Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor kontrolní a právní
zerotínovo náměstí 3
601 82 Brno
SpZn.: S - JMK 68086/2020 OKP

ZPRÁvA
o výsledku přezkoumání hospodaření

obce

za rok 2020

oNŠoV, okres Znojmo

zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla
vypracován a na základě zápisu z dílčího
přezkoumání hospodařenÍ, které proběhlo dne
29. Ťíjna2020 a na základě výsledku
konečnéhopřezkoumání hospodaření, které Se
uskutečnilo dne 16. března 2021.
Přezkoumání hosPodaření proběhlo na základě
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 přezkou mávání

hospodaření).

Místo provedení přezkoumání:
dílčípřezkoumání:

J

obecní úřad onšov
Onšov 1,67102 Šumná
Srajský úřad Jihomoravského kraje
Zerotínovo náměstí 3, 601 82 Bmb

konečnépřezkoumání:

Přezkoumání vykonal:
Kontrolor pověřený řízenímpřezkoumání

:

Bc. Eva Zavíelová

Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu
§ 5 zákona o přezkoumávání hospodaření
lydala JUDr. Dagmar Dorovská pověřena vedením
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 přezkoumáváni hospodaření, posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto
zákona. Přezkoumání hospodaŤení bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při posuzování jednotliých právních úkonůse vycházi ze znění právních předpisů platných
ke dni uskutečněnítohoto úkonu.
odst. 3 zákona o přezkoumávání hospodaření nebyly předmětem
přezkoumání údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

Podle ustanovení §

2

Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno dne 29. záíi 2020, a to doručenímpísemného
oznámení územnímucelku nejpozději 5 dnů přede dnem realizace výkonu přezkoumání.

A. VÝsledek přezkoumání
S ohledem na mimořádnou situaci souvisejícíse šířenímkoronaviru došlo k omezení
moŽností realizovat přezkoumání hospodaření územních celků obvyklým způsobem
a v obvyklém rozsahu v souladu s lytvořeným plánem. V této věci vydalo Ministerstvo
financí mimořádné metodické doporučeník qýkonu přezkoumání hospodaření
územníchcelků.

Za

úČel'emzajištění splnění základních

zákonných povinností přezkoumávajícího orgánu

bylo nutné konečnépřezkoumání provést korespondenčnímzpůsobem. Požadované
písemnosti ke koneČnémupřezkoumání hospodaření byly předloženy elektronickou
formou.

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 předcházející rolql nebyly zjištěny chyby a nedostatlql nebo
tyto nedostatlql byly již napraveny,

II. při předcházejícím dílčímpřezkoumání
Při předcházejícím dílčímpřezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatlE.
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C. Závér

I.

Při přezkoumání hospodaření obce Onšov zarok2020

neLyly ziištěnv chyby a nedostatkv.

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

-

Při přezkoumání hospodaření za rok 2020 nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která
by mohla mít negativní dopad na hospodaření územníhocelku v budoucnosti.

III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

celku
rozpočtu územního celku

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního

.

. I,04
...... 4,8I

oÁ

oÁ
b) podíl závazkina
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ...,.,..... 0 %

IV. Ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední čtyři
rozpoČtovéroky podle právního předpisu upravujícíhorozpočtovou odpovědnost:

Dluh obce Onšov k3L 12. 2020 nepřekročil 60 % průměru příjmůza poslední čtyři

rozpočtové roky.

.v

Brno, dne 16. bŤezna2}2l

'

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněnýchna konečnémdílčímpřezkoumání - zaKrajský úřad

Jihomoravského kraje

#Ň-2

Bc. Eva ZavŤelová
kontrolor pověřený íízenímpřezkoumání

podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání
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Poučení
Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně i návrhem zprál,ry o výsledku
přezkoumání hospodaření, a je možno ke zjištění v ní uvedené podat písemné stanovisko
ve lhŮtě do 15 dnů ode dne předání návrhu zprávy kontrolorovi pověřenému řízením
přezkoumání. Konečným zněním zprávy se tento návrh stává okamžikem marného uplynutí
lhŮty, stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona o přezkoumávání hospodaření, k podání
písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání.

Zpráva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává zástupci
kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládádo příslušnéhospisu krajského úřadu.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením § II zákona
o přezkoumávání hospodaření projednána a jeden výtisk pŤevzal starosta obce Onšov.
Z dŮvodu mimořádných opatření byl návrh zprávy projednán dálkově, prostřednictvím
telefonické komunikace. Nedílnou součástízprávy je seznam přezkoumávaných písemností
uvedených v příloze.
Poslední kontrolní úkon, tj. projednání návrhu zptávy, byl učiněn dne 16. bŤezna 2021.
Zásttlpci územníhocelku prohlašují,že poskytli pravdivé a úplnéinformace o předmětu
přezkoumání a o okolnostech vztahujícíchse k němu.

Ivan Oujezdský

/,

starosta obce

Jana pinterová Šavrdová
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příloha ke zprávě o vÝsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020
při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány následuj ícípísemnosti

-

v,.

,
-

L

:

Návrh rozpočtu narok2020
Rozpočtovéopatření č.112020
Rozpočtovéopatření č.612020, Celkový přehled o provedených rozpočtových opatřeních zarok2020
(Celkem 7 RO)
Schválený rozpočet na rok 2020
Návrh závěrečného ,lčtu za rok 20 l9
Schválený závěrečný účetzarok 2019
Bankovní výpis Komerční banky č. 116 ze dne 30, 9,2020, českéspořitelny č. 009 za období
od 1.9. 2020 do30.9.2020, ČNs e. 23 ze dne30.g.2020
Bankovní výpisy Komerčníbanky, a.s. č. 147 až l58 za měsíc prosine c 2020
Plán inventur na rok 2020, Inventarizačn i zpráv a za rok 2020

Inventurnísoupisyúčtů021,028,081,088,231,26l,,792,194,311,3l5 32la403

Kniha došlých faktur za období 0l - 0912020
Kniha došlých ťaktur za období 0l - 1212020
Kniha vydaných faktur za období leden až prosinec 2020
Mzdový list člena výboru, který není zastupitel s osobním číslem33 za období 01 - 1212020

Rekapitulace mezd za období 01 - 0912020
Rekapitulacemezd za období 01 - l2l2020 (ověření zůstatků účtů331,336,337 a342k31.12.2020)
Mzdové listy zastupitelů obce za období 01 - 0912020
Mzdové listy zastupitelů obce za období 01 - I2l2020
Pokladní deníkza měsíc prosinec2020
Účetní doklady k přezkoumaným písemnostem
Darovací smlouva ze dne 17. 12.2020, poskytnutí finančníhodaru od a.s. EKo-KoM
Žádosto finančnípříspěvek formou sponro.ikého daru na pokrytí nákladů druhého oddělení školní
družiny v roce2020 ze dne22.6.2020
Dohoda o provedení práce ze dne l. 4. 2020, šiti roušek pro občany, Yýkazpráce za04/2020,
Mzdový list pracovníka s osobním číslem37 za období 0412020
Dohodaoprovedení práceze dne30. 12,2019,odborný lesníhospodář,YýkazprácezaměsíczáYí2020,
Mzdový list pracovníka s osobním číslem36 za období 0I - 0912020
Rozhodnutí o poskytnutí finančníhopříspěvku na zmirnění kůrovcovékalamity v lesích z
e dne 30. 4,2020, poskytovatel: Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí
Zápis zíádného zasedáni Zastupitelstva obce Onšov ze dne 16. 12.2020

ZápisziádnéhozasedáníZastupitelstvaobceOnšovzedne30.12.2019(Rozpočetnarok2020),
5.2.2020,5.5.2020,29.6.20201Úeetni závěrkaazávěrečnýúčetzarok2Oi9,Sponzorskýdarpro

ško|ní družinu), 22. 9. 2020
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