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ZPRÁVA
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020
městyse LUKOV, okres Znojmo

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího
přezkoumání hospodaření, které proběhlo dne 1. října 2020 a na základě výsledku
konečného přezkoumání hospodaření, které se uskutečnilo dne 2. března 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:
dílčí přezkoumání:
konečné přezkoumání:

Přezkoumání vykonal:
Kontrolor pověřený řízením přezkoumání:

Úřad městyse Lukov
Lukov 92, 669 02 Znojmo
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

Bc. Dagmar Dohnalová

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 byli přítomni:

Marek Langer - starosta
Bc. Marie Gregorová - 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 11. září 2020, a to doručením písemného
oznámení územnímu celku nejpozději 5 dnů přede dnem realizace výkonu přezkoumání.
A. V ýsled ek přezk ou m án í
S ohledem na mimořádnou situaci související se šířením koronaviru došlo k omezení
možností realizovat přezkoumání hospodaření územních celků obvyklým způsobem
a v obvyklém rozsahu v souladu s vytvořeným plánem. V této věci vydalo Ministerstvo
financí mimořádné metodické doporučení k výkonu přezkoumání hospodaření
územních celků.
Za účelem zajištění splnění základních zákonných povinností přezkoumávajícího orgánu
bylo nutné konečné přezkoumání provést korespondenčním způsobem. Požadované
písemnosti ke konečnému přezkoumání hospodaření byly předloženy elektronickou
formou.
I. Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené
v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření.

II. Při přezkoumání hospodaření byly zjištěny následující chyby a nedostatky, které
nemají závažnost nedostatků uvedených v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona
o přezkoumávání hospodaření.
Přehled zjištěných chyb a nedostatků v členění dle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 zákona
o přezkoumávání hospodaření:
£ 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů
přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu
- Na základě provedeného výběrového řízení na akci "Výstavba zóny aktivního
odpočinku v městysu Lukov" a na základě přijatého usnesení zastupitelstvem městyse
byla dne 24.08.2020 s vybraných dodavatelem uzavřena smlouva o dílo s cenou plnění
2.349.181,33 Kč bez DPH. Smlouva byla na profdu zadavatele zveřejněna dne
22.09.2020. Nebylo postupováno v souladu s § 219 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, podle kterého veřejný zadavatel uveřejní na profilu
zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn
a dodatků, a to do 15 dnů od jejich uzavření. To neplatí pro smlouvu na veřejnou
zakázku, jejíž cena nepřesáhne 500 000 Kč bez daně z přidané hodnoty.

-

2

-

B. P ln ěn í o p a třen í k o d stra n ěn í n ed o sta tk ů zjištěn ý ch
I. při přezkoumání hospodaření územního celku za předcházející roky
Při přezkoumání hospodaření za předcházející roky byly zjištěny následující chyby
a nedostatky:
- Zastupitelstvo městyse na svém zasedání konaném dne 23.11.2019 usnesením č. 1
schválilo za ověřovatele zápisu paní E.K. a pana L.D., avšak zápis byl podepsán pány
L.D. a V.Č. Nebylo dodrženo ustanovení § 95 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
který stanoví, že o průběhu zasedání zastupitelstva obce se pořizuje zápis, který
podepisuje starosta nebo místostarosta a určení ověřovatelé. Zastupitelstvo městyse na
svém zasedání dne 26.06.2020 přijalo systémové nápravné opatření, na jehož základě
budou zvolení zapisovatelé zápisů důkladně kontrolovat podpisy zvolených
ověřovatelů, následně tutéž kontrolu bude provádět starosta městyse. Na předložených
zápisech ze zasedání zastupitelstva městyse za období leden-srpen 2020 byly vždy
podpisy ověřovatelů určených zastupitelstvem. Na zápisu ze dne 23.11.2019 byl
doplněn podpis určeného ověřovatele, paní E.K., s uvedením důvodu doplnění.
Napraveno.
II. při předcházejícím dílčím přezkoumání
Při předcházejícím dílčím přezkoumání hospodaření byly zjištěny následující chyby
a nedostatky:
- Na základě provedeného výběrového řízení na akci "Výstavba zóny aktivního odpočinku
v městysu Lukov" a na základě přijatého usnesení zastupitelstvem městyse byla dne
24.08.2020 s vybraných dodavatelem uzavřena smlouva o dílo s cenou plnění
2.349.181,33 Kč bez DPH. Smlouva byla na profilu zadavatele zveřejněna dne
22.09.2020. Nebylo postupováno v souladu s § 219 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, podle kterého veřejný zadavatel uveřejní na profilu
zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků,
a to do 15 dnů od jejich uzavření. To neplatí pro smlouvu na veřejnou zakázku, jejíž
cena nepřesáhne 500 000 Kč bez daně z přidané hodnoty. Zastupitelstvo městyse
na svém zasedám dne 30.10.2020 bylo informováno o zjištěném nedostatku
a pro neopakování této chyby bylo přijato opatření, spočívající v nutnosti věnovat více
pozornosti zveřejňování veřejných zakázek a dbát na důsledné dodržování zákonných
povinností v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek, zvláště pak na dodržování
zákonných lhůt. Plnění přijatého opatření prokázal městvs u Dodatku č. 1 ze dne
01.12.2020 k uvedené smlouvě, který byl na profilu zadavatele zveřejněn ve lhůtě
15 dnů od uzavření, a to dne 02.12.2020.
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C. Z ávěr
I. Při přezkoumání hospodaření městyse Lukov za rok 2020
byly zjištěny chyby a nedostatky,
které nemají závažnost nedostatků uvedených v § 10 odst. 3 písm. c)
zákona o přezkoumávání hospodaření, a to;
- Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku
včetně všech jejích změn a dodatků v souladu se zákonem (nebyla dodržena lhůta
pro zveřejnění).

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 ..................................... 2,73 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku ........................................... 3,28 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ..... 4,36 %

IV. Ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední čtyři
rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost:
Dluh městyse Lukov k 31. 12. 2020 nepřekročil 60 % průměru příjmů za poslední čtyři
rozpočtové roky.
Brno, dne 2. března 2021
Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na konečném dílčím přezkoumání - za Krajský
úřad Jihomoravského kraje

Bc. Dagmar Dohnalová
podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Poučení
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
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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.
Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona o přezkoumávání
hospodaření povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této
zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci
krajskému úřadu, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu
se závěrečným účtem v orgánech územního celku.
Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona o přezkoumávání
hospodaření povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona
uvést lhůtu, ve které podá krajskému úřadu písemnou zprávu o plnění přijatých
opatření a v této lhůtě krajskému úřadu uvedenou zprávu zaslat.
Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí přestupku podle ustanovení
§ 14 odst. 1 písm. 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 ustanovením § 11 zákona
o přezkoumávání hospodaření projednána a jeden výtisk převzal starosta městyse Lukov.
Z důvodu mimořádných opatření byl návrh zprávy projednán dálkově, prostřednictvím
telefonické komunikace. Nedílnou součástí zprávy je seznam přezkoumávaných písemností
uvedených v příloze.
Poslední kontrolní úkon, tj. projednání návrhu zprávy, byl učiněn dne 2. března 2021.
Zástupci územního celku prohlašují, že poskytli pravdivé a úplné informace o předmětu
přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu.

Marek Langer
podpis starosty městyse

starosta městyse
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P říloh a ke Z právě o výsled k u p řezk o u m á n í h o sp o d a řen í za rok 2020
P ři p ře z k o u m á n í h o s p o d a ře n í b y ly p ře z k o u m á n y n á sle d u jíc í p íse m n o sti:
-

-

-
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Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2020
Evidence rozpočtových opatření za rok 2020, Opis rozpočtových změn za rok 2020, Rozpočtové opatření
č. 5, 9, 10
Návrh rozpočtu roku 2020, Schválený rozpočet roku 2020, Schválený rozpis rozpočtu roku 2020
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření 2020 - rozpočtová opatření, rozpočet,
provizorium, závěrečný účet a střednědobý výhled rozpočtu
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020-2024
Návrh závěrečného účtu městyse Lukov za rok 2019, Závěrečný účet městyse Lukov za rok 2019
Bankovní výpis č. 79 běžného účtu vedeného u CS a.s.
Inventumí soupisy účtů 311, 321, 373, 315, 132, 139, 231, 261, 915
Mzdové listy členů zastupitelstva městyse a členů výborů (nečlenů ZM) za rok 2020
Rekapitulace mezd sumární —za období leden-srpen 2020 (odměny členů zastupitelstva městyse)
Rekapitulace mezd sumární za období leden-prosinec 2020
Pokladní doklady za měsíc červen 2020 a prosinec 2020
Protokoly o vyřazení majetku č. 1-3 (vyřazení majetku inv. č. B48, B49, B52)
Účetní doklady vztahující se k prověřovaným písemnostem
Účetní odpisy za rok 2020 včetně stavu oprávek k 31.12.2020, Časové rozlišení transferů za rok 2020
Dohoda o provedení práce ze dne 02.01.2020 (účetní a uzávěrkové práce), výkaz pracovních hodin
za měsíce leden-únor 2020, výplatní lístky pro osobní číslo 81 za měsíce leden a únor 2020
Dohoda o provedení práce ze dne 16.03.2020 (DPP - šití roušek), výkaz pracovních hodin a výplatní
lístek pro osobní číslo 66 za měsíc březen 2020
Dohoda o provedení práce ze dne 31.07.2020 (zimní údržba komunikací a údržba veřejného prostranství),
docházkový lístek a výplatní lístek pro osobní číslo 85 za měsíc srpen 2020
Pracovní smlouva ze dne 31.03.2020 (pomocný nekvalifikovaný pracovník v rámci VPP), Platový výměr
ze dne 31.03.2020, výplatní lístky pro osobní číslo 44 za měsíce červen-srpen 2020, mzdový list č. 44
za rok 2020
Žádost ze dne 26.06.2020 o poskytnutí dotace z prostředků městyse Lukov, Veřejnoprávní smlouva
0 poskytnutí individuální dotace č. 1/2020 ze dne 17.9.2020 (dotace z rozpočtu městyse na financování
opravy venkovních kostelních hodin na věži kostela v Lukově), Vyúčtování dotace ze dne 25.09.2020
Registrace akce č. 117D8210H5041 ze dne 18.08.2020 (akce Výstavba zóny aktivního odpočinku
v městysu Lukov, poskytovatel MMR)
Nájemní smlouva č. 1/2020-S ze dne 31.08.2020 (nájem sklepní kóje č. 11 v budově č.p. 91), příjmový
pokladní doklad č. POK-20/000431 ze dne 21.09.2020 (stvrzenka 431) - úhrada nájmu
Smlouva o nájmu pozemku č. 1/2020 ze dne 13.07.2020 (pronájem části pozemku pare. č. 214/8),
bankovní výpis č. 156 internetového bankovnictví ze dne 26.11.2020 - úhrada nájmu
Smlouva o dílo ze dne 24.08.2020, Dodatek ze dne 01.12.2020 ke smlouvě č. 1 (Výstavba zóny aktivního
odpočinku v městysu Lukov - posunutí tennínu dokončení z důvodu epidemiologických podmínek
ve firmě dodavatele), Záznam o předání a převzetí staveniště ze dne 21.09.2020 (výstavba zóny aktivního
odpočinku v městysu Lukov)
Dodatek ze dne 17.09.2020 ke kupní smlouvě ze dne 14.07.2017 (prodloužení trvání předkupního práva
k pozemku pare. č. 65/34, složení peněžní jistoty)
Smlouva o zřízení věcného břemene č. ZN:014330053747/001 ze dne 01.06.2020 (městys jako povinný,
zatížený pozemek pare. č. 214/19), Návrh na vklad práva do katastru nemovitostí ke dni 25.06.2020,
vklad proveden dne 16.07.2020, vydaná faktura č. 20-200-00011
Záměr pronájmu části pozemku pare. č. 214/8
Záměr pronájmu sklepních kójí 11, 12 v domě s chráněnými byty
Dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Výstavba zóny aktivního odpočinku v městysu Lukov
Informace ze dne 08.07.2020 o přijetí opatřeních k nápravě zjištěných chyb a nedostatků a zároveň
1 o jejich plnění
Přijatá nápravná opatření chyb a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání hospodaření městyse
Lukov
Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Lukov č. 12 konaného dne 13.12.2019 (pravidla rozpočtového
provizoria na rok 2020)
Zápisy ze zasedání zastupitelstva městyse Lukov konaných ve dnech 27.01.2020, 16.04.2020,
26.06.2020,21.08.2020
Zápisy ze zasedání zastupitelstva městyse Lukov konaných ve dnech 30.10.2020, 30.11.2020, 30.12.2020
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