Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor kontrolní aprávní - oddělení přezkumu obcí
zerotínovo náměstí 3
601 82 Bmo
SpZn.: S - JMK 56010/2019 OKP

ZPRÁvA
o výsledku přezkoumání hospodaření

za rok 2019

obce ONŠOV,okres Znojmo
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího

přezkoumání hospodaření, které proběhlo dne 29. Ťijna 2019 a na základě výsledku
konečnéhopřezkoumání hospodaření, které se uskutečnilo dne 20. dubna 2020.
Přezkoumání hospodaření proběhlo na záklaďé ustanovení § 42 zákona

č. 12812000

Sb.,

o obcích a v souladu se zákonem č. 42012004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále

jen zákon o

přezkoumávání

hospodaření).

Místo provedení přezkoumání:
dílčípřezkoumání:

obecní úřad onšov
Onšov I,67102 Šumná
§rajský úřad Jihomoravského kraje
Zerotínovo náměstí 3,60182 Brno

konečnépřezkoumání:

Přezkoumání vykonal:
Kontrolor pověřený íízenímpřezkoumání

:

Bc. Eva Zavřelová
Ing. Zdeněk Vejvalka

Kontrolor:

Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § 5 zákona o přezkoumávání hospodaření

vydala JUDr. Dagmar Dorovská

-

pověřena

vedením odboru kontrolního a právního

Kraj ského úřadu Jihomoravského kraje.

Při přezkoumání byli přítomni:

Ivan Oujezdský - starosta
Jana pinterová Šavrdová - účetní

předmět nřezkoumání:
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 v}běroqim způsobem.

při posuzování jednotliqich právních úkonůse vychází ze znéni právních předpisŮ Platných
ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona o přezkoumávání hospodaření nebyly předmětem
přezkoumáníídqe,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.
přezkoumání hospodaření bylo zahájeno dne 20. záŤí 2079, a to doruČenímpísemného
oznámeníúzemnímucelku nejpozději 5 dnů přede dnem realrizace výkonu PřezkoumánÍ.

A. VÝsledek přezkoumání
S ohledem na mimořádnou situaci související se šířenímkoronaviru a v návaznosti na
nouzový stav došlo k omezení možnostírealizovat přezkoumání hosPodaření Územních
celků obvyklým způsobem a v obryklém rozsahu v souladu s lytvořeným plánem. V této
věci vydaio Minisierstvo íinancídne 13. března 2020 mimořádné metodické doPoruČení
k výkónu přezkoum ání hospodaření územníchcelků, č.j. MF_72 08 l 2020 l 47,t,
Za úče|emzajištěnísplnění základních zákonných povinností přezkoumávajícího orgánu
bylo nutné ňonečnď přezkoumání provést korespondenčnímzpůsobem. PoŽadované
pisemnosti ke konečncmu přezkoumání hospodaření byty předloŽenY elektronickou
formou.

I.

při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby

I.

při přezkoumání hospodaření územníhocelku za předcházející roky

a nedostatky.

při přezkoumání hospodaření za předcházející rolql nebyly zjištěny chyby a nedostatlE nebo
tyto nedostatlry byly

již napral)en}t.

II. při předcházejícím dílčímpřezkoumání
Při předcházejícínl dílčínlpřezkoumání nebyly,zjišíětl1, chyby a nedostatlql,
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C. Závér
Při přezkoumání hospodaření obce Onšov za rok20|9

nebvlv ziištěny chyby a nedostatkv

II. UPozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatkůo
která mohou mít negativní dopad na hospodaření územníhocelku v budoucnu:

-

Při přezkoumóní hospodaření za rok 20]9 nebyla zjištěna žádná zóvažná rizika, která
by mohla mít negativní dopad na hospodaření územníhocelku v budoucnosti.

III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

celku
celku

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního

. I,20

Yo

b) podíl závazki na rozpoětu územního
...... 4,87 Yo
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územníhocelku ........... 0 %

IV. Ověření poměru dluhu územníhocelku k průměru jeho příjmůza
4 rozpoČtovéroky podle právního předpisu

poslední
upravujícíhorozpočtovou odpovědnost:

Dluh obce Onšov k31. 12.2019 nepřekročil 60 % pruměru příjmůza poslední

4 rozpočtové roky.

Brno, dne 4. května2020
Jména a podpisy kontroloru áčastněných na konečnémdílčímpřezkoumáni - zaKrajský úřad

Jihomoravského kraje

U-/.)
/.?T H

Bc. Eva Zavíelová
kontrolor pověíený řízenim přezkoumání

podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání
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Poučení
Tato zPtáva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně i návrhem
zprfu,1l o ýsledku
Přezkoumání hosPodařenÍ, a je možno ke zjištěni v ní uvedené podat písemné stanovisko
ve lhŮtě do 15 dnu ode dne předání náwhu zprávy kontroloiovi póvěřenému řízením
PřezkoumánÍ. KoneČným zněním zprávy se tento návrh stává okamžikerrr marného uplynutí
lhŮtY, stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona o přezkoum ávání
hospodaření, k podání
písemného stanovi ska kontro lorovi p ověřeném u řízenímpřezkoumání.
ZPráva se vYhotov|j9 ve dvou stejnopisech, přičemžse jeden stejnopis předává
zástupci
kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis ," rákladado příslušnéhoŠpizu
t<raisteno úřadu.

ZPráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením
§ II zákona
o Přezkoumávání hosPodaření projednána a jeden v}tisk převzal starosta obce
onšov. Z
mimořádných
opatření
av
návaznosti
na
usnesení'vlády
ě. I94 ze dne 12. března
9lY:d"
2020, kterym vláda Českérepubliky vyhlásila nouzový stav, byl návrh
zprávy projednán
dálkově, Prostřednictvím telefonické komunikace. Nedilnou sóučástí ,piauy je
seznam
přezkoumávaných písemno stí uvedených v příloze.
Poslední kontrolní úkon, tj. projednání návrhu zprávy, byl učiněn dne 4. května
2020,
zástupci územníhocelku prohlašují,že poskytli praváivo a úplnéinformace předmětu
o
přezkoumání a o okolnostech vňahujícíchse k němu.

ún

Ivan Oujezdský
starosta obce

//v/

podpis starosty obce

Jana pinterová Šavrdová

podpis účetní

OtsEff ci{§ůV
oruŠovt
671 02 Šut,,truÁ
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příloha ke zprávě
při přezkoumání

,

ho

o vÝsledku přezkoumání hospodaření za

rok 2019

spodaření byly přezkoumány následuj ícípísemnosti :

Návrh rozpočtu narok2}l9
Evidence rozpočtoqých opatření zarok20l9
Rozpočtová opatření č.l/20l9 - 3l20l9
Rozpočtové opafiení č.6/2019, celkoqý přehled rozpočtov,ých opaťení zarok2019
Schválený rozpočet na rok 20l9
Sřednědobý výhled rozpočtu na roky 2018 - 2022
Náwh závěrečnéhoíěfu zzrok 2018
Závérečný íčetzarok20l8
BaŇovní výpis Komerčníbanky, a.s. č. l2 za prosinec 20l9
Inventarizačni zpráva za rck 2019
Inventurní soupisy účtů31 l, l94,315, 192,231,26l včetrrě příloh
Mzdové listy zastupitelů obce za období ll2019 - 9/2019
Mzdové listy zastupitelů obce za období l0l2019 - l2l2019
Pokladní doklady za období 912019
Pokladní ďenk zaměsíc prosinec 2019
Rozvaha sestavenák 3l,12.2019
ÚCetni doklady k dotaci na volby do Evropského parlamentu
Učetnídoklady k prověřovaným písemnostem
Cestovní přkazze ďne23.9.2019 (VPD č. 359119)
Měsíčníúčetníodpisy za období 9/2019 včetně časového rozlišení transferů
Úeetni odpisový plán pro rok 20l9
Učtoý rozvrh roku 2019
Yýkazpro hodnocení plnění rozpočfu Fn2-12 M sestavený k3l. 12.2019
Yýkaz zisku a ztráty sestavený k 31. 12.2019
Nájemní smlouva ze dne 4. l0,2019, Povodí Moravy, s.p. jako pronajímatel, předmět nájmu: části
pozemků p.č. 207 l 5, 207 l 6, 207 / 1, 207 l 12
Zápis z řádného zaseďáni zastupitelstva obce Onšov ze dne l0. 12.2019 a30.12.2019
Zápis zřádného zasedáni zastupitelstva obce Onšov ze dne28. 12,2018 (rozpočet na rok 20|9),
17 , 6. 2019, 12, 9. 2019
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