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ZPRÁve
o

výsledku přezkoumání hospodařen í za rok 20t6
obce ONŠOV,okre s Znojmo

'Zpráva o výsledku přezkoumárrí
hospodar'ení byla vypracován a

na základě Zápisu z rlílčího

Přezkoumání hospodařenÍ, které proběhlo dne 8. srpna 2016 a na záklaclě výsledku
koneČného Přezkoumání hospodaření, které se uskutečnilo dne 6. února
2017. přezkoumání
hosPodaření proběhlo na záI<Iadě ltstanovení 42 zákorra č, 12812000
Sb., o obcích
§

aV

souladu Se zákonem

samosPrávných celkŮ

a

Č. 42012004 Sb,, o

přezkounrávárrí hospodai.ení ťrzemních

dobrovolných svazků obcí (dále

jen

zákon

o

přezkor,rilávání

hospodaření).

Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Onšov
Onšov 1. 67 t 02 Šumná
Přezkoumání vykonal:
kontrolor pověřený Ťízenímpřezkoumání:Ing. zdenék vejvalka

Pověření k Přezkoumání hospodaření ve smyslu 5 zákona o přezkoumávání
hospodařerrí
§
vYdal JUDr. Roman Heinz, Ph.D. - vedoucí odboru kontrolního a právního
Krajského úřadu
Jihomoravského kraje.

Při přezkoumání byli přítomni:

Ivan Oujezdský - starosta
Jarra pinterová Šavrclová - ťtčetrrí

předmět přezkoumání:
Předmětem Přezkoumárrí hospodaření jsou oblasti lrospodaření uveclené
v § 2 odst. 1 a 2
zákona o Přezkoumávání hospodaření, posouzené podle hledisek uveclenýcir
v § 3 tohoto
zákona. přezkoumání hospodaření bylo vykonáno výtěrovým způsobem.

Při Posuzování jednotliqich právních ťrkonůse vycházi ze zněni právních pr,edpisťr
platných
ke dni uskutečněnítohoto úkonu,

2 odst, 3 zákona o přezkournávárrí hospoclaření nebyly ptednrětem
Údaje,
na
které se vztahuje povirrnost mlčenlivosti podle dariového řádu.
Přezkoumání
Podle ustanovení §

Přezkoumání hosPodaření bylo zahájeno dne 14, července 2016, a to
doručerrím písemného
oznámení Územtrímu celku nejpozději 5 dnů přede dnem realizace výkonu
př.ezkournání.

A. VÝsledek přezkoumání

I.

při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny
chyby

I"

při přezkoumání hospodaření územníhocelku za předcházející roky

při přezkoumání hospodaření

zct

a nedostatky.

rok 20l5 nebyly zlištěny chyby a neclostatlq,,

II. při předcházejícím dílčímpřezkoumání
při předcházejícím dílčímpřezkoumání
nebyly zlišíěny chyby a

neclo.s,taílcy.

C. Závěr

I.

Při přezkoumání hospodaření obce onšov za rok2016

IL

UPozornění na Případná rizil<a, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků,
která mohou mít negativní dopad na hospodaření územníhocelku v
bucloucnu:

-

Při Přezkoumání hosPodaření za rok 20]6 nebyl.a zjištěna žádná zavažná rizika,
kterti
bY mohla mít negativní dopad na hospoclaření

izemního celku v budoucnosíi.

III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:
a)

....,..,
..,....,

podíl polrledávek na rozpočtu ťtzenníhocelku

......,,"

1

5.04 %

b) podíl závazků na rozpočtu územrríhocelku
1,20 oÁ
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku ťrzemního
celku .......,... 0 %
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Onšov, dne 6. února20l7
Jména a podpisy kontrolorů zúčastněnýchna konečném
dílčímpřezkoumá ni

Jihomoravského kraje

- zakrajský

úřad

Ing. Zdeněk Vejvalka
kontl,olor pověřený řízenímpřezkoumání

podpis kontrolor.a

ého řízením přezkoumání

Poučení
Tato zPráva o výsledku Přezkoumání hospodaření je současně i
návrhem zprávy o výsledku
nře1|9umání hosPodařenÍ, a je možno k-e zjištěni v ní uvedené podat písemné stanovisko
ve lhŮtě do 15 dnŮ ode dne předání návihu zprávy kontroloiovi póvěřenému
řízením
PřezkoumánÍ. Koneěným zněním zprávy se tento návrh stává okamžikóm marného uplynutí
lhŮtY, stanovené v_ § 6 odst. l písm. d) zákona o přezkoum
ávání hospodaření, k podání
písemného stanoviska kontrolorovi pověřeném u řízeníÁpřezkoumání.
ZPráva se vYhotov}j.e ve dvou stejnopisech, přičemžse jeden stejnopis
předává zástupci
kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příŠlušného
Špizu krajského úřadu.

ZPráva o výsledku Přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením
§ ll zákona
o Přezkoumáváni hosPodaření projednána a jóden výtisk převza| starosta obce
onšov.
NedÍlnou souČástízprávyje seznam přezkoumávaných pisemností
uvedených v příloze,

Poslední kontrolní Úkon, tj. ukončeníkontroly na místě, byl
učiněn dne 6, února 2017,
ZástuPci Územního celku prohlašují, že posk|tli pravdivé a
úplnéinformace o předmětu
přezkoumání a o okolnostech vztahujícich se k němŮ.

OBEC ONŠOV
oNŠoV1
671 02 Šun/ltlÁ
.i

Ivan Oujezdský
Lstarosta obce

, ..

_.,7

.:L{.,

podpis starosty obce

lí

Jana pinterová Šavrdová

^/

podpis účetní
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při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány
následuj ícípísemnosti

:

Návrh rozpočtu roku 20I6
Pravidla rozpočtovéhoprovizoria na rok 20l6
Evidence rozpočtových opatření za rok2016
Rozpočtová opatření č. l 1201 6, 2/20 16
Rozpočtová opatření č. 3/2016 - 712016
Rozpočtoý výhled na období 20l0 - 2018
Schválený rozpočet roku 20l6
Závérečný účeíza rok 20 l 5
Bankovní výpisy Komerčníbanky a,s. č. 79 - 85 za období 15. 6.2016 - 30, 6. 20l6, účetnia daňové
doklady k těmto v,ýpisům
Mzdový list zaměstnance s os,č. 4 za měsíc srpen 20 l6
Mzdové listy zastupitelů obce za období leden 20l 6 - prosinec 20l6
Pokladní doklady za měsíc červen 20l6
Učetnídoklady - výdaje na volby do zastupitelstva kraje
Učetnídoklady k prověřovaným písemnostem
Casové rozlišení transferů (rozpuštění)- červen 2016
Inventarizačn í zpráva za rok 2016 ze dne 20, l . 2017
Inventurní soupisy ke dni 3 1, 12,20l6
Měsíčníúčetníodpisy - červen 20l6
Plán inventur na rok 20 l 6 ze dne 5 . 12. 20 l 6
Účetní odpisový plán pro rok 2016
Učtový rozvrh roku 20l6

|oh9da o Provedení práce ze dne 2. 5. 2016 (zaměstnanec s os,č. 4, lesní odborný hospodář)
Veřejnoprávní smlouva ze dne 17, 8.2016 (pro TIC Vranov nad Dyjí)
VeřejnoPrávní smlouva z9 dne25.5.20l6 (obec poskytovatel, 5,00b,- Kč na rekonstrukcihygienického
zaYizení v ZŠVranov nad Dyjí)
Smlouva o poskytnutí dotace zrozpočtu Jihomoravského kraje ag,č,0411O4ll6loŽP (hospodaření

v lesích)
ZáPis z řádného zasedáni zastupitelstva obce Onšov ze dne 9. 12.2015 (rozpočtovéprovizorium),
7

,3.2016,25. 5.20\6,

17

.

8,2016, 16. l 1.2016,28. 12.2016

Zápis č. I l20 I 6 fi nančníhovýboru ze dne 21, g. 20 l 6
Zápis č. /20 l 6 kontrolního výboru ze dne 21 . 9. 20 l 6
1
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