
 

Usnesení 
 

z veřejného zasedání 
zastupitelstva obce Žernovník konaného dne 

22.6. 2011 
 

 
Číslo:  
 
 

1. Zastupitelstvo obce Žernovník schvaluje navržený program veřejného zasedání dle 

pozvánky beze změn - příloha č.1 
 
2. Zastupitelstvo obce Žernovník schvaluje závěrečný účet obce za rok 2010 s výhradou a 

navržená nápravná opatření 
 

3. Zastupitelstvo obce Žernovník schvaluje přijetí dotace od JMK na projektování místní 

komunikace k ČOV II a infrastruktury pro novou zástavbu v lokalitě „Boří“ ve 
výši 100 000,- Kč 

 
4. Zastupitelstvo obce Žernovník schvaluje přijetí dotace od JMK svazkem obcí 

Černohorsko v celkové výši 225 000,- Kč na opravu místních komunikací, kde část ve 

výši 135 000,- Kč se týká obce Žernovník 
 

5. Zastupitelstvo obce Žernovník schvaluje rozpočtové opatření č.3 - příloha č.2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Josef Zvěřina                               Mgr. David Kopal 
starosta obce                               místostarosta obce 
 
 
Vyvěšeno a zveřejněno v elektronické podobě umožňující dálkový přístup dne 29.6. 2011 
 
Sňato dne: 13.7. 2011 



 

Pozvánka 
 

na veřejné zasedání 
zastupitelstva obce Žernovník, které se uskuteční 

 

ve středu 22.6. 2011 v 19:00 hodin 
 

v budově obecního úřadu 
 

 
 
Program:  
 

1. Zahájení 
2. Vyhodnocení hospodaření obce Žernovník za rok 2010 

(projednání závěrečného účtu obce, nápravná opatření) 
3. Schválení přijetí účelové dotace od JMK 

(projektování místní komunikace, nová zástavba 

v lokalitě Boří) 
4. Schválení přijetí dotace od JMK svazkem obcí 

Černohorsko (opravy místních komunikací) 
5. Rozpočtová opatření 
6. Různé 
7. Diskuse 
8. Usnesení a závěr 

 
 
 
 
 
 
 

Josef Zvěřina 
starosta obce Žernovník 

 
Vyvěšeno a zveřejněno dálkovým přístupem dne 14.6. 2011 
 
Sňato dne: 22.6. 2011 



Licence: DVH1 UXNDR003  (01012011) 

 

 ROZPOČTOVÉ  OPATŘENÍ č.  3 
  Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 22.6. 2011 schválilo rozpočtové opatření č. 3. 

 

 
 

   
 IČO: 00637289 
 Název: Obec Žernovník 
 

Datum dokladu: 2011/06/30 
Rozpočtové opatření č. 3 
- dotace na Projektovou dokumentaci 
- daň z příjmu PO za obec 
- náklady směs.kom.odpad 
- příspěvek na neiv.náklady pro MŠ Brťov 
- příjem z prodeje  
- příjem z pronájmu   

 Su Au OdPa Pol Zj Uz Orj Org Md Dal 

 231   1122     761 100,00  0,00  
 Rozpoźtově uúpreprezentant;-;Bez ODPA;Daĺ z pýˇjm… pr vnickěch osob za obce;-;-;-;- 

 231  6310 5362     0,00  761 100,00  
 Rozpoźtově reprezentant;-;Obecn‚ pýˇjmy a vědaje z finanźnˇch operacˇ;Platby danˇ a poplatk… st tnˇmu rozpoźtu;-;-;-;- 

 231   4122  00000221   100 000,00  0,00  
 Rozpoźtově reprezentant;-;Bez ODPA;Neinvestiźnˇ pýijat‚ transfery od kraj…;-;;-;- 

 231  2212 5171     0,00  100 000,00  
 Z kladnˇ bŘ§ně Łźet Łzemnˇch samospr vněch celk…;Rozpoźtově reprezentant;-;Silnice;Opravy a udr§ov nˇ;-;-;-;- 

 231  3723 5169     0,00  5 500,00  
 Rozpoźtově reprezentant;-;SbŘr a svoz ost.odpad… (jiněch ne§ nebez.a komun.);N kup ostatnˇch slu§eb;-;-;-;- 

 231  6171 5901     0,00  5 500,00- 
 Rozpoźtově reprezentant;-;¬innost mˇstnˇ spr vy;Nespecifikovan‚ rezervy;-;-;-;- 

 231  6409 5329     0,00  7 200,00- 
 Rozpoźtově reprezentant;-;Ostatnˇ źinnosti j.n.;Ostatnˇ neinv.transfery veý.rozp.Łzemnˇ ŁrovnŘ;-;-;-;- 

 231  3639 5329     0,00  7 200,00  
 Rozpoźtově reprezentant;-;Komun lnˇ slu§by a Łzemnˇ rozvoj j.n.;Ostatnˇ neinv.transfery veý.rozp.Łzemnˇ ŁrovnŘ;-;-;-;- 

 231  3111 5901     0,00  22 000,00- 
 Rozpoźtově reprezentant;-;Pýedçkolnˇ zaýˇzenˇ;Nespecifikovan‚ rezervy;-;-;-;- 

 231  3111 5321     0,00  13 100,00  
 Rozpoźtově reprezentant;-;Pýedçkolnˇ zaýˇzenˇ;Neinvestiźnˇ transfery obcˇm;-;-;-;- 

 231  3392 2132     3 800,00  0,00  
 Rozpoźtově reprezentant;-;Z jmov  źinnost v kultuýe;Pýijmy z pron jmu ost. nemovit. a jejich ź stˇ;-;-;-;- 

 231  5512 2111     500,00  0,00  
 Rozpoźtově reprezentant;-;Po§ rnˇ ochrana - dobrovoln  ź st;Pýˇjmy z poskytov nˇ slu§eb a věrobk…;-;-;-;- 

 231  6171 5901     0,00  13 200,00  
 Rozpoźtově reprezentant;-;¬innost mˇstnˇ spr vy;Nespecifikovan‚ rezervy;-;-;-;- 
Součet za doklad : 
 
 

865 400,00  865 400,00  

Rozpočet obce se tak zvyšuje v příjmech o   865 400,-- 
                              ve výdajích o  865 400,--             
 Tento doklad byl vystaven v systému  UCR® GORDIC® spol. s  r. o. 
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Výsledek přezkoumání hospodaření  

obce Žernovník za rok 2010, zpráva o přijatých  

nápravných opatřeních a jejich plnění 

 

A. Výsledek přezkoumání 

 

I. Při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky uvedené 

v ustanovení §10 odst. 3 písm. c zákona o přezkoumávání hospodaření. 

 

Přehled zjištěných chyb a nedostatků dle § 2 odst. 1 a 2 zákona o přezkoumávání 

hospodaření: 

1. § 2 odst. 2 písm. a – plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací 

týkajících se rozpočtových prostředků 

Kontrolou výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 ke dni 31.12.2010 bylo zjištěno, že 

v průběhu roku došlo ke zvýšení rozpočtových příjmů z částky 2 137 000,- Kč na 5 038 800,- 

Kč tj. navýšení 2 901 800,- Kč. V oblasti rozpočtovaných výdajů došlo ke zvýšení z 4 219 000,- 

Kč na 4 791 800,- Kč tj. navýšení o částku 572 800,- Kč. 

Zastupitelstvo obce v roce 2010 schválilo 7 rozpočtových opatření, kterými bylo 

schváleno celkové navýšení příjmů částku 2 693 400,- Kč a navýšení výdajů o 670 800,- Kč. 

Nebyl dodržen rozsah a způsob sestavení údajů ve finančním výkaze uvedený v § 6 odst. 1 

přílohy č.4 vyhlášky 449/2009 Sb. o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro 

hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtu státních fondů, rozpočtů územních 

samosprávných celků. 

Finanční hospodaření územního samosprávného celku se neřídilo ročním rozpočtem. 

Nebylo dodrženo ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních celků. Došlo k překroční působnosti územního celku stanovených zvláštními 

předpisy. 
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Opatření k nápravě a jeho plnění: 

Bude průběžně finanční komisí dle výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 

kontrolováno plnění rozpočtu. Při zjištění nutnosti úpravy rozpočtu, budou navrhována, 

evidována a předkládána ke schválení rozpočtová opatření a kontrolováno zaúčtování a 

provedení těchto opatření s účetní. 

§ 2 odst. 2 písm. ha – účetnictví vedené územním celkem 

Na účtu 311 odběratelé je k 31.12.2010 hodnota 338 278,50 Kč. Inventurní soupis účtu 311 

není průkazný účetní záznam dokládající dlužné částky vodného z minulých let. Předložená 

evidence pohledávek za vodné z roku 2009 uvádí jiné dlužné částky než jsou obsaženy 

v inventurním soupise na účtu 311 k 31.12.2010. Obsah inventurního soupisu účtu 311 nebyl 

prokázán jiným účetním záznamem. 

Inventurní soupis účtu 311 tak neobsahoval skutečnosti, aby bylo možno zjištěné 

pohledávky jednoznačně určit, což je v rozporu s ustanovením § 30 odst. 2 písm. a zákona 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Došlo k neprůkaznosti ve vedení účetnictví ve smyslu § 8 

odst. 4 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. 

Opatření k nápravě a jeho plnění: 

Účetní nově vypracuje do  30.8. 2011 seznam pohledávek tak, že ze seznamu bude zřejmé, 

která osoba je dlužníkem a zda se jedná o pohledávku za vodné a stočné, nebo poplatek za 

TDO, případně platbu za psa. V roce 2011 již byl vypracován seznam pro vytvoření předpisu, 

do kterého se průběžně doplňují úhrady. 

 

Obec neúčtovala o pohledávkách plynoucích z uzavřených nájemních vztahů tj. Nájemní 

smlouvy č. 4/2010 ze dne 7.7.2010 na pronájem části parcely č. 360/2 a nájemní smlouvy 

s Agrodružstvem Brťov – Lipůvka užívajícím parcely ve vlastnictví obce o výměře 14,75 ha. O 

pohledávkách z nájemních smluv nebylo účtováno k 31.12.2010. 

 

Opatření k nápravě a jeho plnění: 

Z agrodružstva Brťov – Lipůvka nebyly zaslány podklady k fakturaci nájemného a proto 

nemohla být vystavena faktura za nájem pozemků. 

V červnu byl zaslán seznam pohledávek agrodružstvu Brťov – Lipůvka, který bude 

odsouhlasen a poté pohledávky za nájem pozemků budou zaúčtovány za minulé roky. Dále 

byl vytvořen celkový seznam všech pronajímaných pozemků, které budou v každém roce na 

předpisu pohledávek a každý rok na ně bude vytvořena faktura. 
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Účetním dokladem č. 144042 ze dne 20.12.2010 byla snížena hodnota účtu 031 pozemky o 

částku 31 764,70 Kč. Toto snížení nebylo prokázáno jiným účetním záznamem. Bylo 

porušeno ustanovení § 33a odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Došlo 

k neprůkaznosti ve vedení účetnictví ve smyslu § 8 odst. 4 zákona č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví. 

Opatření k nápravě a jeho plnění: 

Výše uvedené snížení bylo provedeno na základě inventarizace v květnu 2010 dle výsledku 

přezkoumání hospodaření za rok 2009, které nebylo doloženo rozdílovým seznamem 

v ocenění pozemků. 

Byla provedena kompletní inventarizace pozemků v majetku obce Žernovník ke dni 8.6. 

2011. Seznam všech pozemků byl doložen na základě aktuálního výpisu z katastru 

nemovitostí.  U pozemků, které byly v majetku obce ke dni 27.5. 2004 (výchozí den ocenění 

pozemků do majetku obce Žernovník) bylo zkontrolováno jejich ocenění. U pozemků, které 

obec nabyla, prodala případně směnila byla na základě smluv provedena kontrola ocenění a 

byl vytvořen rozdílový seznam oproti inventarizaci z roku 2009 a 2010. Z tohoto seznamu 

vyplývá oprava účetního stavu ocenění oproti inventarizovanému stavu, která bude 

provedena na účtu 031 v měsíci červnu 2011, kdy hodnota všech pozemků má ocenění 

4 270 987,92 Kč. 

 

 

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 dle § 2 odst. 1 a 2 zákona o přezkoumávání 

hospodaření: 

§2 odst. 2 písm.h – účetnictví vedené územním celkem 

Účetní jednotka nemá zpracované směrnice s aplikovanými ustanoveními vyhlášky č. 

410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví 

např. směrnici k časovému rozlišení nákladů a výnosů (§69 vyhlášky), směrnici k tvorbě a 

použití opravných položek k pohledávkám (§ 65 vyhlášky), směrnici k podrozvahovým 

účtům (§49 – 54 vyhlášky). 
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Opatření k nápravě a jeho plnění: 

Byla vytvořena nová směrnice č. 6 pro časové rozlišování nákladů a výnosů, včetně 

dohadných položek a směrnice č. 8  pro tvorbu a používání opravných položek. Směrnice 

platné od 1.1. 2003 budou aktualizovány a upraveny do 30.9. 2011 

 

B. Plnění opatření k odstranění nedostatků 

 

I. při přezkoumání hospodaření za předcházející roky byly zjištěny následující chyby a 

nedostatky: 

 

Na účtu 311 odběratelé je k 31.12.2009 evidována částka ve výši 339 434,50 Kč. Jako 

inventurní soupis byl předložen soupis dlužníků, některé položky však nebylo možno 

jednoznačně určit. Např. pod položkou II. pololetí 2009 vodné a stočné je vedena hodnota 

125 962,- Kč, která nebyla prokázána žádným průkazným účetním záznamem a dále položka 

OÚ – pro vodovod prodej majetku částka 23 134,- Kč. O jakou pohledávku obce se jedná 

nebylo prokázáno. Inventurní soupis účtu 311 tak neobsahoval skutečnosti, aby bylo možno 

zjištěné pohledávky jednoznačně určit, což je v rozporu s ustanovením § 30 odst. 2 písm. a 

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.  

K pohledávce obce za II. pololetí roku 2009 za spotřebovanou vodu občany obce ve výši 

125 962,- Kč byl doložen průkazný účetní soupis „Vodné a stočné za rok 2009“. Hodnota na 

účtu 311 ve výši 23 134,- Kč byla doložena účetním dokladem č. 222074 ze dne 24.6. 2010 

(čerpadla vodovod). 

 

Opatření k nápravě a jeho plnění: 

Účetní nově vypracuje do  30.8. 2011 seznam pohledávek tak, že ze seznamu bude zřejmé, 

která osoba je dlužníkem a zda se jedná o pohledávku za vodné a stočné, nebo poplatek za 

TDO, případně platbu za psa. V roce 2011 již byl vypracován seznam pro vytvoření předpisu, 

do kterého se průběžně doplňují úhrady. 
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Při konečném přezkoumání hospodaření obce Žernovník za rok 2010 nebyla předložena 

úplná sestava Přílohy účetní závěrky sestavené k 31.12.2010. Obsahovala pouze stranu 3, 4, 

5, 7, 8, 9, 10, 16, 17. 

Opatření k nápravě a jeho plnění: 

Účetní dopracovala úplnou sestavu přílohy účetní závěrky sestavené k 31.12.2010, která 

obsahuje všechny strany. 

 

 

 

Tuto zprávu zasíláme jako písemnou informaci o přijatých opatřeních k nápravě chyb a 

nedostatků dle § 13 odst. 1 písm. b) zákona o přezkoumávání ke zprávě o výsledku 

přezkoumání hospodaření obce Žernovník za rok 2010 ze dne 19.5. 2011 a současně jako 

zprávu o plnění přijatých opatření dle § 13 odst. 2 zákona o přezkoumávání hospodaření. 

 

Schválení nápravných opatření a platnost této zprávy potvrzují svým podpisem: 

 

 

 

 

 

          Josef Zvěřina 

starosta obce Žernovník 

  

 

 

 

 

V Žernovníku dne 4.7. 2011 




