Kmjský úřad Jihomoravského kraje
Odbor kontlolni a právní
zerotínovo náměstí 3
ó0l 82 Brno
spzn,: s _ JMK 677] l/202l
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ZPRÁVA
přezkoumání hospodaření za rok 202|
obce KRUMVÍŘ, okres Břeclav

o výsledku

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápi§u z dílčího

přezkoumání ho§podaření, které proběhlo dne 9, září 202l, a na základě \ý§l€dku
konečnéhopřézkoumání hospodaření, které se uskutečnilo ve dnech od l l . kýéína2022
do 12. května 2022, Přezkoumání hospodaření proběhlo na základě ustanovení § 42 zákona

č. 12812000 Sb., o obcích a v souladu se zákonem č. 42012004 Sb., o

přezkournávání

hospodaření územníchsamospťávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon
o přezkoumávání hospodaření).

Místo provedení přezkoumání: obecní úřad Krumvíř
Krurnvíř l84. 69] 73 Krumvíř
Př€zkoumání }ykonali
Kontrolor pověřený řízením přezkoumáníl
Kontroloť:

Bc. Petřa Kupková
Ing, Miluše Hoíáková
Ing, Renata Halámková

Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § 5 zákona o přezkoumávání hospodaření

vydal Mgr. Radomír Zimek

-

pověřen vedenim odboru kontrolního a právního Krajského

úřadu Jihomoravského kraje.

Při přezkoumání byli přítomni:

Jařo§lav Komosný - starosta
Hana Jakubčíková- účetní

Předmět Dřezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst. l a 2
zákona o přezkoumáváni hospodaření, posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto
zákona, Přezkoumání hospodaření bylo vykonáno výběrovým způsobem,

Při posuzování jednotlivých pťávních úkonůse vychází ze znění právních předpisů platných
ke dni uskutečněnítohoto úkonu.

Podl§ ustanovení § 2 odst.3 zákona o přezkoumávání hospodaření nebyly předmět€m
přezkoumání údaje, na které se vztahuje povinnost mlčen|ivosti podle daňového řádu.

Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno dne 23, čeflr'enc€ 202l, a to doručenímpisemného
oznámení územnímu celku n€jpozději 5 dnů přede dnem realizace výkonu přezkoumáni.

A. VÝsledek
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přezkoumání ho§podaření byly zjištěny chyby

v u§tanoY€ni

Přehled zjišiěných chyb a nedostatků v členěni dle ustanovení § 2 odst,

Ia

2

zákona

o přezkoumávání hospodaření|

§ 2 odst. 1 písm. d Dlnění Dřiinii a |ýdaiíi rozDočtu úelně Dlněžních oDeťací íikaiících
se lo2Dočíoýých Drostředků
- Rozpočet obce Krumvíř na rok 202], který byl zastupitelstvem obce schválen dne
18. 12. 2020, a to dle zveřejněnébo návrhu rozpočtu obce na rok 202l se závazným
ukazatelein řozpočtu obce v jeho paragrafech. byl mj. ve výdajové části na paragrafu
232] (odvádění a čištěniodpadních vod a nakládání s kaly) schválen v částce
2,000.000,- Kč, Na základě pravomoci k provádění ťozpočtových opatření udělené
zastupitelstvem obce ťadě obc€ ý závazném ukazateli do výše 50.000,- Kč (schváleno
v zastupitelstvu obce dne 28, l1.2014,usn.37/l4/Z5)byl upraven rozpočet celkem
3 rozpočtovými opatřeními. Kontrolou bylo Zjištěno, že obec Krumviř na tomto
pafagralv 232| (na položce 612] - budovy, haly a stavby) uskutečnila dňe 25. 3, 202]
výdaie z ťozpočtuobc€ spo;ené s výstavbou splaškové kanalizace a CoV. a to v celkové
výši 2,054.024,0l Kč (viz. doklad č, 21-80] -00045 ze dne 25. 3. 202] ), avšak úprava
výše uved€ného paragralu 232l (navýšení o 600,000,- Kč) byla provedena
až rozpočtovým opatřenim č, ] ze dne 3], 3.202l, čili až po provedení uvedených
výdajů, obec tímto nepostupovala v §ouladu s § 16 od§t.4 zákona č.250/2000 sb.,
o řozpočto\.ých pravidlech územnich rozpočtů,podle kt€řého s€ ŤozpočtoYé
opatř€ní provádí před pťoved€nim řozpočtově nezajištěného výdaje. Po provedeni
řozpočtově nezájištěného výdaje lze rozpočlovéopatření provést pouze při živelní
pohromě uebo havárii ohrožujícíživoty a majetek, při p|nění peněžnípovinnosti
uložené pravomocným rozhodnutím, při obdrž€ni dotace před koncem
kalendářniho řoku nebo pokud se j€dná o finančníchprostředky podle
§ 28 od§t. 12.

II. Při přezkoumání ho§podaření nebyly zjištěny chyby a nedo§tatky, kleré nemaji
závažnost nedostatků uvedených v ustanovení § l0 odst.3 pí§m. c) zákona
o přezkoumáváni hospodaření.
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B. plněni oDatření k od§tranění nedo§tatků ziištěnÝch

I.

při přezkoumání hospodař€ní úz€mního ce|ku za předcházející roky

Při

př"ezkoumání hospodařehí

za předcházející ťolqJ byly zjišlěny následujícíchyby

a nedostatk!:

-

()bec na syém zasedání zaslupilelslýa ílne 1. 9. 2020 schýálila Spolku Pro muzeum
pťominutípenúle při neýrácení použííychPostředhi poslq,ínutých obcí na základě
veřejnoprátmí smkJllly č- ]/2020 ze dne l3_ 3,2020. Rozhodhulím zdstupitelstva
se zl ěnil čl- I] ý bodě 2 a 3, kdy se přodloúil lemín úhrady návratné linanční
ýýpomoci a byb zn!šeno penále te výší1%o denně z neoPráýhěně použiíýchPřosíředků.
Změna nebyla přoýe.lena dodatkem ke ýl1louýě a tento nebrl zyeřejněn. Obec
nepostupoýala ý souladu s § l1d oclst. 1 zákoru č. 250/2000 Sb., o rozpočtoýých
pravídlech, kde poslcytolatel, s lýjjimkou sýazku obcí, zyeřejní \,eřeiúopráý í smlouýu
o posbtnutí dotace nebo náýratné finanční|ipo loci nad 50 000 Kč a její dodoíbr
na své úřední desce způsobem umožňujicím dálkouj přístup clo j0 dnů ode tlne uzayření
smlouý! nebo ieiího dodatku. V rómci konečného přezkoumání hospotlaření obce
za rok 2020 lrylo Zjištěno, že obec uzaýřela Dodalek č.] ke Smlouvě o poslq,lnulí
nárŤafué .finančníl|ýpomoci a lento dodatečně uýeřeinila dne 30. ] 1. 2020 na úřední
desce obce zp:ttsobem umožňujícímdáIeouý přístup- Dále byl k uýedeúévňlouýě
zaýřen dne ]8. 12_ 2020 Dodaíek č.2, het"ý obec uveřejnila dne 21. 12. 2020
na úřední desce obce zPůsobeí11 umožňujícímdálkouj přístup, ý blrlto příPadě, co se
lhůty pťo uýeřejnění týče, tedy již ý souladu se zákonem. K uvedenéfutl ,redostdlku,
ý tómci schýaloýárlí 4ivěrečhého lrčtu obce zl fuk 2021 (dne 29, 6. 2021) obec
součdsně přijala slsléuoué nópraýné opatření, kteíézajistí, že v budoucnu bude
postupovat ý soulaíIu se zúkonným předpiserrl PInění lakto přijaíéhohápruýrrého
opalře í bllo oýěřeno ý íámci dílčíhopřezkoumóní hospodaře í obce za fok 2021,
hd! bylo z.iišíěr1o, že obec uzaýřeld smlouýu obdobného charukretu, korrkútně
Veřejloptiýrrí smlouýa č- 4/2021 o poskyltlutí dolace ze drre 3. 3. 2021, na xáklutlě
kíeréobec Poskylla příjemci dotace (SK Kíumyíř, IČo: 46215387) Jinanční
prostředky ve uýši 590.000,- Kč, Uýerlehi smlouýa blla uýeřejněna fta úře.lní.lesce
obce způsobem umožňujícírlttlálkovjl přísíup otl 3. 3. 2021, a led! již v soullldu
se zókol\el , Napruveno.

-

obec uzavřela ýeřeinopláýní smlouýu o poslšyínuíídotace z ťo2počlu obce ýe ýýši
590 000 Kč SK Kfumýíř, Kontt,olou úřední desky unožňujícídálkol,ý přístup bylo
zjišftňo, že yedená šmlouýa zýeřejněna nebyla,Ohec neposlupoýala ý souladu s § 10d

odst. ] zákona č, 250/2000 Sb., o ťozpočtol,ych praýidlech, kde poslqkrýatel, s ýýjimkou
syazku obcÍ, zýeřejní ýeřejnopráýní smlouýll o poslg)tnutí dolace nebo náýratné Jina ční
uýpomoci nad 50 000 Kč a jeji dodatky na své úřední desce způsobem umožňujícín
c.lálkouý přístup do 30 dnů ode dne uzaýiení smlouýy nebo jejího dodatka.
VeřejnoPťáyní sĎ1louýa musí býl zýeřejněna neiméně po dobu 3 lel ode dne zverelnéni

smloul.y o poslšyínutídotace Spolku pro muzeum
Stej ý nedostalek se ýyslg]tl i
d Řinsknkdlolické ía,,nosíi. V rámci konečnéhopřezkoumání hospodaření obce za lok
2020 bylo ziišlěno, že obec doďalečně zýeřejníla veřejnoprální smlouýu s příjemcem sK
Krumvíř z.s. způsobern umožňují.:ílhdálkoly Přístup na sýé úřednídesce. K uvedetému
nedoslatku, ý lómci schvalování závěrcčného účluobce za rok 2021 (drre 29. 6. 2021),
obec současrrě přijala s!ílémovénápruvhé oputření, kteft zúisíí,že ý budoucna bude
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postupoý.lt v soultldu se zúkohlrým předpiseh. Plhění takto přijdlého nápruýúho
opolření h!,lo oýěře o v támci dílčíhopřezkoumání hospodaření obce zo rok 2021,
kdJ] b)Io zjištěno, že obec azoýřeln smlouýu obďobného ch..faklefu, konkíéthě
veřejnopfóýní §mloaýa č. 42021 o poskltnutí dolace ze dne 3. 3. 2021. na záhladě
které obec poshylla příjemci dot\ce (sK Krumýíř, IČo: 4621538D rthanční
pfostředky ýe výši 590,000,- Kč. Uýedená smlouýa byla uveřejněnL nd úřední desce
obte 4jůsobem umožňujícíltldálkouj příslup o.13.3. 2021 (bez uyedení doložhy, kd],
bude sejmalo, čili na dobu neurčitou). obec tedy již posíupoýhla ý soúladu
se zdkonern. NaDfaveno.

ll.

při předcház€jicim

Při

dilčim přezkoumáni

předchózejícím dílčhnpřezkounání hospodaření b,ly ?iištěny následující chyby

a nedostatlq:

-

Ro2počel obce Krumýíř na fok 202l, kíery byl zaslupítelstýem obce schl,álen dne
18, 12. 2020, a í0 dle zýeřejněného nár,rhu ťozpočtu obce na rok 2021 se závaznýn
ukazatele rozpočtu obce t, jeho paragrafech, byl nj. ve ýdajové čásíiha paralraíu
232l (odvádění a čišíěníoclpadních vod a nakládání s kaly) sthlálen l částce
2.000.000,- Kč. Na základě praýomoci k proyádění fo2počlolých opalřekí udělené
zasíupilelsíýem obce radě obce ý zúvazném ukllzateli do uýše 50.000,- Kč (schváleno
ý zastupítelstýu obce dne 28. 1 1 , 20 ] 4, usn. 37/142 5) byl upfoýen rczpočet celkem
3 řozpočtoýými opa!řeními, Konlrolou byk zjištěno, že obec Krum\,íř na tofito
paragral 2321 (na položce 6121 - budoýy, haly Cr staýby) uskutečníladke 25. 3. 2021
|ýdaje z rozpočtu obce spojené s ýýstaýbou splaškoyé kanalizace a ČOv, a to ý cell.a|é
|ýši 2.051.021,0I Kč (ýiz, doklad č_ 21-801-00015 ze dne 25. 3. 2021), aýšak lipfllýa
výše uledeného paraqraíu 232I (nauýšení o 600.000,- Kč) byla provedena
až fozpočtoýým opatřením č. 1 ze dne 3]_ 3_ 2021, čili až po pfoýedení uýedenith
lýdajů. obec tímlo nepostupoyala N souladu s § 16 odsí. 1 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočbýých praýídlech úzel ních rozpočíů,poílle klefého se rozpočíoýéopatření
provádí před protetlením rozpočtoýě nezajišlěného |ýdaje. PO proýedení rozpočbýě
nezajišlěného \,ýdaie lze rozpočtoýéopalření proúst pouze pří živelnípohromě nebo
haýíilii ohrožujícížiyoty a lhIrjelek, pří plnění peněžfii povínností uložené prcn)omocnim
fozhodnlltím, při obdlžehí dúace před koncem kalendařniho roku nebo pokud se jedná
o Jinančních plos!ředb) podle § 28 odst- ]2. obec k uvedenému ne.losfurku přiala
s!§lémové lrlipruýné opatření spočívajíc!ý dodňování výše uýedeného uslanoýe í
Zókona o fu4)oělouých praýidlech úzehftích lo4)očtů,Jeho plnění bjlo možhéověřit
již ý íirrtci konečhéhopřezhoumáfií hospodařerrí obce za fok 202t, a to kontrolou
to4jočtového opqtřeh{ Ro č. 6,2021 ze .lne 25. 10. 2021 a Ro ě. 8/2021 ze dne 20, 12,
202l. Rorrtíolou účeíníchdokladů např, 21-801-00202 ze dhe 1. 12. 2021 (zajštění
rcalizačftíhomanagementu k pfojektu k ohecním bltům) a d.č.21-801-00220 ze dne
29, 12, 2021 (monláž ýlrtočhívýzdolry aa vďejné osvětlen| bylo ověřeno že, že lato
louročtoýi opatření byla u§kutečhěha před pruýeden[m fozpočtoýě hezajišlěných
ýjďajů, PInění takto Dřiialého sýsléuoýého,táDfavného oDatřefií bude foýrtěž
Dředmětem *ofittolý v rámci Dřezhoulfuúní hosDodaření obce Krumýíř za ruk 2022,

- Při

dílčinpřezkoumání hospodařehí obce Krumýiř za fok 2021 byl ke kontrole
předložen Schtálený střednědobý výhled obce Krunviř na rok 2019 - 2021, který byl
projednán a schýálen z.lsíupilelstýem obce na zasedání konaném dhe 18. 12. 2017 a na
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úředhídesce obce je neřeiněn ode dne 2. l. 2018 dosud. Střednědobý lýhted obce
Krumviř byl sestaven pou2e í|o akluálního fo2počloýéhorobu, tj. do loku 2021. obec
íak heposíupoýala ý sollla.lu s § 3 odsl. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtoýých
pravidlech územních rczpočíů,ýe kleťémje uýedeno, že střednědobý ýýhled rozpočtu
je náslťojen| územniho samosprávného celku a svazku obcí sloužícímpro střednědobé
fnančni plánování lonoje jeho hospot]ářslýí. Sestaýuje se na základě uzaýřených
smluvnich vlahů a příjatých závazků zpravidla na 2 a2 5 let následujícich po roce, na
který se sestaýuje ťočnílozpočet. K uvedenému ,realostdtklt přúLla obec nápftrvné
opalření spočívající
ý sesravení noýého středhětlobého ýj,hledú foq)očlu obce
Krufuvíř na íok 2022 - 2025, jehož ,\iýth bll na úřední .lesce obce zveřejněn ýe dhech
ol1 22. 11. 2021 do 17. 12. 2021, plojednán g schýáleh za§tuPitel§týem obce ha jeho
zasedóhí konanéu dfte 17. 12. 2021 a jeho schválerrá ýeft,e je na úřední.lesce obce
zýeřejněna ode.lie 20. 12. 202I. N!p!g9!!9:

C. Záv ét
Při přezkoumání hospodaření obce KřumYíř za rok2o21

byIy ziištěny chvbv a n€do§tatkv

uvedené v ustanovení § l0 odst. 3 Dísm, c) zákona o Dřezkoumávání hosDodaření. a to

Nedostatky, §počívajícív porušenípovinností územního celku stanovených zvláštními
právními předpisy
- Rozpočtoýéopatření, s výjimkou zákonem vymezených opatřeni, nebyltl provedeno před
proýedenim ťozpočloýě hezajištěného ýýdaj e.

II. Upozořnění na případná rizika, kteŤá lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků,
která mohou mit negativní dopad ua ho§podaření úz€mního c€lku v budoucnui

-

Při přezkoun\ání hospodaření za rok 2021 nebyla zjištěna žádná záýažúá rizíka, kteťá
by mohla řnít neqatíýní dopad na hospodaření územníhocelku y budoucností.

III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územniho celku ..........,,..,,,...................,

celku

0,18%

b) podíl závazků na rozpočtu územního
...... 1,36 ''/ó
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ,,,,,, 0,00 %

Iv. ověření

poměru d|uhu územního celku

k

přůměru jeho příjmůza poslední

4 rozpočtové roky podle práYního předpisu upraYujícího Ťozpočtovou odpovědnost:

Dluh obce Krumvíř k31. 12. 2021 nepřekročil 60 % pniměru příjmů za poslední

4 rozpočtové řoky.
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v. ostatní §dělení pro přezkoumávaný územníc€l€k

-

Konlrolni skllpina tlpozorňuje na usíano|ení lj 92 ods!. 1 zákona č, 128/2000 Sb., kdy
je slanoyeno, že zoslupíIe]sll)o ohce se schází podle potřeby, nejméně ýšdkjedenklát 2a
3 něsíce. Při konečném přezkoumání hospodařeníobce bylo kontrolou zápisů ze schůzi
zastupitelsh)a obce konaných y obdobi leclen - prosinec r, 202l zjišlěno,
že např. zasedání zaslupile^lýa obce se knab t]ne 3l, l}. 2a2l a pak až dne 17. 12.
2021 . Tento způsob svoláyáni zclstupilel.rlw je tedy y rozporu s A)edeným tlsía oýe ím
zókona o obcich.

Kfumvíř_ dne ] 2. 5, 2022

Bc. Petťa Kupková
kontíolor poÝéřený řizenin přezkoumáií

In8. Miluše Horáková

o/rrl*.,.

Ing. Renata Halámková

Poučení
Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně i návrhem zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření. Ve smyslu ustanovení § 6 odst, l písm, d) zákona
o přezkoumávání hospodaření je možno k tomuto návrhu a proti kontrolním zjištěnim v něm
uvedeným podat pisemné stanovisko ve lhůiě do l5 dnů ode dne předání tohoto návrhu, a to
doručením kontrolorovi pověřenému řízenim přezkoumání.
Kon€čným zněním zprávy se tento návrh stává okamžikem mamého uplynutí Ihůty k podání
písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému říz€ním přezkoumání,

Zpráva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemžse jeden stejnopis předává zástupci
kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušnéhospisu krajského úřadu.

Územní ce|ek je v€ smy§lu u§tanovení § t3 od§t. 1 písm. b) zákona o přezkoumávání
hospodaření povinen přijmout opatř€ní k nápŤavě chyb a nedo§tatků uv€d€ných
v této
zpřávě o \"ýsledku přezkoumání hospodařeni a podat o tom písemnou infoťmaci
krajskému úřadu, a to nejpozději do 15 dnů po pŤoj€dnání této zpřá\T spolu §€
závěrečným účtemv orgán€ch

územního celku.

Územní celek je dále ve smys|u ustanoveni § 13 odst. 2 zákon^ o přezkoumávání
hospodaření povin€n v iníormacích podle U§tanovení § 13 odst. l pí§m. b) téhožzákoll.a

-6,

uvést |hůtu, ve kteřé podá křajskému úřadu písemnou zprávu
opatření a v této lhůtě kťajskému úřadu uvedenou zpřávu zaslat.

o plnění přijafých

Nesplněním těchto povinností §e územníc€lek dopu§tí př€stupku podle ustanovení 14
§
od§t. 1 pí§m. b) a c) zákona o přezkoumávání hospodaření. Za přestupek lze uložit
pokutu do 50.000 Kč.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovenim
§ lI zákona
o přezkoumávání hospodaření projednána a jeden v;itisk převzal starosta obce Krllmviř.
Nedílnou součástízprávyje seznam přezkoumávaných písemností uvedených v příloze,
Poslední kontrolní úkon, tj. ukončehíkontroly na místě, byl učiněn dne 12. 5. 2022. Zásíupci
územníhocelku prohlašují,že posk},tli pravdivé a úpIné infotmace o předmětu přezkoumání
a o okolnostech vztahujícich se k němu.

Z7

JarosIav Komosný

Hana Jakubčíková

B§
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Příloha ke zDŤávě o vÝsledku Dřezkoumání hosDodaření za řok 2021
Při přezkounání hospodaření byly přezkoumány následujicí písemnosti:

-

Návrh rozpočtu obce Krumviřna rok 202|
opis rozpočtoťchzmčn za obdobt 1-12/202l (evidence rozpočtoYých opatření seýaÝená k€ dni 3l, 12,
202l,!
Rozpočtovéopaťení za kontrolované období č€rv€nec - prcsinec r, 202l, Ro č- 6 ze dne 2s- |0.2,02l
(vč. úč€hího dokladu č. 21-801-00202 2e dne l- 12. 202l), Ro č, 81202| ze drc 20. 12. 2021
(vč. účetního dokladu č, 2 l -801-00220 ze dne 29. 12.2021)
Rozpočfuvéopatření za kontrolované obdobi 1eden - červen r. 202l, Ro č. l/202l ze dne 3l. 1.202l
(vč- účehíhodokladu č, 21-801-00045 ze dne 25, 3, 202l)
SchváIený rczpočet obce Krumvíř na rok 202l
střednědobý výhled rozpočru obce Krumvíř na lok 20l9 - 202l
střednědobý Yýhled lozpočtu obce Krunviř na ťok 2022 - 2025 - náyťh
Střednědobý výhled rozpočtu obce Ktumvíř narok2022 - 2025 - schválený
Návrh závěrečnéhoúčtuobce Krumvíř za rok 2020

Závčlečnýúčetobce Krumvíř za rok 202l
Bankovní \.ýpis č. ] 87 ze dne 8, ll. 202l , Komerčííbanka, a,s, (qplacení odměny za měsic l0/202l zaměstnanec § osobnim čisl€m l32, l95)
Bankovní yýpis č, 2l5 ze dne 20. 12.202l až é.222 ze díe 3l- 12- 2o2| - Kom€rčni banka, a,s,
íod účetníhodokladu č, 2]-801-00215 ze dne 20, l2. 202l do účetnihodokladu č, 21-801-00222 ze dne

31.12-202l)

Bankovní \.ýpis č, 36 ze dne 2- 12- 2D2], až č- j9 ze dne 3l, 12, 202l - Česká národni banka. a,s.
(od účetníhodokladu č, 21-802_00036 ze dn€ 2. ]2, 202l do účetníhodokladu č. 2l"802-00039 ze dne

31.12-202l)

KB, a.s, ze dne l l, 2.202l (Bv č.21l202l)
KB, a,s, ze dne l3, l0, 202l (BV č. l7l1202l)
Bankovní\"ýpi§zběžného ltčtuobcevedenéhouKB, a,§, ze dne3l, 3. 202l (Bv č- 3l1202l)
Bankovní ťpis z běžnéhoúčtuobce vedeného u KB, a.s, ze dje 7- 6.202l (Bv č, 95/202l, qplacení
odměn za měsíc 5/202l , členovézaýupitelslva obce s osobnimi číslyl, 140, členovérady obce
s osobnímičísly82, l9l. l92 ayýplaty zaměsh]ance s osobním číSleml65)
Bankovnl \.ýpis z běžného účtuobce vedeného u Komelční banky, a.s, ze dne l0. 12.2021 |BY
č, 2091202l, účetnídoklad č. 21-801-00209 ze dne ]0, 12. 202l - vyplaceni odměn za měsic l]/202l členovézastupitelslva obce s osobnim i čisly l . l 40, členovérady obce s osobĎimi čkly 82. l 9l , l 92)
Protokol o \Třazeni drobného_dlouhodobého hmotného maj€tku_ze dne 3l, l0,202l (rfřazení dvéři inventárni číslo253 DDHM ZS, 254 DDHM ZS,255 DDHM Zs, 256 DDHM Zs), Pťotokol o zařazení
Ba.kovní yýpis z bčhéhoúč(uobce v€deného

u

Bankovní výpis z bčžnéhoúčtuobce v€d€ného

u

drobného dlouhodobého nehmotného majetku ze dne 3, 9, 20zl tzaí^zení základního webu ZŠinventární čislo l0 DDNM ZŠ)- Základni škola a Mat€řská škola Krumvíř, okres Břeclav, pří§pěvková

lný.níatizŇjí ,pÁva za íok 2021

ze dne 29-

l -

zo22

Inventumí soupisy majetku, pohledávek azávazků ke dni 3l - 12- 202l
Plán inveĎta.izac€ za rok 2021 ze dne l'7 . 12. 2021
Protokol o proškoleni členůinventarizační komise obec Krumvíř ze dne l7, l2.202l

Plán inventur ?,02l ze dje 15. 12.202l, Zápis o proškolení všech čl€nů invenlarizačnich komjsi
jm€nova,rých k plovedení inv€ntarizace za rok 2o2l ze dne 17, 12, 202l, Inventarizačnízpráva
o \ýsledku inveniarizace podle stavu ke dji 3l- 12- 2021 ze dne 28. l, 2022, Inventumí soupisy
inven(arizačních položek maj€tku vč, opíávek, poh ledávek a závazků ke dni 3 l , l 2. 202 ] " Základni škola
a Valeisla skola Klulnvíi, okre( Biecldv. pííspě!ková olgani7ace
Fakura č. 2l0100055 z. dne 1.9.2021. vč, účetníchdokladů č, 21_010-00227 ze dne 13, l0, 202l
a d.č. 2]-801,0017l ze dne l3, l0. 202l (organizace ZŘ na TDI a BoZP k akci: "splašková kanalizace
v obci Kíumvíř". dodavatelI DILUclDUM s,r,o,)
Faklula č, 210]00063 ze lne 12. lo. zo2l, \lč. účetnichdokladů č, 21-010-00228 ze dn€ ]3. ]0. 202l
a d.č. 2]-801-00l74 ze dn€ l8, l0, 202l (organizace ZŘ na zholovitele díla k akci: "Splašková kanalizace
v obciKrumvíř", dodavatel:

DlLUcIDUM

s,r.o.)

Kniha došlých faklor zaťok 202l (d,č.2]-0]0-0000! až21-0l0-00l32)
Kniha !rydaných faktur za rok 202l (d.č, 2 l -03 0-0000 l až 2l -030-00007)

Evidenc€ čerpání dovolené v roce 202 l , zůstatek k dat]u3l . 12. 2021 - zaměýnanec s osobním čislem t
Rekapilulace m€zd za l-]2/202]

8_

_
-

Mzdové listy členůzastupiielstva obce za rok 202l, sestav€né ke dni 3 l , l 2. 202l (členovéza§tupitelstva
obce s osobnimi čisly I, l40 a členovérady obce s osobními čísly82, I9I,192)
Mzdové lisb, členúzastupitehtva obce za rok 2021, sestavené ke dni 3l, 12, 202l (členovézastupilektva
obce s osobnimi čísly], l40 a čIenovérady obce s osobnimi čísly82, ]9],l92)
Pokladní doklad č,21_70]_00784 z€ dne 30. ]2,202l (ce§lovné 2a obdobi od l,l2.202l do30. 12,
202 l ) _ zaměsťnanec s osobnift čišleh l

Pokladnídeníkzaobdobíod],l2.202l do31,12.202]lodpokladníhodokladuč,21_70]_00738zedne

2. l2, 202l do pokladního dokladu č, 2I_701_00785 ze dn€ 30, l2. 202l)

Darovací smlouva ze dne 14.4, 2020 (finančnídar, přú€mcei Spolek pro Muzeum Krumvíř), vč. účetniclj
dokladů z roku 202 ] (d.č, 2 1-052-00017 ze dne 14 . 4. 202l )
Dohoda o pmcovní činnosti ze dne 4, l, 202l (splávce viceúč€lového hřiště _ kudů), Mzdový list za l]2/202l _ zamčstnanec s osobním čislem l95
Dohoda o provedeni práce ze dne 30.9.2a2l (koDlpletace, vkládáni a roznos volebních listků), Mzdoyý
list za 1_I21202l _ zaněstnanec s osobním čhlem l32
Pracovni sm louva ze dne 30, 4. 202l (dělník na úklid a údržbuobce), Plalový výměr ze dne 30, 4, 202 l ,
Mzdoyý list zanlěsnrance s osobDim číslenl65
veřejnoprávn í sm louva č. l /202 l o poskytnuli dotace ze dne l . 2. 202l ( přú emce: Spolek pío Muzeum
Krumvíř, Ičo: 22sjs7ló). vč. účetníclrdokladů (d,č, 21,80]_0002I ze dne ] i, 2, 202l)
v_eřejnoprávni sInlouva č, 4/2021 o poskytnutí dotace Ze dne ], ]. 202l (přijemce: SK Krumvli.
ICo: 462l5387), vč, úč€tnich dokladů (d,č, 21_801_0003l z€ dne 3. 3. 202l)
Velejnoprávní smlouva o Poskytnutí íávlatné finančDi výpomoci ze dtre l], 3, 2020. vč, Dodatku č, l
ze dne 2_ 9_ 2020 ayé. Dodalku č, 2 ze dne l8, 12, 2020 (příjemce: spolek pro Muzeum Ktumviř, lČo,
228387l6), vč, účelflíchdokladů z roku 202l (d,č. 21_052_00003 ze dne 4, 1.202l a d.č. 21-052-00017
ze dne l4, 4, 202l)

3l, 12. 202l. vč, účetníhodokladu č, 2I_052-00086 ze dne 31- 12- 2a2l
(k veiejnopdvlli smlouvé č. l/202l o poslqhluti dotace ze dne 1.2.2021 - příjemce| SpoIek pro
MUzeunr KrUmvli. lCo, 228]87ió)
vyúčtováni ze dne 3l, 12,202l. vč. účelníhodokladn č. 21,052_00086 ze dne 31. 12.2021
(k Veřejnoprávnísnllouvě č.4/202l o poskyfuuti dotace z€ dne 3_ j, 202l _ přijenrce: sK Krumvíř, lČo:
Vyúčlováníze dne

46215387,)

Zádosl o po"lq lnull dola.e /e dne ., l2, 2020 lradaIel: SK Krulnvil. z <,. l( o: 4o2l5j8?l
Zádosl o poskylllurl doíace ze dlle lq, l l, 2020 (2adatel: Spolek pro Muzeunr Krumvíř, IČo: 22838716)
SD]louva č, JMK074030/2lloKH o poskytnutí dolace z rozpočtu Jihomotavského kraje ze dne 20, l2_
202l (obec přijemce, akce "obíova povrchu víceúče]ovéhohřiště Krumviř'), Žádost o finanční podporu
z rozpočtu JMK pro rok 202l ze dDe 2]. 9, 202l. Učebri doklad č, 21-052-00066 ze dne 20. 12.2a2l
(př€dpis podminěné pohledávky). Bankovní výpis č, 3a ze dne 22, 12,202l _ Česká národĎí banka. a,s,.
účebridoklad č,21_802_00038 (přljem dotac€ od JMK), U.etlli doklad č, 21_052_00087 že dne ]], ]2,
202l (čerpáDídotace), Učenri doklad č. 2]_0]0_00150 ze dne 28.7.202l (íaktura za obnovu povrchu
víceúčelovéhohřiště), Bankovni výpi§ č, 126 ze dn 29.7. 202l _ Komerčni banka. a,s. (doklad č. 2l_
801-00l26 - úhrada iaktuya obnovU povrchu hlišlě). F inanční.lypořádáni dotace 2e dl\e 25_ l _ 2022
Zádosr o súhri doraci v oblasll podpory neproíesionáIiich uDrěleckých aktivi! v rcce 2021 ze dne 17.9.
2020 (poskytovatel dolace: Ministerstvo kullulf), Rozhodnuli č, l2T_l720l202IloRNK o poskytnutí
neinvestičnídotace ze stálniho rozpočtu ČR na rok 2021 2e dne 17,5,202] (obec pŤijemce, ná,ev
projektui Folklorní festival 'Kraj b€ze stillu" Krumviř. 32, Ročník), Změna úč€lového ulčeni dotace z
e dne 30.6,202l (doba reáIizace projeku. změny obsalrové irozpočtové),vyúčtovánídotace za ťok
2021 ze dne 23. l l . 202 l (včeině soupisu dokladů S částkanr i hrazených z dotace), Závěrečná zprava o
lealizaci projektu ze dne 23. l1, 202l. Účetní doklad č.21_010-00254 z€ dne 4, 11,202l (faúura za
ozvučeni videonnhrávky). Bankovní yýpis č, 4 ze dne 15. 2.2022 - Če§ká íárodní banka, a.s, (vralka
nenlvestični dotace v plné poskytnuté výši na bankovni účetMiflistetstvá kultury 2e dne 15.2.2022)
NájmnísmlouM re dne l. 7,202l na pronáj€nr obecního.bytu č. 6 (2KK) o ploše ]4,]7 nl2 na pozenrku
p,č, Sl

J2aaĎ25čp,50žlspodmnloLslozenli:stin)1.1čelnldoklad}oúiIo\anipohledávl§,,anájem
č,21-080"000l7zedne20,8,202l aúhradyzaháiem.,21_801_00l]szedne20,8 202l.Úcernidoklad
o sloreniJislin} č, 21-000_02545 a uhrad) llnin} |, 21_801_00ll2 /e dne l, ?, 202l, V)poved'najmu
bylL] ze sIrany nájenrce ze dlle ]0 8 202l,Učetllidokladovfácelrijistn]yč.21-801-00l73z€dn€l5.
l0.

2021

Nájemni smlouva ze dne 29, l0. 202I na pronájem obecního bytu č, 6 (2KK) o ploše 34,37 m2
na pozemku p.č, St, 32 a 96/2 s čp, 502 (s

podmíikou složeníjistiny)
smlouva pro ulnístěníZ"Boxu a Spolupráci přijeho plovozováni ze dne'/_ 12- 2021 (úplatnéuživáni
plochy o výměře 1,36 m2 na obecnim pozemku p,č. 1448/9 v k-ú. Krulnvií, prcVozovalel/pronajímatel:
Zásilkovna s,r.o.)

-9-

l
l
Smlouva o dilo č, 02-0778 na realjzaci veřejné zakázlry s názvem| "Kanalizace a Čov Krumvíř,
zhotovitel stavby" z€ dne 30,9,202l. vč, Dodatku č. l z€ dne 2l, 12,202l (zholovitel: VHS Břeclav
s.r.o., IČo:42324l49)
Kupní sm louva ze dne 25.

l . 202 l (obec kupuj ící.předmětenr jsou pozenrky parc - a- 92ol24 (2 i47fi2),
paíc. c.920/25 (72 m2), parc- ř,920/26 (l02 nl'2), parc. č,92012'7 (2 7ó5 m2), vč. účetníchdokladů

č, 2]-050-00028 ze dne l. 2.202l a d,č, 21-801-000]ó ze dne 1.2.2021
Kupni smlouva ze dne 26, ],202] (prodej částiobecního pozemku p.č, 7317 = novč vzniklý st,798 - zast.
pIocha o výměře 7m2, v k.ú. Krumviř), vč. Geom€lrického plánu č, 963-19012020 ze dne 24.9.2020,
vč, Vyťozuměni o provedeném vkladu do kataslru nemovitosti sp. zn Y -3611202'-'735 (právní účinky
vkladu ke dni 27, l. 202l). vč, účetníchdokladů č, 21-05]-00003 ze dne 27, l, 202l a d.č, 2] "80]-00013

zedrc27.1.2021

smlouva o zříz€nl včcnéhobř€mene

č,| Ho,0l4330064022/00]-MDP ze dne 13, l0, 202l úplatná

(obec povinná) k pozemku p,č, 4312. Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nenjovitostí ve věci
sp. zn. y -429912021-735 zr dne 6, l 2. 202 l , Učetni doklad předpisu pohledávky č, 2 l -030-00028 ze dn€
6, l2, 202l, úhrady pohledávky č, 2l -801-002 ] 8 ze dne 23. 12.2021
smlouva o zřízeni věcného břemene č,: Ho-0l4330063226/001-MDP z€ dne 9, ll. 202l úplatná (obec
povinná) k poz€mkům p, č- 496/ l a 498/ l 6. Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovjtostí ve
yěci sp- zn. y -4615 n021-735 ze dne 29. l2, 202l, Učetnídoklad předpisu pohledávky č, 21-030-00034
ze drc 29 - 12.202'l
Přikazní smlouva č. PS-20l6-030 zf dne 28. 12.2016 (organizace ZŘ na zhotoveni PD pto územni
rozhodnuli. TDI a zhotovilele projektu| "splašková kanalizace v obci Krunrvlř", příkaznik: DILUCIDUM
Záměr obce Krumvíř o prodeji pozemku ze dne 9, ll, 2020 (prodej části obecních pozemků| p,č, 7317 =
st. 798 o výměře 7m2 a p.č. 74ll - ostatni plochaap.č, 1447 - oslahí plocha. díl a.. b, a d, o celkové
\.imčíecca 24 m2, vše v k,ú, Krumvíř)
Záměr obc€ Krumvíř o pronájmu části pozemku p.č, l448E ze dn 9-9-zo2l (pronájem části pozemku
p,č. l448/9 v k,ú. Krumvíř o výměře 2.5 m2 za účelemumístěni Z-Boxu - \/ýd€jni zařiz€ni spol€čnosti

Zásilkovna s,r,o,]

Záměr pronájmu obecních bytů z€ dne 23, 4, 202l (6 bytů o veliko§tech lKK a 2KK na pozenlku p. č. st,
32 a 9612 s čp. 502)
Záměr pronájmu obecního bylu č, 6 (2KK) na Pozemku p, č, st, 32 a 96/2 s čp. 502 ze dne 9.9.2021
Dokumentace k veřejné zakázce s ná^em: "Kanalizace a ČoV Krumvíř - zhotovit€l §tavby"
- Protokol o j €dnán í komise z€ dne l9.8,202l
- Písemná zpráva o hodnocení nabidek ze dne l 9, 8, 202 l
- Rozhodnutí/oznámení o ťběru dodavatele ze dne 1.9.202l
- Písemná zpráva zadavatele ze dne 5, l0.202l
Přjjatá opatření k nápravě chyb a nedostatků a splnění lhůiy plo pťovedení opra}ry ze dne 30.6.202l
Protokol č. l/202] o \"ýsledku veřejnosptávní kontroly Základní školy a Mateřské školy Krumviř, okres
Břeclav, příspěvkové or8anizace ze dne 30, 6, 202l (kontrola na místě dne 28, 4,202l. kontrolované

obdobíod ]. ] l,2020 do 3l,3.202])
Protokol č, 2/202l o výdedku veřejnosprávní kontroly Základní školy a Mateřské školy Krumviř, okres
Břeclnv, příspčvkovéorganizace ze dne 9, l1.202l (kontíola na mistě dne 8. l1, 202l, kontrolované
období od

],4,202l

do

30.9.202l)

- prosinec r,202l (konané dne 15.7,202l, dne
2021, dne 8. ]2, 202l)
Zápis ze Schůze Rady otJce konané dĎe l7. 3, 202l (schváleni úč€hrí závěrky 2020 a návíhu na rozděleni

Zápis ze schůze Rady obc€ konané v období č€rv€n€c

26.a.202l.dne8.9.202l,

dne

2l, l0, 202l. l l. ] l.

výsledku hospodatení 2020 - Záklaólí škola a MateřSká škola Krunrvíř, okres Břeclav. příspěvková
organizace)

zápis č.4lzjz\ ze schůze Zaslupitelstva obce konané dne 18,

12, 2020 (Rozpočet obce

Kťunrviř na rok

202l,)

_
_
_
-

Zápky ze schůze Zastupitelstva obce konané v obdobl leden - prosinec r,202l (č. l/202l konané dne
31.3.2021, č. u202l konané dne 29. 6- 202l, č, 3/202l konané dne 3l. 8. 202l, č. 4/202l koĎané dne
11. 12.202l ač. 5lz021 konanédne28, l2, 202l)

Zápis o provedení kontroly stavu hotovostiv pokladně obce a pokladních dokladůze dne28- 12-2021
Zápis z kontroly kontrolniho yýboru obce Krunlviř ze dng 26- 9- 202l
oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtovéhoho§podařeníobce Krumviř ze áne29- 6-2021
Rozhodnutí o íegishaci k dani z přidané hodnoty ze dne 2l, 8, 2020 (DIČ: CZ00283282. Finanční úřad
pro Jihonroravský kraj, č. 384o3442a/30l 1-00510-702651)
Finanční \rypořádání dotací poskytnutých plijemcům pro§třednictvím kraje na Volby do PS PČR ze dne

l0.

l -

2022
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