
obec křumviř
Adř€sa: 69l 73 Krumvlř l84, IČ 00283282 DIč CZ00283282

Závěrečný účet obce Krumvíř r.2021

právní rámec:

§ l7 zákona č.250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných
předpisů

§43 zákona č,128/20005b,, o obcích, ve znění pozdějšich změn a doplňků

Na základě zákona č.250/2000Sb., o rozpočtorých pravidlech územnich rozpočtťt, ve znění
pozdějšich změn a doplňkťt, zveřejňuje obec Krumvíř závěrečný účet obce Za rok 2021

1a)vyúčtování íinančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné
úroYně, poskytnuté a přijaté tran§fery
Neinv. přijaté tran§fery z všeob.pokl,splávy (po1.4l 1 l ) 275,290,15Kč volby,bonus
Neinv. přijaté transfery Ze SRv rámci sDv(po1,41l2) 284,600,--Kč výkon stát.správy
ostatní neinv. přijaté transfely ze st, rozpočtu(pol.4l 16) 2,032.503,-_Kč VPP,kufiy,hibitov
ostatníneinv.transferyodrozp,ústř,úrovně(po1.4119) l9.800,-KčVin,fond
Neinv.přijaté transfery od kajů(po1.4122) 250,000,-Kč vic.hřiště
Inv.transfery ze SR(po1,42l1) 4,576.748,-Kč bytový dům
Celkem: ?.4J8.941.15Kč

UZ
13013
l3l0l
17058
17058
340,10
98037
98071
98858
341
celkem:

účel přilaté dotace
Uřad pťáce - VPP
Uřad práce - vPP
MMR-víc.hřiště
MMR-hřbitov
MK-KBS
kompenzační bonus
Neinv_transfery-volby
MF- b},tový dům
JMK-víc.hřiště

přijato v Kč skutečně čerpáno
90.000,00 90.000,00
90.000,00 90,000,00

l,282.503,00 1.282,503,00
500.000,00 500.000,00
70.000.00
244.290,],5 244.290,15
31.000,00 27.345,55

4.5,76.,148,00 4.576.748,00
250.000,00 250,000,00

7.134.541.15 7,060.886.70

obce

Učelové dotace do rozpočtu obce za rok 2021 činily 7,134.541,15Kč. Dotace byly iádně
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,vypořádáni
se SR.

I b)Vr útYtol áni finančnich \ rtahu k €mcům dotace z
§chváIená dotac€
vKč

Skutečně čerpáno
vKč

TJ Sokol 590 000.- 590 000,-
spolek pro muzeum 50 000._ 50 000,-
MalovnnÝ krai 3 000.- 3 000,-
ZUS Klobouky u Brna 10 000.- 10 000.-
Fs pantlička 20 000,- l 983.-
Rímskokatolická larnost l90 000.- 0
Celkem: 863 000,- 654 983,-



obec krumviř
Adresa:69l 73 Krumviř l84, ]Č 00283282 DIČ cZ0028J282

V roce 2021 Obec po§kytla neiny.tran§fery:
Mikroregionu Hustopečsko ve výši 35.400,-Kč, (členský piispěvek)
Dobrovolnému svazku obcí Čistýjihovýchod ve výši 5.110,-Kč. (projekt na změĎu klimatu)
Městu Hustopeče ve výši 64.342,-Kč. (spolufinancováni sociánich služeb)
Městu Klobouky u Bma ve výši 14,000,-Kč, (přestupková komise)

Obce Mikoregionu Hustopečsko založily veřejnou sbírku na pomoc obcím postižených
tomádem( Hrušky, MoravskáNová ves, Mikulčice, Lužice a Hodonín).obec Krumviř zaslala
na k tomuto účelu zřizený tťansparentní účet íinanční prostředky ve výši 100,000,-Kč,

2)"
HOSPODARENI PRISPEVKOVE ORGANIZACE ZRIZENE OBCI
obec je ztizoratelem piispě\ko\é organiZace
Základní škola a Mateřská škola Krumviř, okres Břeclav, příspěvková olganizace
Krumvíř 23
69t 73 Krumvíř
Ič,70940126

Součástí přispěvkové organizace je školní jídelna,

Výše poskytnutého příspěvku na provoz z rozpočtu obce v ř.202l činila 1,460.000,-Kč
Rada obce na svém zasedáni dne 14.3,2022 schválila rozdělení výsledku hospodaření za rok
202I I

rezervní
fond

1bnd odnlěn odvod zřizovatcli výsledek
hospodaření celkem

ZSaMS 95 865,60 0 0 95 865,60

Drre 28.4. a9.11.202l byly provedeny v PO ZŠ a MŠ Krumviř veřejnosprávní kontroly členy
finančního výboru, Nebyly shledány žádné nedo§tatky.
Roční účetni závěrka příspěvkové oťganizace ZŠ a MŠ Včetně Všech zákonem předepsaných
výkazůje založena na obecním úiadě v kanceláři účctní obce.

HOSPODAŘENÍ OBCE
Rozpočet obce na rok 2021 byl schválen na zasedání zastupitelstva obce dne 18.12.2020,

Příjmor,á část lozpočtu
\rÝdajor,á čásl rozpočtu
Financování

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

Návrh rozpočtu byl vyvěšen na veiejném místě od 30.] 1.2020 do 22.12.2020.
V souvislosti se schváleným rozpočtem bylo Zastupitelstvem a Radou obce projednáno a
schváleno během roku 9 rozpočtových opatřeni.
O rozpočtových opatřeníclrje vedena evidence v souladu s §16 z,č.250/2000Sb., o
Iozpočtových plavidlech územnich rozpočtů, v znění pozdějších piedpisů.

celkem přijmy po konsol, 23 939 100,00 34 l 17 000,00 28 ó60 957,49

Piehled v Kč:
RoZpočet
schválenÝ

Rozpočet skutcčnost



obec krumvíř
Adresa| 69l 73 Krumviř ]84. IČ 00283282 DIČ CZ00283282

celkenr výdaje po konso], 2l 880 000.00 25 014 900,00 20 476 381.70

Saldo příinlů a výda.jů _2 059 100.00 -9 102 100,00 -8 l84 575.79

výsledek ho§podaření obce ke dni 31. 12. 2021
účet 43l 7 870 696,26Kč

Investiční přijmy
- z prodeje pozemků 13.114,20Kč
- piijaté daly na poříZení DM-změna územního plánu 159.962,00Kč
Celkem: 173.u6.20Kč

lnYestiční l.ýdaj€
- veřejné osvětlení-tech,zhod. 1,424.504,00Kč
- pozemky 116.678.00Kč
- zaměřeni chodn]'ku v oko]i p,č,4s4l25 33.275,00Kč
- Zs-nástavba sJ(zaiaženj do majetku) 8,058.840,34Kč
- stadion-osvětlení 42.350.00Kč
- byový dům(zařazení do majetku) I2.523.052,05Ké
- změna úzeímího plánu l59.962,00Kč
- cov 2.116,979,0lKč
-kanalizace Za Humny l07.085,00Kč
Celkem: 24.582.725,40Kč

Inv,výdaie se tÝkaly především:
projekt.dokumentace Čov,ZŠ-nádstavba školni jídelny.stavba bytového domu, nákup
pozemků,změna územního plánu,tech.zhod. veřejného osvětlení,

Výdaje na nákup drobného hmotného d|ouhodobého majetkuI
(lořizovací cena od 1,000,- 40,000,-Kč)
kultura 21.239,00Kč (pivní sety)
mí§t.hospod. 19.948,00Kč (kamerovýsystém-sběrnýdvůr)

hasiči '76.228,90Kč (stejnokoje,přilby, oxymetr,detektol plynů,LED svitilny,
kysliková láhev, hadice)

ou l6.938,09Kč (tiskáma, kancelářská židle)
hřbitov 4.'759,90Kč (vozík na rakve, nást.lampa)
Celk€m. 139.113.89Kč

Do oprav majetku obec v roce 2021 vloži\a| 4.I22.691,63Ké
Jednalo se hlavně o opravy:
silnic (147,563,-Kč), chodniků (9.599,-Kč),hydrantu (38.356,_Kč),kanalizace (197.786,-Kč),
Iozhlasu (13,200,-Kč),kultumího domu (50.007,84Kč), kuťů-povrch kurtů (2.995,547,65Kč),
veřejného osvětlení (87,56l,-Kč), starého hibitova (519,407,46Kč), traktoru (15.025,60Kč),
Iozvaděče elektřiny (32.2I 5,-Kč).

Tvorba použití peněžních fondů
Sociální fond v r.202l v Kč



obec krumviř
Adresa: ó9l ?3 Kťumviř l84. ]Č 00283282 DIČ CZ00283282

Počáteční stav k 1.1 0
Tvorba 14 400
C.l p.lrli i4 400
Zílstatck k 31.12. 0

Hospodařeni sociálniho fonduje v souladu se Směmicí obce Krumvíř pro tvorbu a čerpání
sociálního fondu.

3)
Inv€ntařizace maietku
Inventarizace majetku byla provedena k 31.12.2021.
DDe 1'1,I2.2021. starosta jmenoval tříčlennou hlavní inventařizační komisi a Sdílčich komisí.
Inventarizace byla podložena inventunrími sotlpisy maietku. lnventarizační zprávaje příIohou
závěrečného účtu obce krumvíř

4\
Znrár á o l ýs|€dku nřezkoumání hosDodařeni obce za rok 202l a o Dřiielí nápra\ nÝCh
oDatření,
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.42012004 sb,, o piezkoumávání
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků, ve znění pozdějších
předpisů dne 9.9,2021 (dílčí přezkoumáni) a ve dnech 1 1.- 12. května 2022(závěrečne prace,
zpracováni zpráv).

A.vý§ledek přezkoumáni
I.Při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustan.§ 10 odst,3
písm.c)žákona o přezkoumávání hospodařeni, Jedná se o §2 odst.lpism.a) plněni přrjmů a
výdajů rozpočtu včetně peněžních operaci, týkajicích se lozpočtových prostředků
(podrobnosti viz,příloha Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaŤeni str.2) ,

Il,Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky , které nemaji závažnost
nedostatků uvedených v ust,§10 odst.3 pism,c) ziikona o pŤezkoumání hospodaření.

B.Plnění opatření k odstranění n€do§t8úků zjištěných
l.Při přezkoumání hospodaření za piedchozi roky nebyly ziištěny chyby a nedostatky nebo
nedostatky byly již napraveny,
II.Při předcházejícím dílčím přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky:

- Rozpočet obce Kťumvíř na rok 202], ktery byl zastllpitelstýeu schvólen 18. 12. 2020
se záýazným ukazalelelk rozpočtu ý jeho Paraqraíbch, byl řnj. ve ýdajové části na
paťaglqfu 232|(odýódění a číštění odpadních ýor1 a nakládáni s kaly) schválen
ý ěáslce 2.000.000,-Kč. obec na tomto paťagťQJi, uskatečnila dhe 25.3.202l tlýdaje
z lozpočtu obce spoiené s výstavbou splaškové kanalizace a Č()V, a to ý celkoýé 1,ýší
2.051,024,01Kč-, al,šak úprava u!še uvetleného paragrafu byla provede uLlž
rozpočtoýým opatřenim č.1 ze dne 31_3_202], čili až po proveclení uýedených ýýdajů.
obec lífuto nePostupoýala ý souladu s § 16 odsí. 1 zákona č. 250/2()00Sb., o
rozpočlových praýidlech územních rozpoč!ů, podle kterého se rozpočtové opatření
provádí před proledením rozpočtoýě nez.tjištěného ýýdaje. Obec k uvedenéml
nedostalku přúala sysléhoýé nápraýné opa!ření spočívající v tlodtžování výše
úvedeného ustt oýení 4ikona o rolpočlových praviďlech územníclt tozpočtů. Jeho
plnění b,lo možlé ověřit jižý ňmci konečného přezkoumání ho§podiření obce za
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llk202],alo ho bolou rozpočtového opllření č,6/202I ze ďne 25.10.202I a
ě.8/2021 ze dne 20.12.2021, kdy tozpočtovti opatření byla uskulečxěna přetl
pruýeďehíu lozpočíoýě íezqjišlěllých ýý.laj ů,

- Při dílčím přezkoumání hospodaření za rok 2021 Obec předložila k kontrole
Schýólený střednědobý výhled na rok 20I9-2021, kteťý byl pniedián a schvólen
zastupitelstýem obce a zasedá í dne ]3. 12,20]7anaúřed í desce je zýeřejněh ode
dne 2_ 1_ 2018 dosud. Sířednědobý ýýhled byl sestaýen Pouze do aktuálního
lozpočtoýého rok , tj. 2021. obec tak nepostupoýala ý soulaclu s § 3 odst. 1 zákona
č.250/2000Sb., o rozpočtových pravicllech územních rozpočtů, ve kterém.ie uvedeno,
že střednědobý výhled rozpočtuje násíťoiem územního samosprávnéhtl celku a svazku
obcí sloužícím pro střednědobé ,linanční plánováni rozvojejeho hospoddřstvi,
Sestavuje se a základě uzal,řexých smluvních yzíahů a přijatých zú,,,azků zpravídla na
2 až 5 let následujících po roce, na kletý se sestaýuje rcční rczpočel- K uýedenému
hedo§lalk přijalL obec nápraýrré opatřehi spoěíýající ý sestdýení oýého
Srředně.Iobého ýýhle.lu rozpočtu obce na ruk 2022-2025,jehož nóýrh bJ,I na úřerlií
desce zýeřejftěh ýe dhech od 22. 11.2021-17. 12. 2021, prujeďnál, a schlldlen
zaslupitelstýem obce hajelro zasedáfuí kohaftém drc 17. 12. 2021 ajeho scltválend
vene je na úřední desce obce zveřejněna ode dne 20, 12. 2021. Napraveno.

C. Záýér

I. Při přezkoumání hospodaiení obce Knrmviř zarck202l byly zjištěny chyby a nedostatky
uvedené v ustan,§10 odst, 3 pism. c) zákona o přezkoumáváni hospodaření, a to nedostatky,
spočivající v porušení povinnosti územního celku stanovených zvláštními právními předpisy
-Rozpočtoýé opatření, s výjimkou zákonem llymezených opatření, nebylo prolecleno před
pťoýedení fozpočtoýě nezajištěného ýýdaje.

II. Při přezkoumání hospodaření za rok 202] nebyla zjišíěnd žád á závažná rizika, která by
mohla mít negativní dopad na hospodařeni územniho celku v budoucnosti.

IIl. Pom&ové ukazatele Zjištěné při přezkoumání hospodaření;
a)podíl pohledávek na rozpočíu územního celku.,. ....._.__ ___ __. _...._.__ ___ _...0, ]8%
b)podil zówzků na rozpočtu územniho celka.. .___..__. _ 1,36%
c)podíl zasta.,,eného majetku na celkovém majetku územniho celku... ... ...., 0,00%

lV. ověření poměru dluhu úZemniho celku k pruměrujeho příjmů za poslední 4 rozpočtové
roky podle právniho předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost:
Dluh obce k 3 ]. 12, 2021 nepřekročil 602(, ptůměru příjmů za poslední 1 rozpočtové rofo,.

v. ostatni sdělení pro piezkoumávaný územní celek
-Koktřolkí sk pina upozorňuje na ustanoýení § 92 odst. l zákoha č. l28/2000 Sb,, kdy,ie
stanoýeno, že zastupítelstýo obce se schází podle potřeby, nejméně všakjedenktát za 3
měsice. Při konečném přezkoumání hospodaření obce bylo kontrolou zápísů ze schůzí
zastupitelstýa obce kona ých ý období leden-prosinec L 2021 zjištěno, že ap/. zasedání
zastupitelstýaobcesekonalodne31_8_2021apakaždne17. 12. 2021. Tekto způsob
sýolóýáfií zas tupilelslýa j e tedy l) rozporu s uýedeným ustanoýenim zákoha o obcich.
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Plné znění zprávy o provedení přezkoumiiní hospodaření obce za rok 2021 je přílohou
k závěrečnému účtu,

5) Usnesení

Předkládá: stalosta

Náyrh u§nes€ní:
Zastupitelstvo obce Krumvíř uděluje souhlas s celoročním hospodařením obce a schvaluje
závěrečný účet obce za rok 202l včetně zprávy o výsledku piezkoumání hospodaření obce za
rok 202l s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku hospodaieni a přijímá toto
§ystémové opatření potřebné k nápravě Zjištěných chyb a nedostatků:
Obec bude postupovat v souladu s § 16 odst! zókona č. 250/2000Sb,, o rozpočto|,ých
pťaýidlech úzernkích lozpočtů, podle kíerého se rozpočtové opatření provádí před proveclením
lozpočtoýě nezaj i š těné ho výdaj e -

Závěrečný účet obce Krumvíř byl - neby+ schváleí dne 23,6.2022 Zastupitelstvem obce
č. ttsleseli 13l22/Z2

S celým obsahem závěIečného účtuje možno se sezn.ímit v kanceláii obecního úřadu
vúřednídny:
Po 7.30-17.00hod.
ST 7,30-15.30hod,

Náwh závěrečného účtu obce Krunvíř za rok 2021 ie zveřeiněn na úřední desce obce v užšim
rozsahu, Úplné znění závěrečného účtu včetně všech přílohje současně zveř€jněno
elektronické podobě na intemetových stránkách obce
http ://wwwkumvir. czlrubrikv/urednideskg-/ .

Jaroslav Komosný
starosta obce

Kíýrnyiř 24.6.2022

Vyvěšeno na úředni desce: 24.6.2022
Sňato z úřední desky:

Vyvěšeno na el. úřední desce.24.6.2022
Sňato z e|. úředni deskv:
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