
Zptáva o výsledku přezkoumání hospodaření

pto územní s amosprávný cclek

Městys Křtiny, IČ:00280429

za období od 7.1.2020 do 31,.12.2020



podle 2ákota č.93/2009 Sb,, o auditorech a o zmčně některých zákonů, ve znění
pozdějších piedpisů, auditorského standatdu č,52, dalších televantních předpisů
vydaných Komotou auditorů České tepubliky, podle ustanovení § 42 záiola
č.128/2000 Sb., o obcích (obecú ziízelí), ve znění pozdějších piejpisů a podle
u§tanoveírí § 10 zákona č. 420/2004 Sb., o piezkoumání hospodaiení územních
samosptávných celků a dobtovolných svazků obcí, ve znění pozdějších piedpisů (dáIe
1el ,,zákol č. 420/2004 Sb.,')

příiemce znráw

Zastupitelstýo Městyse Křtiny, územni samosprávný celek, se sídlem Kitiny 26, Blansko,
IC 002 80 429

Ověřované období, místo a doba uskutečnění přezkumu
Přezkoumání proběhlo v období prosinec 2020 a leden - březen 2 021 na záHadě uzavřené
Smlou1, ze dne 3.ó.2020

stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
ruČerr za závazky \,zických a právnic\ích osob,
zastavování movit}ích a nemoviqích věcí ve prospěch třetích osob,
zi,Dování věcrylch biemen k majetku územnílo celku,
účetnicrvi vedené územnim celkem

Předmět a hlediska přezkoumání hospodaření
l)ieclmětcrn přezkourrrárrí jsorr pocllc rrstarrovcrrí §2 odst. 1 zá]<orra č, 420/200,1 sb,, ú<lajc tl ročtrim
lro spodaierrí, woiící srlučást z/rvěr,cčného účtu pocilc § 17 odst. 2 a 3 .l.ákc.,tn č.250/ 2000 Sb,, o
lozpočt()ť,clr pravtc]lcclr úzen-rníclr rozpočttr, r,c zrrěr-ri pozdčjších picclpisů a to:

a) plnění příjmů a lýdajů tozpočtu včetně peněžních operací, gikajicích se rozpočtor-ých
prosďedků,

b) Frnanční operace, ny'kající se tvorby a použití peněžních fondů,
c) náklady a wýnosy podnikatelské činnosti územního celku,
d) peněžní opetace, týkajici se sdružených ptosďedlor vynakládaných la záHadé smlour,y mezi

dvčma nebo více územními ce\, anebo la zá|daďě smlour,y s jinými právnickýrni nebo
§,zic\ími osobami,

e) finanční operace, g;kající se cizích zdrojů ve smyslu právních piedpisů o účetnictví,
f) hospodaření a nakládání s prostředlgl poskytnu{mi z Nátodního fondu a s dalšími ptostředky

ze zahraničí poskltnuqími na základě mezinárodních smluv,
g) r.lúčtování a r,,1pořádání ťnančníchvztahů ke stámímu rozpočtu, k tozpočtum kajů,

k tozpočtům obci, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám,

Předrnětem přezkoumání v souladu s ustanovením § 2 zákona č.420/2004 Sb. jsou dále oblasti:
a) nakládání a hospodaiení s majetkem ve vlastnictví územn ro celku,
b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospdaří územní celek,
c) zadáváni a_ uskutečňování veiejných zakázek, s lyjímkou úkonů a postupů přezkoumaných

orgánem dohledu podle zákona č. 734/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdijších
předpisů,

d)

e)

9
c)
h)



. Hlediskapřežkoumáníhospodaření
Předmět přezkoumání podle ustanovení § 3 zákona č. 420 / 2004 sb.,se ověřuje z hlediska;
a) doddování povinností stanovených zvláštními právními piedpisy,
b) souladu hospodaření s lrnančními prosďedky ve srovnáni s tozpočtem,
c) dodtžení účelu poskytnuté dotace nebo návratné firranční wýpomoci a podmínek jejich použití,
d) věcné a fotmálni správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

právní předpisy použité při přezkoumávání hospodaření pokr.ývajíci ýše uvedená hlediska jsou
uvedena v příloze č.3, ktetá je nedí|nou součástí této zprály.

o Definováníodpovědností

za hospodaření, které bylo piedmětem přezkoumáni a za jeho zobtazeni v účetních a finančních
qikazech, je odpovědný statutátní orgán Městyse Kitiny

Mojí ulohou, je na zákJadě ptovedeného přezkoumáni hospodaření, lrydat zprálru o r{sledku
přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaiení jsem ptovedla v souháu .. 

"ákorr.- 
č.93 /2009

sb., o auditorech a o změně někteqich zákonů, ve zněnl pozdějšich předpisů, auditorským standatdem
č. 52 a dalšími relevantními piedpisy \,T/danými Komorou auditod České tepubliky a ustanoveními § 2,
3, a 10 zákona č. 420 /2004 Sb. V souladu s těm.ito předpisy jsem povinna dodriovat etické nonriy á
naplánovat a píovést přežkoumáni hospodaření tak, abyclr získala omezenou jistotu, zda hospodaiení
územníro celku je v souladu s hledislql přezkoumání hospodaření,

o Rámcov,ý rozsah ptací
za účelem r,l,konání přezkoumání hospodaiení Městyse kitrny byly použity postupy ke shtomáždění
dostatečných a vhodných důkazních informací, Tyto postupy j.ou sqm rozsuh"- Áerrší rrez u zakázl<1
po_s\tujicí přiměřenou jistotu a jsou auditorem aplikovány la záHadě jeho odborného úsudku včetri
ryhodnocení iztk významrtých (materiálních) chyb a nedo§tatků, při lyhodnocování těchto fiik
auditot bere v úvahu vnitiní kontrolní systém územního celLrr Městyse l(řtiny, použité postupy
zahrnují wýbětorým způsobem šetiení a wýznamnost jednotlir,-ých skutečností.

v támci přezkoumání hospodaiení územn0ro celku Městysc kitiny jsem činila i další koky a r,y-ržívalai další infor.'uce, Zejména správnost a úp]nost provedených dokladolich irr.,.on'' pří.pjrrko.,ou
otgadzaci Městyse Kitiny Zááad.' a Mateřské školy lKúny k31.12.2020 a schváIeni úiet Ál ra*ru."
za rck 2020.

o Závět zptáw o qýsledku přezkoumání hospodaření

Na.základě 
_mého 

ptovedeného piezkoumání hospodaření územního celku Městyse Křtiny jsem
nezjistila žádnou skutečnost, ktetá by mě vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není
ve všech významaých (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření
uvedenými v bodě - Hlediska piezkoumání hospodaření.

Hladlna r,ýznamnosti (matedalita) byla §tanovena z celkoqich brutto aktiv ve rliši 1%, a to pro účely
r,l,jádření v tomto bodu 1.

s ohledem na mimořádnou situaci souvisejicí se šířením a bojem proti šíření virové choroby
CovID-l9 způsobené koronavirem SARS-CoV-2 došlo k omezení realizoyat přezkoumání



hospodaření obvyklým způsobem a v plánovaném rozsahu. Tato opatření měla v roce 2020
nepřímý dopad na hospodařeni Obce a související ocenění majetku a závazků.

ke splnění všech základních zákotných povinností bylo nutrré konečné přezkoumání provést
elekfuonickou formou.

V},jádření olrledně chyb a nedostatků

7áYon : 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaiení izemních samosprávných celků a
dobrovoJných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, abych ve zprávě ,xed|a závět
podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst, 3 citovaného zákona. Toto ustanovení r,7žaduje,

.abl,ch 5 .své 
zlr|vě o qisledku přezkoumání hospodaření uvedla, zda při přezkoumání hospodaiej

byly zjištěny chyby a nedostatl1 a v čem případně spočívaly, a to bez ohiedu na jejich r,ýáamnost
(materialitu) a jejich r,ztah k hospodaření Městyse Kitiny jako celku.

o při přezkoumání hospodaření za píedcházejíci, tolry nebyly zjištěny chyby a nedostatky nebo
ryto byly již napraveny

o pii přezkoumání hospodaření územnílro celku Městyse Křtiny za rok 2020 jsem

3. Upozornění na připadná rizlka

Vzhledem k tomu, že jsem qldala r,7jádření ohledně chyb a nedostatků podle ustanovení § 10 odst.
2 písm, a) zákona č.420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaiení územních samosprávny'ih celků a
dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějšich piedpisů, neryjadřuji se k případným rDikům,

Celková hodnota dlouhodobých pohledávek je 0.

. Podílzávažlíi na tozpočtu

o Podíl pohle<lávek rra rozpočtu

Á:
B:
A/B x 100o/o

C:
B:
C/B x"],00ok

D:
E:
D /E x 1C)0o/o

Vymezení pohledávek
Vymezení rozpočtoqich příimů
Výpočet podílu pohledávek na rozpočnr

Yymezení závazktt
Vymezení rozpočtol"r;ch příjmů
Výše podílu závazků na rozpočtu

103 576,- Kč
19 607 390,- Kč

0,53 "^

4 041, 957 ,- Kč
79 607 390,- Kč

20,61 %

,l 
999 521,- Kč.(]elliclr.á hochrclta clloulrodobýclr závazlrů (úvčtrr) je

. ]]odíl zastavcného maictku na celkovérn rnaietku

Vymezení zastaveného majetku
Vymezení majetku pro v-ýpočet ukazatele
Výpočet podílu zastavenélro majetku na
celkovém majetku

0
0
0



. Vyiádření k poměru dluhu územního celku k poměru ieho příimů za poslední čtyřirozpočtové roky podle právního předpisu upravujíciIro rozportovou odpovědnost

Z,ákot.l č. 420/2,004 Sb, stanovi, abych vc zprávč uveclla výrok o to'n. že dluh úzcnlního celku
::írie|íoči1.60 

70 plůměju.ieho piijrnů za poslední čtyri .urp'utruui .Jky, v opacnem přípaclě jsernpovlnira uvést, o kolik dluh územního cclku pi.cktoeil průnrei.icho piijrnů.

Polvrzrrji, žc dlrrlr nepřekročil 60%, prLirnčnr přiimri za poslcdní 4 ro§

U1 
l:"ť"_O i 1.12.2020.Yýkaz ziskv, a zuáty k 31.12.2020, Piíloha * komentář

c, Z. l.tírančru q,kaz - FlN2 12M rck 2020

:. ] ljeHe1llávruch předpisů, jejichž soulad s piezkoumávaným hospodařením auditor ověřilč,4. 
^Piehled 

dokumenru použiqich pii ptezkouÁáru
c.,5, stanousko stafutámiho orgánu územního celku dle požadavku ustanovení § 7 písm. c)zákona č. 420/2004 Sb.
č.6, Inventaizační zptáva rck 2020

Datum lyhotovení zptávy
Ve Velkém Meziiíč i dne 3. května 2021

Zptáva ptolednána §e stafutálním orgánem Městyse Křtin y dne 3.5.2021

Zpráva pieďána statutámímu oígánu Městyse Křtlrry dne 3.5.2021

Ing, Jitka Štěpánková
auditor, oprávnění č. 1543

Nádtažní 332/10

594 01 Vetké Meziříčí

Ť_K&E
a C"S8. ^sV,&"-*ý



Pichlecl ptávrrích předpisů v platílóm znční, s nimiž arrc|ítor u
hospo<laření ověřil so ulacl

přezkoumávaného
Přiloha č.3.

pfi provádění piezkoumáni hosoodaření posoudil auditot soulad hospodaření s následujícímiprávnimi předpisy, popř. s ielich n}b.anými usranov"nimi,

o zákonem č.420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaiení územních samosptávných celkůa dobtovoloých svazků obcr,

o ryhláškou č. 5/20'14 Sb., o způsobu, termínech a tozsahu údajů předkládaných ptohodnocení plnění státního 
_r9zg"tt", rozpočtů státních fondů, tázpočtu á.^Ílrnsamosptávných celků, rczpočtu dobtovolných svazků obcí a rczpočt(t Ř"gi""ai"ir, ,"Jregionů soudtžnosti, která ptovádí něktíá ustanovení zákoni č. Z1S7ZOO0 ii., 

-"
tozpočtoqich ptavidlech a o změně někte5ich souvisejících zát on,i (rozpočiJ p.^Jjr+ve znění pozdějšich piedpisů.

o zákonem č. 23/2017 Sb. o pravidlech rozpočtové odpovědnosd,

o zákonem č. 89 /201,2 Sb, občanský zákoní!

o zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce,

o zákonem č.250/2000 Sb.,.o. tozpočtorly'ch ptavidlech územních rozpočtů, a souvisejícími
ptováděcími ptávními předpisy:

o lyhláškou č. 323/ 2002 Sb., o rozpočtové skladbě,

o zákonem č. 563/ 1991Sb., o účetnictví, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:

o r,lzhláškou č, 410/2009 Sb., kte-tou- se ptovádějí některá ustanoven í zákona č. 5ó3/1991Sb., o účetnictví, ve zněni pozdějších piedpist, pro některé rybrané účetní j.ar"*y,' 
- - - -

r lyhiáškou č. 270 /2010 Sb, o nventarizaci majetku a závazků,

o českí,tni účetními standatdy^pro některé i,7btané účemi ]ednott<y, které vedou účetnicvípodle lyhlášky č. 4l0l200i Šb.,

o zákonem č. 1,28/2000 Sb., o obcích,

o zákonem č. 1,34/201,6 Sb., o zadávání veř ejných zakázek,

o zákonem č. 243 /2000 Sb., o rozpočtovém určení rlí,nosů někte4ích daní územnímsamosptávným celkům a někted/rn siátním fondům (zákán o rczpočto"e- *t"r.i a"rrq,-

' ;1ř:§: 
Č, 320 /2001 Sb, o Írnanční konttole ve veřejné správě a o zněně někteí,'jrch

. nařizeflifi7 vlády č. 347/201] 9l, : plator-ých poměrech zaměstnanců ve veřejnýchslužbách a sptávě, provádějící některá u.tano.,e 
"i iauoÁ-i."zoz/z006 Sb., 

"ák""ik ;;;;,ve znění pozdějších předpisů.
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. nařizením ý7ády č.318/2017 Sb., o odměnách ža.\,ýkon funkce členům zasupitelstev.

Pi,iloha č.,1

Náwh rozpočtu na rok 2020 včetně změn
Schválený rozpočet na rck 2020 a 2021
Stiednědobý níhle d na rcl<y 2022-2026
Faktury přijaté (č.ř.200000) za období rok 2020 r,ybrané dle účtu O42 a 51,.tO30O
Věcné a fotmální sprármosti interních dokladů za obdobi "l2/2020
Finanční operace s ťvotbou tezerw
Finanční opetace týkající se tvotby a použití fondů
Evidence odpisovaného a drobného majetku, inventární karty
Odpisový plán pto tok 2020
Pokyn statosty č,20/01 plán inventu t na rok 2020
Zápis ze zasedáni Za§tupitelstva mě§ťysu I§tiny č. 23. ze dne 14.g.202O
Zápis ze zasedání ZastupitelstÝa mě§tysu l§tiny č. 25 ze dne 26.10.2020
Zápis ze zasedáni Zas tupitelstva městysu lGtiny č.27 ze dne 21,12.2020
účetní doklad č,5001,04 zaiazeni a odepisování DHM
účetní doklad Fa č. 200003 - povodňor.ý plán, ptotipovodňová opaďení
Vydaná faktura č.100014 a č.100015
Smlouva č.065618ó1 o posl9,tnutí podpory ze SFŽP ČR
Rekapitulace mezd - sumái za období 12/2020
Seznam neuhtazených závazkú - dodavatelé k 37.1,2.2020
Ostqí účetní odpis za 12/2020DHM
obratová předvah ak 31.12.2020
Smlouva o dílo _ Stavební úprar,7 koupaLiště lGtiny
Bankovnír,-;,pis KB za 12/2020
Bankovní výpis ČNB ze dne 31,12.2020
Učet 5180360 - prov&ení účetních případů nakoupený ch sllžeb za 12/2020
I(upní smlouva AGROTEC a.s. _ hasičské vozidlo
Rozpočtové opat ieni 2020
Smlouva o dí]o č. 6/10/2020
Intemí doÁady 12/2O2O
Zpráva o provedené inventadzaci ma|etku a závazků k 31,12.2020
Protokol o schváe ní ÚZ ZŠ a MŠ t(rLiny


