
Krajský úřad Jihomoravského kraje 
Odbor kontrolní a právní 
Žerotínovo náměstí 3 
601 82 Brno

SpZn.: S - JMK 27883/2020 OKP

Z P R Á V A

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 

obce BOHUTICE, okres Znojmo

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího 

přezkoumání hospodaření, které proběhlo dne 9. prosince 2020 a na základě výsledku 

konečného přezkoumání hospodaření, které se uskutečnilo dne 11. května 2021. 

Přezkoumání hospodaření proběhlo na základě ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních 

samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon o přezkoumávání 

hospodaření).

Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Bohutice
Bohutice 8
671 76 Olbramovice

Přezkoumání vykonal:
Kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc. Dagmar Dohnalová 

Kontrolor: Ing. Františka Pinďáková

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

vydala JUDr. Dagmar Dorovská -  pověřena vedením odboru kontrolního a právního 

Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Při přezkoumání byly přítomny: Simona Masová - starostka

Ing. Šárka Hlavničková -  účetní



Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst. 1 a 2 
zákona o přezkoumávání hospodaření, posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto 
zákona. Přezkoumání hospodaření bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných 
ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona o přezkoumávání hospodaření nebyly předmětem 
přezkoumání údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno dne 3. listopadu 2020, a to doručením písemného 
oznámení územnímu celku nejpozději 5 dnů přede dnem realizace výkonu přezkoumání.

A. V ýsledek přezkoum ání

I. Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

B. P lnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

I. při přezkoumání hospodaření územního celku za předcházející roky

Při přezkoumání hospodaření za předcházející roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky nebo 
tyto nedostatky byly již  napraveny.

II. při předcházejícím dílčím přezkoumání

Při předcházejícím dílčím přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky’.

C. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření obce Bohutice za rok 2020

n e b y l y  z j i š t ě n y  c h y b y  a n e d o s t a t k y .

II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, 
která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:

-  Při přezkoumání hospodaření za rok 2020 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 .....................................  1,25 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku ..........................................  7,13 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku .....  4,92 %



IV. Ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední čtyři 
rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost:

Dluh obce Bohutice k 31. 12. 2020 nepřekročil 60 % průměru příjmů za poslední čtyři 
rozpočtové roky.

Bohutice, dne 11. května 2021

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na konečném dílčím přezkoumání -  za Krajský 
úřad Jihomoravského kraje

Bc. Dagmar Dohnalová

kontrolor pověřený řízením přezkoumání podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

P o u č e n í

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně i návrhem zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření, a je možno ke zjištění v ní uvedené podat písemné stanovisko 
ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání návrhu zprávy kontrolorovi pověřenému řízením 
přezkoumání. Konečným zněním zprávy se tento návrh stává okamžikem marného uplynutí 
lhůty, stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona o přezkoumávání hospodaření, k podání 
písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání.

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

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením § 11 zákona 
o přezkoumávání hospodaření projednána a jeden výtisk převzala starostka obce Bohutice. 
Nedílnou součástí zprávy je seznam přezkoumávaných písemností uvedených v příloze.

Poslední kontrolní úkon, tj. ukončení kontroly na místě, byl učiněn dne 11. května 2021. 
Zástupci územního celku prohlašují, že poskytli pravdivé a úplné informace o předmětu 
přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu.
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Příloha ke Zprávě o výsledku přezkoum ání hospodaření za rok 2020

Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány následující písemnosti:

- Návrh rozpočtu obce Bohutice na rok 2020
- Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2020 - Obec Bohutice
- Celkový přehled o schválených rozpočtových opatřeních za období 1-9/2020, Rozpočtové opatření 

č. 2/2020
- Celkový přehled o schválených rozpočtových opatřeních za rok 2020, Oznámení o zveřejnění 

rozpočtových opatření obce Bohutice za rok 2020, Rozpočtová opatření č. 6-8
- Schválený rozpočet obce Bohutice na rok 2020
- Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu pro rok 2021-2025 obce Bohutice včetně přílohy, Schválený 

Střednědobý výhled rozpočtu pro rok 2021-2025
- Střednědobý výhled rozpočtu pro rok 2018 až 2022 obce Bohutice
- Návrh závěrečného účtu obce Bohutice za rok 2019, Závěrečný účet obce Bohutice za rok 2019 - 

Schválený
- Bankovní výpis č. 191 ze dne 21.12.2020, účetní doklady č. 20-801-001145-48, 20-001-00208, bankovní 

výpis č. 186 ze dne 14.12.2020, účetní doklad č. 20-8011108 a 9
- Evidence poplatku -  místní poplatek za psy za rok 2020, účetní doklad č. 20-015-00002 a 20-015-00085 

Dodavatelská faktura č. 202016 ze dne 14.09.2020 (technický dozor na akci Úprava místní komunikace 
v obci Bohutice v lokalitě u zámku), účetní doklady č. 20-001-00133, 20-801-00831

- Inventarizace majetku a závazků ke dni 31.12.2020 (plán inventur ze dne 30.11.2020, příkaz starosty 
č. 1/2020 ze dne 30.11.2020 k provedení řádné inventarizace majetku a závazků, inventarizační zpráva 
ze dne 22.01.2021 o průběhu a výsledku inventarizace k 31.12.2020, inventumí soupisy)
Rekapitulace mezd za období 1-9/2020, Rekapitulace mezd sumární za období leden-prosinec 2020

- Mzdové listy členů zastupitelstva obce za rok 2020
- Přehled čerpání dovolené uvolněných zastupitelů za rok 2020
- Pokladní doklady č. 20-701-00757-795
- Přehled přírůstků majetku -  DDHM za rok 2020, Dodavatelská faktura č. 2020-202807 ze dne

17.12.2020 (počítač, skener), zařazovací protokoly č. DDHIM 2020/9, 10, účetní doklady č. 20-001- 
00197, 20-801-01140

- Přehled přírůstku majetku -  DDNM za rok 2020, Dodavatelská faktura č. FV2013231 ze dne 27.11.2020 
(KE04), zařazovací protokol č. DDNHIM 2020/001, účetní doklady č. 20-001-00185, 20-801-01077

- Vyřazovací protokol majetku k 31.12.2020 (vyřazení DDHM), účetní doklad č. 20-015-00084
- Dohoda o provedení práce ze dne 1. června 2020 (zajištění provozu Turistického informačního centra 

Bohutice), Dodatek č. 1 ze dne 1. července 2020 (zvýšení odměny za práci), přehledy odpracovaných 
hodin podle měsíců, mzdový list č. 53 za rok 2020

- Dohoda o provedení práce ze dne 3. července 2020 (administrace projektů -  opravy a rekonstrukce 
chodníků), přehled odpracovaných hodin v jednotlivých měsících, mzdový list č. 64 za rok 2020

- Dohoda o provedení práce ze dne 31. 12. 2019 (opravy zařízení a majetku obce) včetně mzdového listu 
pracovníka s osobním číslem 18 za období 1-9/2020, přehled odpracovaných hodin v jednotlivých 
měsících za období říjen-prosinec 2020, mzdový list č. 18 za rok 2020

- Veřejnoprávní smlouva ze dne 12.10.2020 o poskytnutí individuální dotace (účelového finančního 
příspěvku) z rozpočtu Obce Bohutice na rok 2020 (příjemce TJ Bohutice na nákup občerstvení a věcných 
cen na kulturní akci Dětský den 2020), Vyúčtování finančního příspěvku z rozpočtu obce Bohutice ze dne
07.12.2020

- Žádost ze dne 04.02.2020 o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Bohutice v roce 2020, 
Veřejnosprávní smlouva ze dne 12.02.2020 o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Obce Bohutice na 
rok 2020 (Unie rodičů při ZŠ a MŠ Bohutice, poskytnuto po předložení vyúčtování), Vyúčtování 
finančního příspěvku ze dne 24.02.2020

- Žádost ze dne 26.02.2020 o finanční podporu pro rok 2020, Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí 
individuální dotace z rozpočtu Obce Bohutice na rok 2020 ze dne 03.05.2020 (Český svaz včelařů z.s., 
s povinností předložit vyúčtování), účetní doklad č. 20-801-00439, Finanční vyúčtování individuální 
dotace ze dne 11.11.2020, účetní doklad č. 20-015-00058

- Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 129D662002774 ze dne 06.09.2019 (MZe, Obnova 
hřbitovní zdi v obci Bohutice), účetní doklad č. 20-805-00045 ze dne 05.10.2020 - přijetí dotace, zrušení 
podrozvahy, Vyúčtování a Závěrečná zpráva ze dne 19.08.2020, účetní doklad č. 20-015-00068 ze dne
31.12.2020 - zúčtování zálohy
Registrace akce č. 117D8210A1813 ze dne 26.02.2020 (MMR, Úprava místní komunikace v obci 
Bohutice v lokalitě u zámku), Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 04.06.2020, Pokyn k platbě ze dne
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08.08.2020 (částečné poskytnutí), účetní doklady č. 20-015-00025, 35 a 43 (podmíněná pohledávka), 
doklad č. 20-805-00033 a 47 (příjem dotace), 20-015-00071 (dohadná položka), Zpráva pro Závěrečné 
vyhodnocení akce ze dne 25.01.2021
Smlouva č. JMK065943/20/ORR ze dne 07.08.2020 o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského 
kraje (neinvestiční dotace na realizaci projektu TIC Bohutice), účetní doklad č. 20-015-00037, 20-015- 
00042 (podmíněná pohledávka), 20-805-00034 (příjem dotace), Finanční vypořádání dotace a Závěrečná 
zpráva- DP TIC 2020 ze dne 25.01.2021, doklad č. 20-015-00069 (dohadná položka)
Vyúčtování účelové dotace na konání Voleb do Zastupitelstev krajů a do Senátu konané ě. a 3. října 2020 
+ 9. a 10. října 2020 (2. kolo Senát PČR), bankovní výpis č. 6 str. 2, pol. 5 ze dne 13.01.2021 - vratka 
nevyčerpané části dotace
Smlouva o nájmu nebytových prostor ze dne 22.07.2015 (pronájem nebytových prostor v budově č.p. 7), 
doklad č. 20-015-00003, Úprava nájemného pro období březen-květen 2020, doklad č. 20-015-00029, 
úprava nájmu za období 10-11/2020 dle usnesení ZO, doklad č. 20-015-00057, doklad č. 20-801-01147 
Smlouva o dílo ze dne 06.04.2020, Dodatek č. 1 ze dne 06.04.2020 (úprava místní komunikace v obci 
Bohutice v lokalitě u zámku), dodavatelské faktury č. 2011300162 (účetní doklady č. 20-001-00095, 20- 
801-00652), 2011300173 (účetní doklady č. 20-001-00094, 20-801-00651), Zápis o předání a převzetí 
prací ze dne 26.07.2020, faktury č. 2011300213 (účetní doklady č. 20-001-00118, 20-801-00764), 
2011300214 (účetní doklady č. 20-001-00119, 20-801-00763), 2011300261 (účetní doklady č. 20-001- 
00124, 20-801-00797), Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky ze dne 22. září 2020 
Smlouva o dílo ze dne 07.05.2020 (obnova hřbitovní zdi v obci Bohutice), Předávací protokol zakázky ze 
dne 03.08.2020, dodavatelská faktura č. 2020-200064 ze dne 10.08.2020, účetní doklad č. 20-001-00105, 
č. 20-801-00717 ze dne 13.08.2020
Kupní smlouva o převodu vlastnictví k nemovitým věcem ze dne 20.07.2020 (nabytí pozemku pare. č. 
1675/1), Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí ke dni 24.07.2020 
Kupní smlouva o převodu vlastnictví k nemovitým věcem ze dne 22.09.2020 (prodej pozemku pare. č. 
1787/20), Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí ke dni 05.10.2020, doklady 
č. 20-015-00044, 20-015-00055, 20-701-00649
Kupní smlouva ze dne 10.10.2020 (nákup pozemku pare. č. St. 20/3 včetně budovy č.p. 81), Návrh 
na vklad práva do katastru nemovitostí ze dne 13.10.2020, Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru 
nemovitostí ke dni 13.10.2020, účetní doklady č. 20-001-00145, 20-801-000863, 20-801-00925, 20-015- 
00059, Znalecký posudek č. 2527 ze dne 17.01.2021 (ocenění pozemku pare. č. St. 20/3)
Směnná smlouva ze dne 13.02.2020 (směna pozemků pare. č. 505/44 za pozemek pare. č. 505/45), 
Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí ke dni 24.02.2020
Smlouva o zřízení věcného břemene č. ZN-014330053426/001 ze dne 31.07.2020 (obec jako povinná, 
zatížený pozemek pare. č. 39/2), Návrh na vklad práva do katastru nemovitostí ze dne 26.08.2020 
Záměr obce směnit část pozemku pare. č. 505/29 za část pozemku pare. č. 505/28 
Záměr obce prodat část pozemku pare. č. 1787/5 o výměře cca 200 m2
Dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Obnova hřbitovní zdi v obci Bohutice (1. výzva, 
2. výzva, cenová nabídka lx)
Dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Úprava místní komunikace v obci Bohutice v lokalitě 
u zámku (výzva k podání nabídky, seznam oslovených firem, protokol o otevírání obálek a vyhodnocení 
předložených nabídek, oznámení o výsledku výběrového řízení, krytí list nabídky 3x)
Směrnice č. 11 obce Bohutice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
Směrnice č. 3 Dlouhodobý majetek a jeho evidence 
Směrnice č. 18. Směrnice pro účtování o reálné hodnotě
Zápisy z jednání zastupitelstva obce Bohutice konaných ve dnech 12.10.2020, 30.11.2020 a 14.12.2020 
Zápisy z jednání zastupitelstva obce v období leden-září 2020
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