva obce dne 30. 3. 2021 
usnesením č. 05/17/21 
- právní účinky vkladu k 28. 5. 2021 
 
 

Smlouvy zástavní V kontrolovaném období neuzavřela obec Šarovy zástavní smlouvu ani nemá 
zastavený majetek na základě uzavřených smluv z předchozích let.  
 
 

Dokumentace 
k veřejným 
zakázkám 

Dne 11. 2. 2021 usnesením č. 11/16/21 schválilo zastupitelstvo obce výběr 
dodavatele na akci: "Modernizace chodníků podél hlavního průtahu obcí 
Šarovy - II.etapa" - firmu SVS - Correct, spol. s.r.o., Bílovice s nabídnutou cenou 
1 672 208,00 Kč vč. DPH.  
- provedené práce byly fakturovány doklady č. 800147 - 734 247,00 Kč,  
č. 800155 - 670 094,00 Kč a č. 800175 - 267 867,00 Kč, celková úhrada 
souhlasila s nabídnutou cenou 
 
Dne 23. 9. 2021 usnesením č. 06/19/21 schválilo zastupitelstvo obce výběr 
dodavatele na projekt: "Zkvalitnění veřejného prostranství v Šarovech" - firmu 
Bonita Group Service s.r.o. s nabídnutou cenou 397 993,00 Kč  
- v rámci žádosti o dotaci ze SZIF v rámci Programu rozvoje venkova ČR bylo 
osloveno 6 dodavatelů, z nichž byl vybrán dodavatel s nejnižší nabídkovou cenou 
- Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR byla uzavřena 
mezi obcí Šarovy (jako příjemce dotace) a Státní zemědělským intervenčním 
fondem (jako poskytovatel dotace) dne 21. 12. 2021 
- termín předložení žádosti o platbu stanoven do 31. 7. 2022 
 
 

Informace o 
přijatých 
opatřeních (zák. 
420/2004 Sb., 
320/2001 Sb., 
apod.) 

Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 nebyly zjištěny chyby závažnosti 
b) ani c) ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 420/2004 Sb.  
o přezkoumání. Případné drobné nedostatky uvedené v textu byly průběžně 
odstraňovány. Z toho důvodu není obec povinna přijmout opatření k nápravě 
chyb a nedostatků a podat o tom písemnou informaci příslušnému 
přezkoumávajícímu orgánu v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. b) 
zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních 
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.  
 
 



Klasifikace: chráněný dokument 

 

 13 

Výsledky 
externích kontrol 

Dne 22. 7. 2021 byla provedena Krajským úřadem Zlínského kraje 
veřejnosprávní kontrola č. 394/2021/EKO zaměřená na čerpání a vyúčtování 
poskytnuté dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 1 000 000,00 Kč na základě 
Smlouvy o poskytnutí dotace č. D/2095/2020/STR na realizaci projektu 
"Modernizace chodníků podél hlavního průtahu obcí Šarovy". Nedostatky nebyly 
zjištěny. 
 
 

Zápisy z jednání 
rady včetně 
usnesení 

V obci není volena rada, pravomoc rady vykonává dle § 99 odst. 2 zákona 
č. 128/2000 Sb., v platném znění, starosta obce. 
 
 

Zápisy z jednání 
zastupitelstva 
včetně usnesení 

V roce 2021 se uskutečnilo 5 veřejných zasedání zastupitelstva obce (dne  
11. 2., 30.3., 28.6., 23. 9. a 15. 12. 2021). Informace o místě, době a navrženém 
programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce byly zveřejněny  
v souladu s § 93 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., v platném znění. O průběhu 
zasedání zastupitelstva obce byly pořízeny zápisy, které byly podepsány 
zapisovatelem, starostou, místostarostou a určenými ověřovateli. V zápise byl 
uveden počet přítomných členů zastupitelstva obce (doloženo prezenční listinou 
s podpisy), schválený program jednání zastupitelstva obce, průběh a výsledek 
hlasování a přijatá usnesení v souladu s odst. 1) § 95 zákona 128/2000 Sb.,  
v platném znění. 
 
 

Peněžní fondy 
územního celku – 
pravidla tvorby a 
použití 

V roce 2021 neměla obec zřízen žádný peněžní fond. O účtu 419 nebylo 
účtováno. 
 
 
 

Právo provádění 
dalších kontrol  

Provedenou kontrolou hospodaření obce se obec nezbavuje odpovědnosti za 
správnost účetních dokladů a není omezeno právo provádění dalších kontrol. 
 
 

Rozpočtová 
odpovědnost 

V souladu s platnými právními předpisy byla provedena kontrola dodržování 
pravidel rozpočtové odpovědnosti obce. 
Příjmy po konsolidaci (zaokr. na tisíce) v letech: 
2018 5 183 tis. Kč 
2019 3 671 tis. Kč 
2020 6 852 tis. Kč 
2021 3 824 tis. Kč 
CELKEM  19 530 tis. Kč 
Dluh k 31.12.2021 - dlouhodobý úvěr (451) ve výši 2 381 tis. Kč. 
 
Výpočet dluhové odpovědnosti 19 530 : 4 = 4 883 tis. Kč, tj. průměr za poslední 
čtyři roky 
Procento dluhové odpovědnosti: 2 381 x 100 : 4 883 = 48,76 % 
 
Poměr dluhu a průměru příjmů po konsolidaci za poslední 4 roky činí tedy 
48,76 %. Dluh územního celku za rok 2021 nepřekročil 60 % průměru jeho 
příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. 
 
 

Účetní závěrka  Účetní závěrka obce sestavená k 31. 12. 2020 byla schválena v souladu s § 84 
odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. zastupitelstvem obce dne 28. 6. 2021 
usnesením č. j. 04/18/21. Kontrole byl doložen Protokol o schvalování účetní 
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závěrky za rok 2020. Výsledek hospodaření roku 2020 byl převeden na účet 432 
0000 "Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta" ve výši 3 090 261,92 Kč (doloženo 
VÚD č. 50004 ze dne 30. 6. 2020). 
 

B. Zjištění 

 
I.    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 dílčím přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 
 
III. Při konečném  přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené 

v ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) a písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. 
 

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 Šarovy za rok 2021 nebyly zjištěny chyby a nedostatky [§ 10 

odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.]. 
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III.  Nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. 

 

 
IV.  Při přezkoumání hospodaření obce Šarovy za rok 2021 

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

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,00 % 

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 64,33 % 

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,00 %  

 
V. Dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. 

 

 
Šarovy dne středa 18. května 2022 

 

Ing. Ludmila Garguláková ………………………………. 

kontrolor pověřený řízením přezkoumání podpis 

 
Návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje výsledky konečného a dílčího přezkoumání.  

 

František Langr, starosta obce Šarovy, 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. 

 
František Langr, starosta obce Šarovy, 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.  
 
Návrh zprávy převzal a s obsahem byl seznámen  dne  středa 18. května 2022 
 
 

František Langr 

starosta 
……………………………………………….. 

podpis 

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

 
 

 
Příloha č. 1 
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VÝSLEDEK

PŘÍJMY SCHVÁLENÝ PO ZMĚNÁCH Od počátku roku

Daňové příjmy 3 034 800,00 3 539 200,00 3 527 997,91

Nedaňové příjmy 126 800,00 157 100,00 149 469,09

Kapitálové příjmy 0,00 0,00 0,00

Přijaté transfery 70 800,00 147 000,00 146 961,29

PŘÍJMY CELKEM 3 232 400,00 3 843 300,00 3 824 428,29

Konsolidace příjmů 0,00 0,00 0,00

Příjmy po konsolidaci 3 232 400,00 3 843 300,00 3 824 428,29

VÝDAJE SCHVÁLENÝ PO ZMĚNÁCH Od počátku roku

Běžné výdaje 1 993 000,00 2 071 300,00 1 951 444,33

Kapitálové výdaje 1 700 000,00 1 696 000,00 1 687 208,00

VÝDAJE CELKEM 3 693 000,00 3 767 300,00 3 638 652,33

Konsolidace výdajů 0,00 0,00 0,00

Výdaje po konsolidaci 3 693 000,00 3 767 300,00 3 638 652,33

Saldo příjmů a výdajů 

po konsolidaci
-460 600,00 76 000,00 185 775,96

ROZPOČET 

 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU - FIN 2-12M za období 12/2021

 


