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ZPRÁVA
o výsledku přezkoumání hospodařen í za rtlk 202l

obce ONŠOV,okre s Znojmo

Zprá

o výslec'lktt

př,e

zkclltmárrí hospoclařerlí bvla

r,1

1lI,acoviltla Ila zákllrdč Z:ipisu z,

dílčího

mání hospodaření. které proběhlo c,lne 9. záíí2021 a na základě výsledku
ného přezkournání hosp<rdaření. litcr,ó sc r_ts]tLttcčlli]tl cltlc l(l. lir,čttrit ]()22.

p

ko

ání hospodaření proběhlo na základě ustanoveIrí § 42 zákoIra č. 128/2000

Sb..

o

h a v souladu se zákonem č. 42012004 Sb., o přezkoutnár,,árrí lrospodařerrí ťrzemních

Sarn

rávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jerr zákon

hos

ař,errí).

o

přezkoumár,itrrí

provedení přezkoumání: Obecrrí ťrřacl Orršov
Otlšor, 1. 671 02 Šlrrriná

mání vykonirl:
Ko ntroi

o I,

pol,čře n r,, ř,íze tl í ttl 1li,ezli

KoIltrolor:

Pově

cl

ittll itti

í:

Ing. Františka Pinďáková
Lerrka Kosmákor,á

rrí k přezkotlnrátrí hospodařeIlí r,e stnl,sllt § 5 zákona o př,ezkounrávání hospodaření

vyda Mgr. Radomír Zin-rek

-

pověřen vedenítn odboru korrtrolnílio a právnílro Krajskélro

Jihomoravského kraje.

Při

p

unrání b1,li př,ítomni:

Ivan Oujezdský - starosta
Jana pilrterová Šavrclová - účetrrí

1a2

ětern př'ezl<otttl-tátrí hospcldař,cllí .jsoLr oblasti IlospoclařcIrí itveclené r § 2 odst.
o pi'ezkoltInár,iitrí lrospodařerlí. ;lclstlttzeIló 1loclle hleclisek LtvctlenÝch \, § 3 tohoto
. Př'ezkourrrárrí lrospodai,errí b1,1o r,1,Itottátro r,,ýbčrol,j,rlr zllttsclbctl-t.

Zák

zák

Při

uzovánÍ.jcclrrotlivých prár,trích útkonlt sc r,l,chir1 zc z:létlípriivr-rích 1lřecll.lisir pleLtllích
ke dl i uskutečnění tolroto úkonu.

Podl

l ustanovení § 2 odst. 3 zákona o
Í Údaje.

přezkoumávárrí lrospodař,ertí rrebvl1, př,edrněterrr

na které se vztahtrje povit,tnost rnlčerllivosti podle clarior,élro řtlclu.

umání hospodaření bylo zahájeno dne 16. srpna 2021. a to cloručenínl písetlrrlélro
ení úzenrnímu celku rrejpozději 5 drrťr př,ede dtlenr realizace r,ýkonr_r př,ezkoun-rár-rí,

Pře
oZna

A. VÝsledek přezkoumání
přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

B. Plnění opatření k odstranění nedostatků ziištěných
přezkoumání hospodaření územníhocelku za předcházející

Při
0'ítl
II.

Pt'i

,

koumání hospodaření za předcházeiící roky
i ž n u p r u| c l1)),

rol<1,

neb1;l1, :ii,šlětT, chl;b1,

u

nctlo^stutk1, nabo

clo s í u t k1l b1,1 y .i

i předcházejícím dílčímpřezlrtlunlání
,házejícím dílčímpřezkotlmťtní nebyly z.ji.šíěn1.,ch.y,b.y,tl
neclostctíl9,.

C. Ztil,čr
i přezkoumání hospodaření obce Onšov z:r rolt 202l

nebvly

ziištěn1, chl,by a neclostatkl.

rnění na případná rizika, která lze clol,tltlit ze zjištěnÝch chvb a netlostatliu,
rá mohou mít negativní dopad na hospodaření úzcnrníhoce|ku v bucloucnu:
i přezkounlúní hospodaření

za rok 202]

neby|61 z.iištěna žúdnúzcit,ctžnc|t rizikct. kterťt
mohla
mít
negaíivní
dopacl
na
hospocleulení
rizemllího c,elktt l, bttclortcnosli.
'Y

1

III.

oměrové ukazatele zjištěné př,i přezkoulnání lttlspoclařcrrí:
().9_] 9i)
podíl pohleclár,ek tla rozpočtLt útzetlrIrílrocelktr ........
podíl závaz.kťr na rozpočttt ťtzenrlrího cclktr .....,..
4.5l Ozó
podíl zastavenéhc,l nrajetktt tta celkovcštll rtlajctktt ťtzctllrlíhcl cell<tt ........... (.)%,

Iv.
4rt

věření poměru d|uhu územníhocelku k prúměru jeho příjrnů za posleclní
tové rokl'potllc právního předpisu upravuiícílro rozpočtovou ocl;ror,čdnost:

uh obce Orršov k31. 12,2021 nepř,ekročil 60 %

prťtr-rrěru

vé roky.

()

V

.

pří|nlťr za posleclní

dr'e l6. květrra 2022

ladu se zásadou účelnosti.hospodárnosti, ryclrlosti a eíěktivit5, r,ýkonrr kontroly

aSo ledem

jsou
pro.i

na povinnost kontrolujícíhošetřit práva a oprávněné zá.im5,kontrolovarré osoby
Krajský úřad Jilromoravského kraje podepsálri potrze kontrcllttjící" kteří se ťrčastnili

tlání rlávrhtt této zpt,.{r,r,.

Ing. Irrarlti ška P i nd'ál<ovir
liorltrolor lltlr čřetlířízcrl í rrr 1li'czlioLr tnittl

í,**.|e.L,/

podpis kontlolora porčřenélro řízcnínr 1rřczkotltnáltí

í

Poučení

do

a o výsledku přezkournání lrospodař,errí.ie sotrčasně i nár,rlren-r zprár,y o výsleclku
Ve smyslu ustanovetrí § 6 odst. 1 písn-r. cl) z,ákona
oumávání hospodař'errí.ie možt-to k tomLlto návrlru a proti kotrtrolrrílt-t z_.jištěnínlr,, něrt-t
im podat písemnéstanovisko ve lhťrtě do 15 drrů ocle dne předání tohoto nál,rhu. a to
ím korrtrol orovi pověř,enému ř,ízerrírrr přezko rrrnárrí.

Ktl
pí

t-týnl znětlítt-l zl)rat'r' se tento tlár,rlr stitrlá okatllžilierll tllirrtlého Ltplr tltttí lliLrt1, li pocllrrlí
ného statroviska l<ontI,olorovi por,ěřetrénrLt ř,ÍzctrÍtll přez,l,olttltárlÍ.

Tato

o pře
u

urrrání lrospodař,errí.

Zprá t se vyhotovuje ve dvou stejrropisech, přičenržse .jeclen stejnopis přeciál,ii zástLrpci
kotl
lovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslr-ršnélro spisr_r krajského ťrřadr:.

Z
o

Neclí

o výsledku přezkourrrárrí hospodaření byla v souladu s ustattoverrínr § l l zákolra
umávání hospodař'ení projednána a .ieden 1,ýtisk převzal starosta obce Onšor,.
souČástí zPrávy je seznam přezkourrrávanýcli písernriostí uvec,lených

a
-J-

,,,,

pi,íloze.

Zást

í kontrolrrí ťtkon, d. ukončeníkontroly na rrrístě, byl učiněn drre i6. květr-ra 2022.
pci ťtzetntríhocelkr-r prohlašLrjí. že posltltli 1llal,clilt1 a ťplrréinfbrrrrace o předr-rrětr"r
umání a o okolnosteclr vztalru.iícíclr se k trěnu.

oBEc oN§ov
h,an Otrjezclský

oNŠoV 1
02 ŠunaruA

671

L

starosta obce

ptlclllis startlsl_r tlbcc

Zá

Jana Pirrtel,or,á Šavrdová
účcln í

1ltrclllis účctrli

-4-

ol|l]lání lrospoclai'etrí byl} přezlior:tlliinl niislct1Lt|ící1líserlrnosti:
Návrh rozpočtu na

rol< 202 l

Evidence rozpočtových opatření za rok 202l
Rozpočtové opatř,ení č. 5 l202l
Rozpočtovéopatřerrí č.21202 l
Schválený rozpočet rra rok 202 l
Střednědobý výhled rozpočtu 2022-2026
Závěrečný účeíza rok2020

Bankovnívýpisč.l3zedne |7.6.2021zúčtuvedenéhoLrČeskénárodníbanky(příjenlzálo|rynaclotaci

od Ministerstva pro místnírozvoj - ťrzetlníplán Onšov)
Bankovní výpis ČNB č. 3l ze dne 3 l . 12.2021 (l<ontrola zůstatl<u l(

3 l

. l2. 2021

)

BankovnívýpisKorner,črríbanka,a.s..č.l48zedne31.12.202 l(kontrolazůstatliLr ťrčtLrl<31.12.20]l)
Bankovní výpisy k 3 l. 8. 202l
FakturaČ. l6l053na"vypracování ÚzernníhoplánuOnšov-II.etapa".-upravenýnávrhúzernníhoplántr

pro veřejné plojednání, zhotovitel Urbanistické stř-edisko Brno. spol, s r. o.
Faktura č.DF-033l202l na "vypracování Územnílro plántr Orršov - I. etapa". zhotol,itel Urbanistické

středisko Brno, spol, s r.o.
Hlavní kniha analytická za období 1-8l202l
Plán inventur na lok 202 l

lnventarizačn í zpl"áva za rok202l
Inventurtrí soupisy nrajetku, pohledávek azávazků k3l, l2.202 l
Kniha došlýclr faktLrl zarok202l
Kniha přijatých faktur za období 1-8l202l

Kniha faktur vydaných za rok202l
Rekapitulace mezd za období |-l2l202l (korrtrola zůstatkLr účtri33 l. 336, 337 a 342l< 3I. 12.2021)
Rekapitulace nlezd za období 1-8/202l
Mzdové listy všech zastupitelů za období 1-12l202l
Mzdové listy všech zastupitelů za období 1-8l202l
Pokladnídokladyzaobdobí l. - 3l. 12.202l (č. dokladu POK-344|2.1- č. doklaclu pol(-3_57l2l)
Pokladní deník za období l2l202l
Pokladní deník za období 6-81202l a pokladrrí doklady č.Pol(- l64;21-282121
Účetní deník za období 1-8l202l
Úetovy rozvrh včetně všech kombinací. rol< 202 l
Yýkaz pro hodnocetrí plnění rozpočtu FIN 2- l2 M k 3 l . 8. 202 l
Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fit-t2-12 M sestavený l( 3 l . l2. 202 l
Dohoda o provedení práce os.č.36 - snrlouva a mzdový list za období 1-8l202l
Registrace akce a rozlrodnutí o posl<ytnutí dotace na al<ci "Úzelnníplán Onšov", poskytovatel
Ministerstvo p1,o rlr ístnír,ozvoj
Smlouva o dílo ze dne 5.2. 2020 (Zhotovitel: Urbanistické střeclisl<o Blno. spol. s r. o.. přeclnět smlouvy:
Vypracování Úzentního pIánu Onšov s pr.vky regulačníhoplántr)
Dodatek č. l ke Snlouvě o dílo ze dne 5.2.2020
Směrnice ll20l7 - Vnitřní stněrnice pro zadávárrí veřejných zakázek malého rozsalru účinná1.4.2011
Zápis z řádného zasedárrí zastllpitelstva obce Onšov, ze dne l 5. 3. 202l
ZáPisz řádného zasedání zastupitelstva obce Onšov, ze dne 9, 6.202l (Ztivěrečný úrčetobce za rok 2020)
ZáPis z řádného zasedání zastupitelstva obce Onšov, ze iine l 6. 12.2020 (Rozpočet na rok 202 l.
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2022-2026)
Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Onšov, ze dne 6. 9,2021
Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Onšov, ze clne ó. 12.202l
ZáPis č. l/202l - Plotokol o výsledku kontroly- Firranční r,ýbor Zastupitelstva obce ottšol,
ZáPis č. l1202| - Protokol o výsledku kontroly - Kontrolní výbor Zastupitelstva obce onšov

-)

