Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor kontrolní aptávní - oddělení přezkumu obcí
Zerctínovonám.3
601 82 Brno

ZPRÁva
o výsledku přezkoumání hospodaření

za rok 20t7
obce ONŠOV, okres Znojmo
]

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

Přezkoumání hospodaření, které proběhlo dne 13. zaří 2017 a na základé výsledku
koneČnéhopřezkoumání hospodaření, které se uskutečnilo dne 14. května 2018.
Přezkoumání hospodaření proběhlo na základě ustanovení § 42 zákona ě. 12812000 Sb.,
o obcích a v souladu se zákonem é. 42012004 Sb., o přezkoumávání hospodařeni územních
samosPrávných celkŮ

a

dobrovolných svazků obcí (dále

jen

zákon

o

přezkoumávání

hospodaření).

Místo provedení přezkoumání:

obecní úřad onšov
Onšov 1
67102 Šumná

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

Kontrolor:

Ing. Zdeněk Vejvalka

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

Při přezkoumání byli přítomni:

Ivan Oujezdský - starosta
Jana pinterová Šavrdová - 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 qýběrovým způsobem.

Při posuzováníjednotlivých právních úkonůse vychází ze znéníprávních 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 mlěenlivosti podle daňového řádu.
Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno dne 20. ěervence 2017, a to doruěením písemného
oznámení územnímucelku nejpozdéji 5 dnů přede dnem realizace výkonu přezkoumání.

A. VÝsledek přezkoumání

I.

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

B. plnění opatření k odstranění nedostatků ziištěnÝch

I.

při přezkoumání hospodaření územníhocelku za předcházející roky

Při přezkoumání hospodaření za předchózející rolql nebyly zjištěny chyby a nedostatlql nebo
tyto nedostatlcy byly

již napraýeny.

II. při předcházejícím dílčímpřezkoumání
Při předcházejícím dílčímpřezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatlql.

C. Závěr

L

Při přezkoumání hospodaření obce Onšov za rok2017

nebylv ziištěny chyby a nedostatky.
II. Upozornění na případná rlzika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků,
která mohou mít negativní dopad na hospodaření územníhocelku v budoucnu:

-

Při přezlroumání hospodaření za rok 2017 nebyla zjištěna žádná zóvažná rizika, lďerá
by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celkuv budoucnosti.

III. Poměrové ukazatele zjištěnépři přezkoumání hospodaření:

........
........

a) podíl pohledávek na rozpoětu územníhocelku
b) podíl závazktt na rozpoětu územníhocelku

6,65
3,47

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územníhocelku ...........

n

oÁ
Yo
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ry. ověření poměru dluhu

za Poslední 4
odpovědnost:

k

územníhocelku
průměru jeho příjmů
rozPoČtové roky podle právního předpisu upravujícítro rozpo}tďvou

Dluh obce OnŠovk3l. 12. 2017 nepřekročil 60 % průměru příjmů za poslední

4 rozpočtovéroky.

Onšov, dne 14. května 2018
Jména a PodPisy kontrolorŮ zúěastněných na konečném dílěímpřezkoumán í - zaKtajský
úřad

Jihomoravského kraje

Bc. Dagmar Dohnalová
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Poučení
Tato zPráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně i návrhem zptávy o výsledku
Pře1|9umání hosPodařeni, a je možno ke zjištění v ní uvedené podat prsemne stanovisko
ve lhŮtě do 15 dnŮ ode dne předání návrhu zptávy kontroloiovi póvěřenému řízením
PřezkoumánÍ. Koneěn;ým zněním zprávy se tento náwh stává okamžikóm marného uplynutí
lhŮtY, stanovené v §
,6 odst. 1 písm. d) zákona o přezkoumávrání hospodařenío t póaani
písemného stanoviska kontrolorovi pověřeném u řízenimpřezkoumání.

|Práva se vyhotowje ve dvou stejnopisech, přičemžse jeden stejnopis předává zástupci

kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládádo příŠlušnéhoŠpizutra3sterro úřadu.
ZPráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením
zákona
§
o Přezkoumávání hospodaření projednána a jeden výtisk převza| starosta Óbce
onšov.
Nedílnou souČástízprávy je seznam přezkoumávaných pisemnóstí uvedených v příloze,

lI

b
Z4

Poslední kontrolní Úkon, tj. ukončeníkontroly na místě, byl učiněn dne 14. května 2018.
ZástuPci Územního celku prohlašují, že poskytli pravdivé a úplnéinformace o předmětu
přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němÚ.

Ivan Oujezdský
starosta obce

podpis starosty obce

Jana pinterová Šavrdová
účetní

podpis účetní
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při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány
následující písemnosti

-

,

:

Návrh rozpočtu narok2017

Celkový Přehled o rozpočtových opatřeních zarok2017,Rozpočtová opatření č, l - 6
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce onšov na období 20|8 -2022
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce onšov na období 2018 - 2022
Rozpočtový výhled obce Onšov na roky 20 1 0 - 20 l 8
Schválený rozpočet narok20],7
Návrh závěrečného účtuzarok201,6, Schválený závěrečný účetzarok2016

BankovnívýpisyKomerčníbankya,s,č,109-119zaobdobí9.8.2017 -31.8.2017,ílčetniadaňové

dok|ady k těmto qýpisům
Inventarizace majetku a záyazki ke dni

3l.

12.2017 (příkaz k provedení řádné inventarizace majetku

a závazkŮ, Plán inventur, prezenčnílistina a potvrzení o instruktáži členůinventarizaění
inventurní soupisy, inventarizačn í zpráv a)

komise,

Mzdové listy členůzastupitelstva obce za rok 20l 7
Cestovní příkazze dne 30. 8.2017 (VPD č. 173)
Pokladní doklady za měsíc srpen 20l7
Učetnídoklady váahující se k prověřovaným písemnostem
Učetníodpisy a Casové rozlišenítransferů za období 1212017
Učetníodpisový plán pro rok2017
UČetníodpisy za období 8/2017, Časovérozlišenítransferů za období 812017
Učtový rozvrh na rok20l7
Darovací smlouva ze dne 29, 12,2017 (obecjako obdarovaný finančním darem)

Dohoda o Provedení práce ze dne 1. 8. 2017 (zaměstnanec s os.č, 31, údržbaveřejné zeleně v obci)

Dohodao provedení práceze dne l1. I0.2017 (vkládání volebních lístkůdo obat"t a jejich disiribuce),
Dohoda o Provedení práce ze dne 18. 10.2017 (úklid a příprava volební místnosti), mzdový list ě.7

za rok2017
DohodY o provedení práce ze dne 2. 1. 2017, ze dne 2. 5. 2017 a ze dne 1. 9. 2017 (odborný lesní
hospodář), mzdový list č.4 zarok2017

Pracovnísmlouvazedne 1.4.2010,Pracovnínáplň,Dohodaohmotnéodpovědnosti zedne 1.4.2010,
l. 11.2016, Platol} výměr ze dne 1. 8. 2017,Platový výměr ze dne 31. t0.2017
(účetní,správce rozpočtu), mzdový list č, l7 zarok2077
Zádost ze dne 12, 9. 2017 o poskytnutí individuální dotace (mzdové náklady stálého zaměstnance
turistického informaěního centra Vranov nad Dyjí), Veřejnoprávní smlouva ze dne 14,9.2017,
Platov} výměr ze dne

Vyúčtovánídotace ze dne 21. 12.2017
Kompenzace ztrát obcím na území Národního parku Podyjí v roce20l'/ -MŽp, ěj.MZpl201716291477,
Avízo ze dne 8. 1 | . 2017

PoskYtnutí finanČníhopříspěvku Obci Onšov na hospodaření v lesích ze dne 4. l0, 20t7
Čj. MZPl2017l620l85 - na zvyšování podílu melioračnícha zpevňujících dřevin, Avízo ze dne

11, 12,2017
Rozhodnutí ve věci poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích čj, JMK 109420l20t7
ze dne

l3.

11. 2017 - obnova, zajištění a výchova lesních porostů

FinanČnívypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo
státnífinanČníchaktivzedne15, 1.2018 -kapitolaMinisterstvoživotníhoprostředíčR
PředběŽné vyúčtovánívoleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR zi dne 29,11.2017, Finanční
vYPořádání dotací poskYnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státní
finanČníchaktiv ze dne 15. 1.2018 - kapitola Všeobecná pokladní správa, Avízo zá dne 15. 1.2018,
Bankovní výpis Č, 10 ze dne 15. 1. 2018 běžného účtuvedeného u KB a.s. - vratka nevyčerpané části

dotace

Smlouva o bezúplatném převodu venkovního mobiliáře ze dne 29. 12.2017 (předávající Sdruženípro
rozvoj a obnovu obcí Vranovska)
Protokol o kontrole Č.lll/I8/783 Čj.470I5l3905l20t8/0l0lTRA ze dne 15,2.2018 (OSSZ ve Znojmě,
kontrolované období 3l20I5 - 12l20l7)
Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Onšov konaného dne 28. 12.2016 (rozpoěet na rok 2017),
23, 3 . 2017 ,22. 6. 2017
ZáPisy z řádných zasedání zastupitelstva obce Onšov konaných ve dnech 13, g. 2017, 8. 12. 2017
a29. 12.2017
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