Obec Krumvíř
Adresa: 691 73 Krumvíř 184, IČ 00283282 DIČ CZ00283282

Návrh-Závěrečný účet obce Krumvíř r.2021
právní rámec:
§ 17 zákona č.250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných
předpisů
§43 zákona č.128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků
Na základě zákona č.250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších změn a doplňků, zveřejňuje Obec Krumvíř závěrečný účet obce za rok 2021
1a)Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné
úrovně, poskytnuté a přijaté transfery
Neinv. přijaté transfery z všeob.pokl.správy (pol.4111)
275.290,15Kč volby,bonus
Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci SDV(pol.4112)
284.600,--Kč výkon stát.správy
Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu(pol.4116) 2.032.503,--Kč VPP,kurty,hřbitov
Ostatní neinv.transfery od rozp.ústř.úrovně(pol.4119)
19.800,--Kč Vin.fond
Neinv.přijaté transfery od krajů(pol.4122)
250.000,--Kč víc.hřiště
Inv.transfery ze SR(pol.4211)
4.576.748,--Kč bytový dům
Celkem:
7.438.941,15Kč
ÚZ
13013
13101
17058
17058
34070
98037
98071
98858
341
Celkem:

Účel přijaté dotace
Úřad práce - VPP
Úřad práce - VPP
MMR-víc.hřiště
MMR-hřbitov
MK-KBS
kompenzační bonus
Neinv.transfery-volby
MF- bytový dům
JMK-víc.hřiště

přijato v Kč
90.000,00
90.000,00
1.282.503,00
500.000,00
70.000,00
244.290,15
31.000,00
4.576.748,00
250.000,00
7.134.541,15

skutečně čerpáno
90.000,00
90.000,00
1.282.503,00
500.000,00
--244.290,15
27.345,55
4.576.748,00
250.000,00
7.060.886,70

Účelové dotace do rozpočtu obce za rok 2021 činily 7.134.541,15Kč. Dotace byly řádně
vyúčtovány, nevyčerpané finanční prostředky z dotace na volby do PS Parlamentu ČR,KBS
ve výši 73.654,45Kč byly vráceny poskytovateli v lednu-únoru 2022 v rámci fin.vypořádání
se SR.
1b)Vyúčtování finančních vztahů k příjemcům dotace z rozpočtu obce
Schválená dotace Skutečně čerpáno
v Kč
v Kč
TJ Sokol
590 000,590 000,Spolek pro muzeum
50 000,50 000,Malovaný kraj
3 000,3 000,ZUŠ Klobouky u Brna
10 000,10 000,FS Pantlička
20 000,1 983,Římskokatolická farnost
190 000,0
Celkem:
863 000,654 983,-
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V roce 2021 Obec poskytla neinv.transfery:
Mikroregionu Hustopečsko ve výši 35.400,-Kč. (členský příspěvek)
Dobrovolnému svazku obcí Čistý jihovýchod ve výši 5.110,-Kč. (projekt na změnu klimatu)
Městu Hustopeče ve výši 64.342,-Kč. (spolufinancování sociálních služeb)
Městu Klobouky u Brna ve výši 14.000,-Kč. (přestupková komise)
Obce Mikroregionu Hustopečsko založily veřejnou sbírku na pomoc obcím postižených
tornádem( Hrušky, Moravská Nová Ves, Mikulčice, Lužice a Hodonín).Obec Krumvíř zaslala
na k tomuto účelu zřízený transparentní účet finanční prostředky ve výši 100.000,-Kč.
2)
HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZENÉ OBCÍ
Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola Krumvíř, okres Břeclav, příspěvková organizace
Krumvíř 23
691 73 Krumvíř
IČ 70940126
Součástí příspěvkové organizace je školní jídelna.
Výše poskytnutého příspěvku na provoz z rozpočtu obce v r.2021 činila 1.460.000,-Kč
Rada obce na svém zasedání dne 14.3.2022 schválila rozdělení výsledku hospodaření za rok
2021 :
rezervní
fond odměn odvod zřizovateli výsledek
fond
hospodaření celkem
ZŠ a MŠ 95 865,60 0
0
95 865,60
Dne 28.4. a 9.11.2021 byly provedeny v PO ZŠ a MŠ Krumvíř veřejnosprávní kontroly členy
finančního výboru. Nebyly shledány žádné nedostatky.
Roční účetní závěrka příspěvkové organizace ZŠ a MŠ včetně všech zákonem předepsaných
výkazů je založena na Obecním úřadě v kanceláři účetní obce.
HOSPODAŘENÍ OBCE
Rozpočet obce na rok 2021 byl schválen na zasedání zastupitelstva obce dne 18.12.2020.
Příjmová část rozpočtu
Výdajová část rozpočtu
Financování

23 939 100,- Kč
21 880 000,- Kč
-2 059 100,- Kč

Návrh rozpočtu byl vyvěšen na veřejném místě od 30.11.2020 do 22.12.2020.
V souvislosti se schváleným rozpočtem bylo Zastupitelstvem a Radou obce projednáno a
schváleno během roku 9 rozpočtových opatření.
O rozpočtových opatřeních je vedena evidence v souladu s §16 z.č.250/2000Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v znění pozdějších předpisů.
Přehled plnění rozpočtu v Kč:
Rozpočet
schválený
celkem příjmy po konsol. 23 939 100,00

Rozpočet
upravený
34 117 000,00
2

Skutečnost
28 660 957,49
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celkem výdaje po konsol.

21 880 000,00

25 014 900,00

20 476 381,70

Saldo příjmů a výdajů

-2 059 100,00

-9 102 100,00

-8 184 575,79

Výsledek hospodaření obce ke dni 31. 12. 2021
účet 431
7 870 696,26Kč
Investiční příjmy
- z prodeje pozemků
- přijaté dary na pořízení DM -změna územního plánu
Celkem:

13.114,20Kč
159.962,00Kč
173.076,20Kč

Investiční výdaje
- veřejné osvětlení-tech.zhod.
- pozemky
- zaměření chodníku v okolí p.č.494/25
- ZŠ-nástavba ŠJ(zařazení do majetku)
- stadion-osvětlení
- bytový dům(zařazení do majetku)
- změna územního plánu
- ČOV
-kanalizace Za Humny
Celkem:

1.424.504,00Kč
116.678,00Kč
33.275,00Kč
8.058.840,34Kč
42.350,00Kč
12.523.052,05Kč
159.962,00Kč
2.116.979,01Kč
107.085,00Kč
24.582.725,40Kč

Inv.výdaje se týkaly především:
projekt.dokumentace – ČOV,ZŠ-nádstavba školní jídelny,stavba bytového domu, nákup
pozemků,změna územního plánu,tech.zhod. veřejného osvětlení.
Výdaje na nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku:
(pořizovací cena od 1.000,- 40.000,-Kč)
kultura
21.239,00Kč
(pivní sety)
míst.hospod. 19.948,00Kč
(kamerový systém-sběrný dvůr)
hasiči
ou
hřbitov
Celkem:

76.228,90Kč
16.938,09Kč
4.759,90Kč
139.113,89Kč

(stejnokroje,přilby, oxymetr,detektor plynů,LED svitilny,
kyslíková láhev, hadice)
(tiskárna, kancelářská židle)
(vozík na rakve, nást.lampa)

Do oprav majetku obec v roce 2021 vložila: 4.122.691,63Kč
Jednalo se hlavně o opravy:
silnic (147.563,-Kč), chodníků (9.599,-Kč),hydrantu (38.356,-Kč),kanalizace (197.786,-Kč),
rozhlasu (13.200,-Kč),kulturního domu (50.007,84Kč), kurtů-povrch kurtů (2.995.547,65Kč),
veřejného osvětlení (87.561,-Kč), starého hřbitova (519.407,46Kč), traktoru (15.025,60Kč),
rozvaděče elektřiny (32.215,-Kč).
Tvorba použití peněžních fondů
Sociální fond v r.2021 v Kč
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Počáteční stav k 1.1.
Tvorba
Čerpání
Zůstatek k 31.12.

0
14 400
14 400
0

Hospodaření sociálního fondu je v souladu se Směrnicí obce Krumvíř pro tvorbu a čerpání
sociálního fondu.
3)
Inventarizace majetku
Inventarizace majetku byla provedena k 31.12.2021.
Dne 17.12.2021 starosta jmenoval tříčlennou hlavní inventarizační komisi a 5dílčích komisí.
Inventarizace byla podložena inventurními soupisy majetku. Inventarizační zpráva je přílohou
závěrečného účtu obce Krumvíř.
4)
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 a o přijetí nápravných
opatření.
Přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 bylo provedeno pracovníky odboru kontrolního a
právního Krajského úřadu Jihomoravského kraje.
Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č.420/2004 Sb., o přezkoumávání
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků, ve znění pozdějších
předpisů dne 9.9.2021 (dílčí přezkoumání) a ve dnech 11.-12. května 2022(závěrečné práce,
zpracování zpráv).
A.Výsledek přezkoumání
I.Při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustan.§10 odst.3
písm.c)zákona o přezkoumávání hospodaření. Jedná se o §2 odst.1písm.a) plnění příjmů a
výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků
(podrobnosti viz.příloha Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření str.2) .
II.Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky , které nemají závažnost
nedostatků uvedených v ust.§10 odst.3 písm.c) zákona o přezkoumání hospodaření.
B.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
I.Při přezkoumání hospodaření za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky nebo
nedostatky byly již napraveny.
II.Při předcházejícím dílčím přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky:
- Rozpočet obce Krumvíř na rok 2021, který byl zastupitelstvem schválen 18. 12. 2020
se závazným ukazatelem rozpočtu v jeho paragrafech, byl mj. ve výdajové části na
paragrafu 2321(odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly) schválen
v částce 2.000.000,-Kč. Obec na tomto paragrafu uskutečnila dne 25.3.2021 výdaje
z rozpočtu obce spojené s výstavbou splaškové kanalizace a ČOV, a to v celkové výši
2.054.024,01Kč., avšak úprava výše uvedeného paragrafu byla provedena až
rozpočtovým opatřením č.1 ze dne 31.3.2021, čili až po provedení uvedených výdajů.
Obec tímto nepostupovala v souladu s § 16 odst. 4 zákona č. 250/2000Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, podle kterého se rozpočtové opatření
provádí před provedením rozpočtově nezajištěného výdaje. Obec k uvedenému
nedostatku přijala systémové nápravné opatření spočívající v dodržování výše
uvedeného ustanovení zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Jeho
plnění bylo možné ověřit již v rámci konečného přezkoumání hospodaření obce za
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rok 2021, a to kontrolou rozpočtového opatření č.6/2021 ze dne 25.10.2021 a
č.8/2021 ze dne 20.12.2021, kdy rozpočtová opatření byla uskutečněna před
provedením rozpočtově nezajištěných výdajů.
-

Při dílčím přezkoumání hospodaření za rok 2021 Obec předložila ke kontrole
Schválený střednědobý výhled na rok 2019-2021, který byl projednán a schválen
zastupitelstvem obce na zasedání dne 18. 12. 2017 a na úřední desce je zveřejněn ode
dne 2. 1. 2018 dosud. Střednědobý výhled byl sestaven pouze do aktuálního
rozpočtového roku, tj. 2021. Obec tak nepostupovala v souladu s § 3 odst. 1 zákona
č.250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve kterém je uvedeno,
že střednědobý výhled rozpočtu je nástrojem územního samosprávného celku a svazku
obcí sloužícím pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství.
Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na
2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. K uvedenému
nedostatku přijala obec nápravné opatření spočívající v sestavení nového
Střednědobého výhledu rozpočtu obce na rok 2022-2025, jehož návrh byl na úřední
desce zveřejněn ve dnech od 22. 11.2021-17. 12. 2021, projednán a schválen
zastupitelstvem obce na jeho zasedání konaném dne 17. 12. 2021 a jeho schválená
verze je na úřední desce obce zveřejněna ode dne 20. 12. 2021. Napraveno.

C. Závěr
I. Při přezkoumání hospodaření obce Krumvíř za rok 2021 byly zjištěny chyby a nedostatky
uvedené v ustan.§10 odst. 3 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření, a to nedostatky,
spočívající v porušení povinnosti územního celku stanovených zvláštními právními předpisy
-Rozpočtové opatření, s výjimkou zákonem vymezených opatření, nebylo provedeno před
provedením rozpočtově nezajištěného výdaje.
II. Při přezkoumání hospodaření za rok 2021 nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by
mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.
III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:
a)podíl pohledávek na rozpočtu územního celku…………………………….0,18%
b)podíl závazků na rozpočtu územního celku………………..........................1,36%
c)podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku……….. 0,00%
IV. Ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové
roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost:
Dluh obce k 31. 12. 2021 nepřekročil 60% průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.
V. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek
-Kontrolní skupina upozorňuje na ustanovení § 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., kdy je
stanoveno, že zastupitelstvo obce se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3
měsíce. Při konečném přezkoumání hospodaření obce bylo kontrolou zápisů ze schůzí
zastupitelstva obce konaných v období leden-prosinec r. 2021 zjištěno, že např. zasedání
zastupitelstva obce se konalo dne 31. 8. 2021 a pak až dne 17. 12. 2021. Tento způsob
svolávání zastupitelstva je tedy v rozporu s uvedeným ustanovením zákona o obcích.
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Plné znění zprávy o provedení přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 je přílohou
k závěrečnému účtu.
5) Usnesení
Předkládá: starosta
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Krumvíř uděluje souhlas s celoročním hospodařením obce a schvaluje
závěrečný účet obce za rok 2021 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za
rok 2021 s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření a přijímá toto
systémové opatření potřebné k nápravě zjištěných chyb a nedostatků:
Obec bude postupovat v souladu s § 16 odst.4 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, podle kterého se rozpočtové opatření provádí před provedením
rozpočtově nezajištěného výdaje.
Závěrečný účet obce Krumvíř byl - nebyl schválen
č. usnesení

dne

Zastupitelstvem obce

S celým obsahem návrhu závěrečného účtu je možno se seznámit v kanceláři Obecního úřadu
v úřední dny :
PO
7.30-17.00hod.
ST
7.30-15.30hod.
Návrh závěrečného účtu obce Krumvíř za rok 2021 je zveřejněn na úřední desce obce v užším
rozsahu. Úplné znění závěrečného účtu včetně všech příloh je současně zveřejněno
elektronické podobě na internetových stránkách obce
http://www.krumvir.cz/rubriky/urednideska/ .

Jaroslav Komosný
starosta obce
v.r.

Krumvíř 24. 5. 2022
Vyvěšeno na úřední desce: 25.5.2022
Sňato z úřední desky:

Vyvěšeno na el. úřední desce: 25.5.2022
Sňato z el. úřední desky:
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