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Z ÁPIS
z dílčího přezkoumání hospodaření obce Paseka za rok 2022
IČ 00299316
Dílčí přezkoumání se uskutečnilo ve dnech 19. 9. 2022 – 20. 9. 2022 na základě žádosti
dle § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění a v souladu
se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění (dále jen zákon č. 420/2004 Sb.).
Kontrolním úkonem, jímž došlo k zahájení přezkoumání, bylo doručení Oznámení o zahájení
přezkoumání hospodaření obce Paseka za rok 2022 dne 26. 8. 2022.
Místo provedení dílčího přezkoumání:

Obecní úřad Paseka

Přezkoumané období:

1. 1. 2022 - 20. 9. 2022

Dílčí přezkoumání vykonali:
kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
kontrolor:

Bc. Daniela Machalová
Ing. Iveta Bejdáková

Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § 5 zákona č. 420/2004 Sb.
a § 4 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění (dále jen
zákon č. 255/2012 Sb.) vydala vedoucí odboru kontroly Krajského úřadu Olomouckého kraje
Mgr. Bc. Zuzana Punčochářová.
Zástupci obce:

Lenka Niessnerová - starostka
Ing. Jitka Kovářová - účetní

Předmět přezkoumání:
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje o ročním hospodaření obce, tvořící
součást závěrečného účtu uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb. Přezkoumání
hospodaření je uskutečněno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých
skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání a v souladu s ustanovením § 9 písm. a)
zákona č. 255/2012 Sb. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění
právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.
Předmětem přezkoumání hospodaření bylo v souladu s § 2 zákona č. 420/2004 Sb.:
- plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových
prostředků,
- finanční operace týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími
prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů,
k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám,
- nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku a s majetkem
státu, s nímž hospodaří územní celek,
- zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,
- stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- účetnictví vedené územním celkem.
Předmět přezkoumání hospodaření byl ověřen z hlediska:
- dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy
o finančním hospodaření územních celků, o hospodaření s jejich majetkem,
o účetnictví a o odměňování,
- souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
- dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek
jejich použití,
- věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

A. Výsledek dílčího přezkoumání
Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Paseka za rok 2022 nebyly zjištěny chyby
a nedostatky.

B. Plnění opatření k odstranění nedostatků
Při přezkoumání hospodaření obce Paseka za rok 2021 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Přezkoumané písemnosti
Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Paseka za rok 2022 byly přezkoumány následující
písemnosti:
rozpočet
-

Návrh rozpočtu: obce na rok 2022 zveřejněný na úřední desce obce a na internetových
stránkách obce v době od 18. 2. 2022 do 8. 3. 2022, jehož součástí je Příloha č. 1 -
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Návrh rozpočtu Fondu obnovy vodohospodářské infrastruktury obce Paseka na rok
2022
-

Pravidla rozpočtového provizoria: obce na rok 2022 schválena zastupitelstvem obce
dne 8. 11. 2021 usnesením č. 3/21, zveřejněna na internetových stránkách obce
od 9. 11. 2021 do 8. 3. 2022 v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., v platném znění

-

Rozpočtová opatření: Zastupitelstvo obce Paseka udělilo souhlas s prováděním
rozpočtových opatření Radě obce Paseka dne 12. 11. 2018 usnesením č. 4/2

-

Schválený rozpočet: obce na rok 2022 usnesením Zastupitelstva obce Paseka č. 3/24
a č. 4/24 dne 7. 3. 2022, schválený dokument zveřejněn na internetových stránkách
obce ode dne 8. 3. 2022 v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., v platném znění

-

Střednědobý výhled rozpočtu: obce a Fondu na obnovu vodovodů a kanalizací na roky
2021 - 2025 byl schválen zastupitelstvem obce dne 9. 11. 2020 usnesením č. 3/14,
zveřejněn na internetových stránkách obce od 12. 11. 2020 v souladu se zákonem
č. 250/2000 Sb., v platném znění; návrh střednědobého výhledu rozpočtu a Fondu
na obnovu vodovodů a kanalizací na roky 2021 - 2025 zveřejněn před jeho
projednáním v zastupitelstvu obce na úřední desce obce a na internetových stránkách
obce v době od 23. 10. 2020 do 9. 11. 2020

-

Závěrečný účet: návrh závěrečného účtu obce za rok 2021 byl zveřejněn na úřední
desce obce a na internetových stránkách obce v době od 10. 5. 2022 do 20. 6. 2022,
Zastupitelstvo obce Paseka na svém zasedání dne 1. 6. 2022 usnesením č. 5/26
projednalo závěrečný účet obce za rok 2021 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2021 a schválilo celoroční hospodaření obce za rok 2021
bez výhrad, schválený závěrečný účet byl zveřejněn na internetových stránkách obce
dne 20. 6. 2022 v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., v platném znění

účetnictví a výkazy
-

Bankovní výpisy: č. 008 k běžnému účtu vedenému u České spořitelny, a. s. za období
1. 8. 2022 - 31. 8. 2022, č. 26 k účtu Dotace vedenému u České národní banky ze dne
31. 8. 2022 a č. 2022/8 k Municipálnímu kontu vedenému u Československé obchodní
banky, a. s. za období 1. 8. 2022 - 31. 8. 2022 - kontrola zůstatku účtu 231 - Základní
běžný účet ke dni 31. 8. 2022

-

Hlavní kniha: účetnictví sestavená za období 8/2022

-

Odměňování členů zastupitelstva: mzdové listy členů zastupitelstva za období
1 - 8/2022

-

Pokladní doklady: č. 300894 - č. 300967 za období 8/2022 včetně zaúčtování

-

Pokladní kniha (deník): za období 8/2022

-

Příloha rozvahy: sestavená k datu 30. 6. 2022

-

Rozvaha: sestavená k datu 31. 8. 2022

-

Účetnictví ostatní: Účetní závěrka obce sestavená ke dni 31. 12. 2021 schválená
zastupitelstvem obce dne 1. 6. 2022 usnesením č. 6/26; Protokol o schválení účetní
závěrky Obce Paseka ke dni 31. 12. 2021 s datem rozhodování dne 1. 6. 2022;
informace do CSÚIS odeslaná dne 2. 6. 2022

-

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu: sestavený k datu 31. 8. 2022

-

Výkaz zisku a ztráty: sestavený k datu 31. 8. 2022

zřizované organizace
-

Účetní závěrka Základní školy Paseka, okres Olomouc, příspěvkové organizace ke dni
31. 12. 2021 schválena Radou obce Paseka dne 9. 3. 2022 včetně schválení
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zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 4 380,96 Kč a jeho převodu do rezervního
fondu příspěvkové organizace; Protokol o schválení účetní závěrky ke dni 31. 12. 2021
s datem rozhodování dne 9. 3. 2022; informace do CSÚIS odeslaná dne 29. 4. 2022
-

Účetní závěrka Mateřské školy Paseka, příspěvkové organizace ke dni 31. 12. 2021
schválena Radou obce Paseka dne 9. 3. 2022 včetně schválení zlepšeného
hospodářského výsledku ve výši 16 868,21 Kč a jeho převodu do rezervního fondu
příspěvkové organizace; Protokol o schválení účetní závěrky ke dni 31. 12. 2021
s datem rozhodování dne 9. 3. 2022; informace do CSÚIS odeslaná dne 29. 4. 2022

-

Výsledky kontrol zřízených organizací: Zápis z kontroly č. 1/2022 ze dne 13. 6. 2022
(kontrolovaný subjekt: Mateřská škola Paseka, příspěvková organizace)

-

Výsledky kontrol zřízených organizací: Zápis z kontroly č. 2/2022 ze dne 13. 6. 2022
(kontrolovaný subjekt: Základní škola Paseka, okres Olomouc, příspěvková
organizace)

smlouvy a dohody
-

Darovací smlouva: č. 1/2022 uzavřená dne 14. 3. 2022 mezi Obcí Paseka (dárce)
a CHARITOU Šternberk, středisko Uničov (obdarovaný) na finanční dar ve výši
30 000 Kč, obdarovaný se zavazuje využít dar k pokrytí provozních nákladů Charity
Šternberk, střediska Uničov v roce 2022, Žádost o finanční dar na rok 2022 ze dne
28. 2. 2022, poskytnutí daru bylo schváleno usnesením Zastupitelstva obce Paseka
č. 9/24 ze dne 7. 3. 2022, převod finančních prostředků proveden dne 16. 3. 2022 elektronický bankovní výpis České spořitelny, a. s. č. 55 ze dne 16. 3. 2022
a zaúčtován účetním dokladem č. 303 ze dne 16. 3. 2022, výdaj zohledněn v rámci
schváleného rozpočtu obce na rok 2022 (§ 3330, pol. 5223)

-

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím: Smlouva o poskytnutí
dotace č. 1/2022 ve výši 160 000 Kč uzavřená dne 14. 3. 2022 mezi Obcí Paseka
(poskytovatel) a příjemcem SK PASEKA, z. s., IČ: 60780657 na základě Žádosti
o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Paseka na rok 2022 ze dne 1. 3. 2022. Účelem
poskytnutí dotace je zajištění provozu spolku SK PASEKA v roce 2022. Poskytnutí
dotace a uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva obce Paseka
č. 6/24 dne 7. 3. 2022. Použití neinvestiční dotace nejpozději do 9. 12. 2022.
Vyúčtování dotace včetně závěrečné zprávy do 12. 12. 2022. Smlouva zveřejněna
na internetových stránkách obce dne 15. 3. 2022. Platba proběhla dne 15. 3. 2022,
elektronický bankovní výpis České spořitelny, a. s. č. 54 ze dne 15. 3. 2022
a zaúčtována účetním dokladem č. 295 ze dne 15. 3. 2022. Výdaj zohledněn
ve schváleném rozpočtu na rok 2022 (§ 3419, pol. 5222)

-

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím: Rozhodnutí
č. j. MK 33764/2022 OUKKO o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2022
ze dne 10. 6. 2022 ve výši 31 000 Kč, Rozpočtové opatření KÚOK OE ze dne
21. 7. 2022 na poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 31 000 Kč, finanční
prostředky jsou určeny na realizaci projektu poskytnutého v rámci dotačního řízení
Veřejné informační služby knihoven - podprogram VISK 3 (ÚZ 34 053, pol. 4116),
účetní doklad č. 600068 ze dne 30. 6. 2022 - předpis dotace dle rozhodnutí včetně
zaúčtování na podrozvahu, účetní doklad č. 500022 ze dne 21. 7. 2022 - přijetí
neinvestiční dotace na bankovní účet obce vedený u České národní banky, bankovní
výpis z účtu České národní banky č. 22 ze dne 21. 7. 2022, Rozpočtové opatření
č. 6/2022 schválené radou obce dne 23. 6. 2022 a zveřejněné na internetových
stránkách obce dne 30. 6. 2022, v rámci kterého je provedena změna rozpočtu
v souvislosti s přijatou dotací od Ministerstva kultury, účetní doklad č. 600081 ze dne
21. 7. 2022 - odúčtování dotace z podrozvahy

-

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod): Směnná smlouva
uzavřená dne 9. 6. 2022 mezi společností Paseka, zemědělská a. s., IČ: 25356411
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(první směňující) a Obcí Paseka (druhý směňující), první směňující směňuje
spoluvlastnický podíl o velkosti id. 10/18 vzhledem k celku k pozemku parc. č. 3310,
orná půda, pozemek parc. č. 1008, zahrada, pozemek parc. č. 1021, zahrada,
pozemek parc. č. 1040, ostatní plocha, vše v k. ú. Paseka u Šternberka za pozemek
parc. č. 3156, orná půda a spoluvlastnický podíl o velikosti id. 5366/8057 k pozemku
parc. č. 394, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Paseka u Šternberka; smluvní
strany se dohodly, že žádná ze smluvních stran nemá nárok na doplatek rozdílu cen
směňovaných nemovitostí; záměr směny pozemků byl zveřejněn na úřední desce obce
od 5. 5. 2022 do 23. 5. 2022, uzavření směnné smlouvy schválilo zastupitelstvo obce
dne 1. 6. 2022 usnesením č. 4/26; právní účinky zápisu v katastru nemovitostí ke dni
16. 6. 2022; účetní doklad č. 600062 ze dne 16. 6. 2022 - zaúčtování směny pozemků
-

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod): Kupní smlouva uzavřená
dne 5. 5. 2022 mezi Obcí Paseka (kupující) a 4 fyzickými osobami (prodávající)
na pozemek parc. č. 3310 (spoluvlastnický podíl id. 4/9 na pozemku), orná půda
o výměře 1957 m2 v k. ú. Paseka u Šternberka, obec Paseka, uzavření kupní smlouvy
schválilo zastupitelstvo obce dne 4. 5. 2022 usnesením č. 4/25, právní účinky zápisu
v katastru nemovitostí ke dni 17. 5. 2022; účetní doklad č. 600047 ze dne 17. 5. 2022 předpis závazku za nákup pozemku, účetní doklad č. 600048 ze dne 17. 5. 2022 zařazení části pozemku do majetku obce, účetní doklady č. 731 - 734 ze dne 8. 6. 2022
- úhrada kupní ceny z bankovního účtu obce vedeného u České spořitelny, a. s., výpis
z účtu České spořitelny, a. s. č. 120 ze dne 8. 6. 2022; nákup pozemku upraven
v rozpočtovém opatření č. 3/2022 (§ 3639, pol. 6130), schváleném zastupitelstvem
obce dne 4. 5. 2022 a zveřejněném na elektronické úřední desce dne 5. 5. 2022

-

Smlouvy o věcných břemenech: Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti
č. IV-12-8020125/VB/001 uzavřená dne 19. 7. 2022 se společností ČEZ Distribuce,
a. s. (obec povinná); dotčené nemovitosti - pozemek parc. č. 455, ostatní plocha,
pozemek parc. č. 3084, orná půda, pozemek parc. č. 3099, ostatní plocha, vše
v k. ú. Paseka u Šternberka; věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou
za jednorázovou náhradu ve výši 2 300 Kč + DPH; záměr zřídit věcné břemeno
k dotčeným nemovitostem byl schválen usnesením Rady obce Paseka č. 3 ze dne
18. 7. 2022; právní účinky zápisu v katastru nemovitostí ke dni 18. 8. 2022, zaevidování
pozemků zatížených věcným břemenem na účtu 031 - Pozemky pod ORG 91 - účetní
doklad č. 600092 ze dne 18. 8. 2022, předpis pohledávky - účetní doklad č. 220050
ze dne 18. 8. 2022, vystavená faktura č. 220050 ze dne 18. 8. 2022 se splatností dne
18. 9. 2022 na částku 2 783 Kč včetně DPH uhrazena dne 16. 9. 2022 - bankovní výpis
č. 187 k účtu vedenému u České spořitelny, a. s. ze dne 16. 9. 2022 a zaúčtována
účetním dokladem č. 1182 ze dne 16. 9. 2022.

-

Smlouvy ostatní: Dodatek č. 6 k pachtovní smlouvě - zemědělský pacht č. 1/2014
ze dne 30. 9. 2014 uzavřený s pachtýřem Paseka, zemědělská a. s., Babice,
IČ: 25356411 dne 29. 6. 2022 (obec propachtovatel) z důvodu změny (snížení) výměry
propachtovaných pozemků ze směny pozemku - jedná se o vynětí pozemku
parc. č. 3156 o výměře 1 929 m2 v k. ú. Paseka u Šternberka ke dni 1. 7. 2022,
uzavření Dodatku č. 6 schválila rada obce dne 23. 6. 2022 usnesením č. 2, záměr
dispozice s majetkem obce zveřejněn na úřední desce obce v termínu od 2. 6. 2022
do 18. 6. 2022

usnesení, zápisy, apod.
-

Zápisy z jednání rady včetně usnesení: z 52. zasedání dne 10. 1. 2022
až ze 70. zasedání dne 8. 9. 2022

-

Zápis kontrolního výboru ze dne 30. 5. 2022

-

Zápis z kontroly č. 3/2022 ze dne 13. 6. 2022 (kontrolovaný subjekt: obec Paseka)

-

Zápisy z jednání finančního výboru ze dne 14. 2. 2022 a ze dne 14. 7. 2022
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-

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení: ze dne 10. 1. 2022, 7. 3. 2022,
4. 5. 2022, 1. 6. 2022, 16. 6. 2022 a 18. 7. 2022

fondy
-

Peněžní fondy územního celku – pravidla tvorby a použití: Zásady tvorby a použití
Fondu obnovy vodovodů a kanalizací obce Paseky ze dne 22. 8. 2018 s účinností
od 23. 8. 2018, schváleny zastupitelstvem obce Paseky dne 22. 8. 2018 usnesením
č. 4/30, Zásady tvorby a použití Fondu obnovy vodovodů a kanalizací obce Paseka
ze dne 16. 6. 2022 s účinností od 17. 6. 2022, aktualizace zásad schválena
Zastupitelstvem obce Paseka dne 16. 6. 2022 usnesením č. 4/27;
- Rozpočet fondu na rok 2022 schválen zastupitelstvem obce dne 7. 3. 2022
usnesením č. 5/24;
- Plán financování obnovy vodovodu a kanalizace obce Paseka na období 2022 - 2032
schválen zastupitelstvem obce dne 16. 6. 2022 usnesením č. 3/27;
- účetní doklad č. 570011 ze dne 3. 6. 2022 - roční příděl ve výši 60 000 Kč na obnovu
vodovodu, účetní doklad č. 570012 ze dne 3. 6. 2022 - nájemné VHS Sitka za rok 2021
ve výši 30 000 Kč na obnovu vodovodu, účetní doklad č. 570013 ze dne 3. 6. 2022 roční příděl ve výši 140 000 Kč na obnovu kanalizace, účetní doklad č. 570014 ze dne
3. 6. 2022 - čistý příjem projektu za rok 2021 ve výši 423 000 Kč na obnovu kanalizace;
- převod finančních prostředků dle nového Plánu financování fondu na rok 2022: účetní
doklad č. 570015 ze dne 30. 6. 2022 - na obnovu vodovodů ve výši 2 391 000 Kč,
účetní doklad č. 570016 ze dne 30. 6. 2022 - na obnovu kanalizací ve výši 634 000 Kč;
- Opis účetních dat fondu dle jednotlivých analytických účtů za období 1 - 8/2022,
účetní doklady č. 570001 - 570024;
- bankovní výpis č. 008 k účtu fondu vedenému u České spořitelny, a. s. za období
1. 8. 2022 - 31. 8. 2022 - kontrola zůstatku Fondu obnovy vodovodů a kanalizací ke dni
31. 8. 2022

-

Peněžní fondy územního celku – pravidla tvorby a použití: Zásady zřízení a použití
sociálního fondu obce Paseky ze dne 11. 12. 2006; Dodatek č. 1 k zásadám zřízení
a použití sociálního fondu obce Paseky ze dne 3. 9. 2007;
- Sociální fond účtován přes účet 401.0019 - opis účetních dat za období 1 - 8/2022
(tvorba a čerpání fondu);
- Opis účetních dat účtu 419.0045 a 419.0110 za období 1 - 8/2022, účetní doklady
č. 400001 - 400008 (tvorba fondu)

ostatní
-

akce "Inženýrské sítě a komunikace pro lokalitu výstavby RD - Paseka":
- Výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadanou
mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na zhotovitele díla
"Inženýrské sítě a komunikace pro lokalitu výstavby RD - Paseka", Výzva k podání
nabídky ze dne 2. 6. 2022, Zadávací dokumentace ze dne 2. 6. 2022, administrátorem
veřejné zakázky byli ve dnech 3. 6. - 6. 6. 2022 přes Českou poštu na doručenku
osloveni 3 dodavatelé, Rozhodnutí zadavatele o jmenování komise ze dne 9. 6. 2022,
Protokol o otevírání obálek ze dne 20. 6. 2022, Protokol o jednání hodnotící komise
(posouzení a hodnocení) - I. ze dne 20. 6. 2022, Výzva k objasnění údajů
od 1 dodavatele ze dne 20. 6. 2022, e-mailem dne 22. 6. 2022 na základě výzvy
dodány 1 dodavatelem požadované doklady k veřejné zakázce, Protokol o jednání
hodnotící komise (posouzení a hodnocení) - II. ze dne 23. 6. 2022, radou obce dne
23. 6. 2022 schváleno rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky ve věci veřejné
zakázky malého rozsahu "Inženýrské sítě a komunikace pro lokalitu výstavby RD -
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Paseka", Rozhodnutí o výběru dodavatele ze dne 24. 6. 2022 zasláno dne 24. 6. 2022
elektronicky e-mailem všem uchazečům;
- Smlouva o dílo uzavřená s vybraným zhotovitelem ŠTERNSTAV CZ, spol. s. r. o.,
Šternberk, IČ: 60472774 dne 20. 7. 2022 ve výši vysoutěžené ceny 2 609 603,04 Kč
bez DPH, smlouva zveřejněna na profilu zadavatele dne 21. 7. 2022, uzavření smlouvy
o dílo schválilo zastupitelstvo obce dne 18. 7. 2022 usnesením č. 3/28;
- k datu kontroly dne 20. 9. 2022 není fakturováno a realizace akce není ukončena.
Lenka Niessnerová, starostka obce Paseka, prohlašuje, že poskytla pravdivé a úplné
informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu.
Dílčí přezkoumání hospodaření obce Paseka za rok 2022 vykonali:
Bc. Daniela Machalová

……………………………………
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Ing. Iveta Bejdáková

…………………………………….
kontrolor

Datum vyhotovení: 20. 9. 2022

Stejnopis zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření obce Paseka byl předán datovou
schránkou.
S obsahem zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření obce Paseka byla seznámena
starostka obce dne 20. 9. 2022.

Rozdělovník:
1 stejnopis pro obec Paseka
1 stejnopis pro Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor kontroly
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