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Oddělení kontrolní 
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Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 

22. února 2021 Ing. Věra  Bělíčková KUZL 32868/2020 KUSP 32868/2020 EKO 

 

 

 Zpráva č. 192/2020/EKO  

 o výsledku přezkoumání hospodaření 
obce Malá Bystřice, IČ: 00304085 

za rok 2020 
 

 

 

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 18.02.2021 - 22.02.2021 (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  11.01.2021. 

Posledním kontrolním úkonem bylo vrácení písemností a dokladů dne 22.02.2021. 
 

 

Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Malá Bystřice, Malá Bystřice 55 

 756 27 Valašská Bystřice 

 
 

Přezkoumání vykonal: 

kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing. Věra  Bělíčková 
 
 
Obec Malá Bystřice zastupovaly:  

starostka: Lucie Kotrlová, DiS. 
účetní: Milena Hrabinová 
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A. Přezkoumané písemnosti 
 

Druh písemnosti Popis písemnosti 
Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu obce Malá Bystřice pro rok 2020 byl zveřejněn na úřední desce 

od 22.11.2019 do 9.12.2019 pro příjmy ve výši 5.909 tis. Kč a výdaje ve výši 
8.044 tis. Kč. Výdaje rozpočtu jsou členěny do §. Financování 2.135 tis. Kč 
představuje zapojení ZBÚ. 
 

Rozpočtová 
opatření 

V průběhu roku 2020 byl schválený rozpočet změněn 10 rozpočtovými 
opatřeními. Rozpočtová opatření č. 1, 3, 4, 5, 6, 9 a 10 byla schválena starostkou 
obce (u všech ověřena pravomoc starostky obce provádět rozpočtová opatření), 
rozpočtová opatření č. 2, 7, 8, byla schválena zastupitelstvem obce. Všechna 
rozpočtová opatření byla zveřejněna v souladu s § 16, odst. 5 zákona č. 
250/2000 Sb. Upravený rozpočet - viz příloha.  
Usnesením ZO ze dne 7.12.2015 byla schválena kompetence starostovi obce 
k provádění rozpočtových opaření v případě přijetí dotací bez ohledu na jejich 
výši. Usnesením ZO ze dne 15.12.2014 byla schválena pravomoc starosty 
v limitu do 30.000 Kč pro přesun v rámci rozpočtu bez nutnosti schválení ZO.  
 

Schválený rozpočet Usnesením 9. zasedání ZO dne 9.12.2019 byl schválen rozpočet obce na rok 
2020 ve znění zveřejněného návrhu rozpočtu. Schválený rozpočet - viz příloha. 
Schválený rozpočet byl zveřejněn dne 10.12.2019. 
 

Střednědobý výhled 
rozpočtu 

Usnesením ZO dne 24.6.2019 byl schválen SVR na r. 2020-2023. Schválený 
SVR byl zveřejněn dne 25.6.2019. 
 

Závěrečný účet Usnesením 12. zasedání ZO dne 15.6.2020 byl schválen závěrečný účet obce za 
rok 2019 bez výhrad. Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn v období od 
27.5.2020 do dne projednávání.  Schválený ZÚ byl zveřejněn dne 22.6.2020. 
 

Bankovní výpis Stav finančních prostředků na bankovních účtech obce k 31.12.2020, doloženo u 
IS č. 14:  
- účet KB a.s.  (č.ú.10723851/0100) ve výši 5.598.168,04 Kč byl ověřen na bank. 
výpis č 13; 
- účet ČNB (č.ú. 94-2916661/0710) ve výši 21.315,09 Kč byl ověřen na bank. 
výpis poř.č. 31;  
Stav finančních prostředků na bankovních účtech v celkové výši 5.619.483,13 Kč 
odpovídal hodnotě SÚ 231 v rozvaze i hodnotě řádku 6010 výkazu Fin 2-12 M 
k témuž datu. 
 

Evidence majetku Dlouhodobý majetek je evidován s využitím SW TRIÁDA – výpisy z evidence 
podle jednotlivých položek majetku jsou doloženy jako přílohy příslušných IS. 
Majetek evidovaný k KN je doložen výpisem z KN ke dni 1.2.2021. 
 

Evidence 
pohledávek 

Obec eviduje dlouhodobé pohledávky ve výši 0 Kč a krátkodobé pohledávky 
v celkové hodnotě 208.943 Kč. Byla provedena kontrola IS k SÚ: 
SÚ 311 odběratelé: částka 29.100 Kč, doloženo u IS č. 17 výpisem  KOF;  
SÚ 314 poskytnuté zálohy: částka 72.405 Kč – doloženo u IS č. 18, poskytnuté 
zálohy ČEZ a Věstník ZK; 
SÚ 373 kr. poskytnuté zálohy na transfery, částka 80.000 Kč, doloženo u IS č. 35 
VPS; 
SÚ 381 náklady příštích období: částka 27.438 Kč, doloženo u IS č. 26, část 
pojistného na r. 2021. 
 

Evidence závazků Obec eviduje dlouhodobé závazky v hodnotě 0 Kč a krátkodobé závazky 
v celkové hodnotě 291.450,28 Kč. Byla provedena kontrola IS k SÚ: 
SÚ 321 dodavatelé: částka 40.737,28 Kč, doloženo u IS č. 19 výpisem KDF; 
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Závazky z mezd za 12/2020, doloženo rekapitulací mezd za 12/2020: 
SÚ 331 zaměstnanci: částka 103.455 Kč, IS č. 20 ; 
SÚ 336 sociální zabezpečení: částka 30.637 Kč, IS č. 21; 
SÚ 337 zdravotní pojištění: částka 15.644 Kč, IS č. 22; 
SÚ 342 ostatní přímé daně: částka 15.275 Kč, IS č. 23; 
SÚ 374 krátkodobé přijaté zálohy na transfery: částka 9.763 Kč, doloženo u IS č. 
24, hodnota nevyčerpané dotace na volby. 
SÚ 384 výnosy příštích období: částka 3.420 Kč – doloženo u IS č. 34, DPPO za 
obec za rok 2020; 
SÚ 389 dohadné účty pasivní: částka 69.519 Kč -  doloženo u IS č. 28, dohadná 
položka spotřeby energií. 
SÚ 378 ost. krátk. závazky - částka 3.000 Kč, závazek z penzijního připojištění, 
doloženo u IS č. 25. 
 

Faktura Byla provedena kontrola předpisu a připraveného zaúčtování fa: 2010050 - 
2010099. Ke každé fa je vyhotovena tzv. "Průvodka", která mimo jiné obsahuje 
doložku o kontrole ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. 
 

Inventurní soupis 
majetku a závazků 

Obec provedla inventarizaci majetku k datu 31.12.2020. Provedení inventarizace 
se řídilo Plánem inventur vydaným dne 5.12.2020 starostkou obce. Plánem 
inventur je jmenována inventarizační komise, stanoven rozsah a termíny 
provedení inventur a definovány povinnosti inv. komise. Proškolení členů IK 
proběhlo dne 14.12.2020. Součástí Plánu inventur je soupis inventurních 
soupisů. Inventarizační zpráva včetně seznamu inventurních soupisů byla 
zpracována  dne 1.2.2021. Inv. komise ve Zprávě konstatuje, že inventury byly 
provedeny v souladu s Plánem inventur, nebyly zjištěny inventurní ani 
zúčtovatelné rozdíly. Byla provedena kontrola inventurních soupisů: IS č. 1 - SÚ 
018, IS č. 2 - SÚ 019, IS č. 3 - SÚ 021, IS č. 4 - SÚ 022, IS č. 16 - SÚ 263, + 
další písemnosti zprávy. 
 

Kniha došlých 
faktur 

Kniha došlých faktur je zpracována v SW TRIADA. V r. 2020 evidence zachycuje 
přijetí 182 faktur v číselné řadě 2010001 až 2010182. 
 

Kniha došlých 
faktur 

Kniha vydaných faktur je zpracována v SW TRIADA. V r. 2020 evidence 
zachycuje vystavení 27 faktur v číselné řadě 200001 - 200027. 
 

Odměňování členů 
zastupitelstva 

Usnesením 1. zasedání ZO dne 2.11.2018 byla zvolena uvolněná starostka obce, 
místostarostka bude vykonávat funkci jako neuvolněná. Dále byly schváleny 
odměny neuvolněným členům ZO ve výši 1.200 Kč měsíčně a odměna 
místostarostky 12.000 Kč měsíčně ode dne přijetí usnesení.  
Byla provedena kontrola měsíčních odměn vyplacených členům ZO za období  
8-12/2020. Měsíční odměna vyplácená uvolněné starostce obce je v souladu 
s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., v platném znění. Měsíční odměny vyplácené 
neuvolněným členům ZO jsou v souladu s usnesením ZO a nepřekračují rámec 
daný výše uvedeným nařízením vlády.  
 

Pokladní doklad Byla provedena kontrola pokladních dokladů za květen a červen, pokl. dokl. č. 
20000103 až 20000137, v účetnictví dokl. č. 120005 a 120006.  Doklady jsou 
opatřeny doložkou o kontrole ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. 
 

Pokladní kniha 
(deník) 

Evidence o peněžní hotovosti (pokladní kniha) je vedena v SW TRIADA. Celkem 
je evidováno 257 pokladních dokladů v číselné řadě 20000001 až 20000257, 
v účetnictví dokl. č. 1200001 až 1200012. Pokladní zůstatek ke dni 31.12.2020 ve 
výši 5.910 Kč odpovídal hodnotě SÚ 261 v rozvaze i hodnotě řádku 6040 výkazu 
Fin 2-12 M k témuž datu. Doloženo u IS č. 15. 
 

Příloha  Kontrolována Příloha sestavená k datu 31.12.2020, datum sestavení 1.2.2021. 
Zjištění: 
- položky přílohy C.1. a C.2. za běžné i minulé účetní období vykazují chybné 
hodnoty (uvedeno i ve Zprávě z přezkumu hospodaření za rok 2019).  
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Rozvaha Kontrolována rozvaha sestavená k datu 31.12.2020, okamžik sestavení dne 
1.2.2021. Hodnota aktiv brutto k uvedenému datu činí 38.751.276,75 Kč, netto 
29.120.000,89 Kč, hodnota korekce je 9.631.275,86 Kč. Hodnota pasiv je rovna 
hodnotě aktiv netto. Hodnota výsledku hospodaření k uvedenému datu v rozvaze 
je 1.231.302,53 Kč.  
 

Účetní doklad Byla provedena kontrola účetních dokl. za červenec a srpen, účet ČNB dokl. č. 
178014 -178022, účet KB dokl. č. 121275 - 121367: 
Zjištění: 
- dokl. č. 178021, 178016 - příjem dotace ÚP na VPP účtován MD 231/D 672. 
Správně MD 231/D 346.  
- dokl. č. 178020 - příjem zálohy dotace na volby chybně účtován na SÚ 346, 
správně SÚ 374 
 

Výkaz pro 
hodnocení plnění 
rozpočtu 

Výkaz Fin 2-12 M za období 12/2020, okamžik sestavení dne 1.2.2021 - viz 
příloha.  
 
 

Výkaz zisku a ztráty Kontrolován výkaz Z/Z sestavený k datu 31.12.2020, okamžik sestavení dne 
1.2.2021. Obec nevykazuje hospod. činnost evidovanou na oddělených AÚ. 
Hodnota nákladů celkem je k uvedenému datu 4.608.825,61 Kč, hodnota výnosů 
celkem je 5.840.128,14 Kč, výsledek hospodaření v hodnotě 1.231.302,53 Kč 
souhlasí s hodnotou uvedenou v rozvaze v položce C.III.1 k témuž datu. 
 

Dohody o 
provedení práce 

Byla provedena kontrola DPP - výdaje s ÚZ 98183: 
Dohoda o provedení práce č.15/2020 ze dne 21.9.2020. Sjednaným úkonem je 
kompletace volebních lístků a roznos hlasovacích lístků voličům (259 voličů x 
6,54 Kč). 
Dohoda o provedení práce č. 16/2020 ze dne 1.10.2020. Dohodou se sjednává 
příprava a úklid volební místnosti. Rozsah práce 12 hodin. 
Dohoda o provedení práce č. 17/2020 ze dne 1.10.2020. Dohodou se sjednává 
zapojení počítače a instalace programu ve volební místnosti, následná demontáž. 
Rozsah práce 8 hodin. 
Celkem bylo na DPP vyplaceno z účelových prostředků 3.894 Kč 
 

Smlouvy a další 
materiály k přijatým 
účelovým dotacím 

Obec přijala v r. 2020 účelově určené finanční prostředky: 
Dotace na VPP, příjem pol. 4116: 
ÚZ 13013 v hodnotě 27.300 Kč. 
Dotace MV na výdaje SDH, příjem pol. 4116: 
-ÚZ 14004 ve výši 4.000 Kč, vykázáno čerpání v plné výši na § 5512, pol. 5171 
(dokl. č. 930015 - oprava čerpadla), doloženo FV ze dne 2.2.2021.  
Dotace MK na program VISK 3, příjem pol. 4116: 
-ÚZ 34053 ve výši 24.000 Kč, vykázáno čerpání v plné výši na § 3314, pol. 5137 
(dokl. č.93007). Doloženo FV ze dne 28.1.2021. 
 
Dotace MF ČR, pol. 4111: 
- ÚZ 98024 ve výši 363.750 Kč - účelově neurčený kompenzační bonus podle 
počtu obyvatel v souvislosti s výskytem koronaviru; 
- ÚZ 98193 ve výši 31.000 Kč, dotace na výdaje spojené se společnými volbami 
do Senátu a zastupitelstev krajů, vykázáno čerpání ve výši 21.237 Kč. 
Nevyčerpané prostředky ve výši 9.763 Kč byly vráceny dne 28.1.2021, doloženo 
Avízo platby a FV ze dne 28.1.2021. 
Byla provedena kontrola dokladů k čerpání ÚZ 98193 celkem ve výši 21.237 Kč, 
dokl. č. 120009, 120010, 121403, 121418, 121471, 121473, 430021, 930016, 
Kontrolou dokladů nebylo zjištěno neoprávněné použití účelových prostředků.  
 

Smlouvy o dílo Smlouva o dílo uzavřená dne 29.12.2020 mezi objednatelem Obcí Malá Bystřice 
a zhotovitelem EZM elektromontáže s.r.o. Brno na plnění předmětu veřejné 
zakázky: "Zvýšení bezpečnosti chodů a dopravy v obci Malá Bystřice realizací 
veřejného osvětlení", na cenu 1.058.446 Kč včetně DPH. Uzavření smlouvy o dílo 
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bylo schváleno usnesením 15 zasedání ZO dne 12.12.2020. Smlouva o dílo byla 
zveřejněna na profilu zadavatele dne 11.1.2021. Realizace akce bude v období 
3-6/2021.  
 

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

Obec na straně kupující uzavřela dne 23.4.2020 Kupní smlouvu na koupi 
nemovité věci , 2/7 pozemku  parc. č.  3903 o výměře 457 m2 v k.ú. Malá 
Bystřice. Smlouvou je sjednána kupní cena celkem 2.612 Kč. Dle Vyrozumění o 
provedeném vkladu do KN ve věci sp. zn. V-1605/2020-810 byl vklad práva 
proveden dne 19.5.2020, právní účinky vkladu ke dni 27.4.2020. Uzavření  
smlouvy schválilo ZO na 10. zasedání dne 4.3.2020. Pozemek byl účetním dokl. 
č. 430007 ze dne 27.4.2020 zařazen do účetní evidence majetku obce v ceně 
6.612 Kč, tj. včetně souvisejících nákladů. Kupní cena byla uhrazena dne 
11.5.2020, výdej zaúčtován dokl. č. 121187, RS 3639, pol. 6130. 
Obec v r. 2020 neprodala žádnou nemovitost.  
 

Smlouvy o věcných 
břemenech 

Obec v r. 2020 neuzavřela smlouvu o věcném břemeni. 
 

Smlouvy zástavní Obec neuzavřela zástavní smlouvu. Na výpis z KN bylo ověřeno, že obec nemá v 
KN evidovaný nemovitý majetek s omezením vlastnického práva.  
 

Dokumentace 
k veřejným 
zakázkám 

Obec prováděla výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu: "Zvýšení 
bezpečnosti chodů a dopravy v obci Malá Bystřice realizací veřejného osvětlení", 
v předpokládané hodnotě 833.351,72 Kč bez DPH. Administrací zadávacího 
řízení byl pověřen příkazník PORADENSTVÍ P+P s.r.o., Lipová.  
Kontrole byly podrobeny doklady: 
Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace včetně příloh ze dne 
10.11.2020 - téhož dne zaslána e-mailem 4 potencionálním uchazečům, doložen 
podací arch ČP a dodejky. 
Rozhodnutí zadavatele o jmenování členů komise pro otevírání obálek a 
hodnotící komise ze dne 10.11.2020. 
Čestné prohlášení ke střetu zájmů ze dne 24.11.2020. 
Čestné prohlášení člena hodnotící komise ze dne 24.11.2020. 
Protokol o otevírání obálek s nabídkami ze dne 24.11.2020. 
Protokol o jednání hodnotící komise ze dne 24.11.2020. 
Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 24.11.2020. 
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 28.12.2020. 
Oznámení Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 
28.12.2020 - odesláno zúčastněné firmě téhož dne, doložena e-mailová 
komunikace.  
V zadavatelem stanovené lhůtě obec obdržela jednu nabídku firmy EZM 
elektromontáže s.r.o. Brno, s nabídkovou cenou 1.058.446 Kč včetně DPH. 
Usnesením 15. zasedání ZO dne 12.12.2020 byl schválen výběr zhotovitele a 
uzavření smlouvy o dílo.  
 

Zápisy z jednání 
zastupitelstva 
včetně usnesení 

Zápisy z 9. - 15. zasedání ZO, která se konala v období prosinec 2019 - prosinec 
2020. Zápisy ze zasedání ZO jsou opatřeny podpisy odpovídající ustanovení § 
95, odst. (1) zákona č. 128 /2000 Sb. o obcích, v platném znění.  
 

Účetní závěrka Usnesením 12. zasedání ZO dne 15.6.2020 byla schválena účetní závěrka obce 
Malá Bystřice za rok 2019. 
 
 

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.  
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Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních 
fondů. - nevyskytuje se.  
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.  
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 přílohy C.1. a C.2. za běžné i minulé účetní období 
vykazují chybné hodnoty  

 

 

C. Závěr 

 
I. Odstraňování chyb a nedostatků z předchozích let – napraveno. 
 

 
II. Při přezkoumání hospodaření obce Malá Bystřice za rok 2020 byly zjištěny chyby a 

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

 

 

III.  Nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. 
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IV.  Při přezkoumání hospodaření obce Malá Bystřice za rok 2020 

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

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,50 % 

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 3,62 % 

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. 
Dluh Obce Malá Bystřice k 31.12.2020 byl ve výši 0 % průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. 

 

 
Malá Bystřice dne  22. února 2021 

 

Ing. Věra  Bělíčková ………………………………. 

kontrolor pověřený řízením přezkoumání podpis 

 

 

Lucie Kotrlová, DiS., starostka obce Malá Bystřice, 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. 

 
Lucie Kotrlová, DiS., starostka obce Malá Bystřice, se dnem seznámení s návrhem zprávy 

vzdala možnosti podat k návrhu zprávy písemné stanovisko do 30- ti pracovních dnů od předání 
návrhu zprávy a požádala o předání konečného znění zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření 
územního celku za účelem jejího projednání při schvalování závěrečného účtu.  
 
Zprávu převzala a s obsahem byla seznámena  dne  22. února 2021 
 
 
 
 

Lucie Kotrlová, DiS. 

starostka 
……………………………………………….. 

podpis 

 
 
1 x obdrží: Obec Malá Bystřice 
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.  
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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 
12/2020 

      ROZPOČET VÝSLEDEK 

PŘÍJMY SCHVÁLENÝ   PO ZMĚNÁCH od počátku roku 

Dańové příjmy 5 768 000 5 768 000 5 178 766 

Nedaňové příjmy 67 900 67 900 71 926 

Kapitálové příjmy 5 000 5 000 0 

Přijaté transfery 68 100 559 100 518 150 

PŘÍJMY CELKEM 5 909 000 6 400 000 5 768 842 

        

VÝDAJE       

Běžné výdaje 5 366 000 6 095 000 4 012 634 

Kapitálové výdaje 2 678 000 2 920 000 801 760 

VÝDAJE CELKEM 8 044 000 9 015 000 4 814 394 

  
  

  

FINANCOVÁNÍ 2 135 000 2 615 000 -954 449 
 

 
 


