Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor konlrtlrri a právrri
žerotínovo náměsti 3
601 82 Brno
SpZn,: S -

J!íK 49265/202l oKP

ZPRÁvA
o výsledku přezkorrmáni hospodaření

obce

za íok 2021

vŠEcHOVICE, okres Brno-venkov

ZPráva o \ýsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základč Zápi§u z dílčiho

přezkoumáni hospodařeni, které proběhlo ve dnech 9, prosince 202l a l9, ledna 2022
Základě

ťsledku konečnéhopřezkoumání hospodaření, které se

uskutečnilo dne

25. března 2022, Přezkoumání hospodařeni proběhlo na základě uslanov€nl

č, 128/2000 Sb., o obcich a v

sou]adu se zákonem

.t na

§ 42 zákona

č. 12012004 Sb.. o přezkourlávání

hospodaření ťtzenrnich samosprávných celkťl a dobrovolných svazků obcí (dále .ien zákon
o přezkoumáváni hospodaření).

Mi§to proťedenípřezkoumáni: Obecniúřad Všechovice
Všechovice 32_ 666 0:] Tišnov

Př€zkoumání vykona|:
Kontťolol pověřený říZením přezkoumání: Ing. Pavla Mašková

Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § 5 zákona o přezkoumávání hospodaření
vl,dal Mgr. Radomiť Zimek

-

pověřen vedenim odboru kontrolního a právního Kra.jského

úřadLl ]ihomoravského kraje,

Při přezkoumání byli přítomDi:

Pavel vejrosta - starosta
Iva Měšiitnovi] - účetní

Přcdmět DřezkoumániI
Přednrětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v i§

zákona o přezkoumáváni hospodaření. posouzené podle hledisek uvedených
zákona, Přezkoumání hospodařeni bylo vy,korláno výběrovým způsobem.

2 odst, l a 2
v § 3 tohoto

Při posuzovánijednotlivých právnich úkorrůse vycházi ze zněni právních předpisů platných
ke dni uskutečněnítohoto úkonu.

2 odst, 3 zákona o přezkoumáváni hospodařeni nebyly předmětem
přczkoumání údaje, na které se VZtahuje povinnost mlčenIivosti podle daňového řádu.
Podle ustanovcni §

Přezkoumáni hospodaření bylo zahájeno dne l8. listopadLr 202l. a 10 doručením písemného
oznámeni územnimu celku nejpozději 5 dnů přede dnem realizace výkonu přezkoumáni.

A. výsled ek nřezkoumáni

I.

Při přezkoumáni hospodaření ncbyly z,iištěny chyby a nedo§tatky.

B. plnění ooatřeník odstrančnínedostatků 7iištěnÝch

I.

při přezkoumáni hospodařeni územniho celku za předcház€jící roky

Při přezkoullání hospodaření za předcházejíci roky nebyly žiiš!ěnychJb) Ct edostalb) nebo
í!- l a n c do s t a t ky by ly,j i ž n d pr av n!,.

ll.

při předcházejicím dilčim pře7knumáni

Pl'i t)ředcházcjícín dílčítupře:koumání

neb1,1y

zjištény chyby a nedo,ttatx1\,

C, Zál ér

l,

Při přezko!mání hospodařcni

obce Všcchovice za rok 2021

nebvlv ziištěnv chvbv a nedostatkÝ
II. Upozornění na případná rizika, která lzc dovodit

2e 7jištěných chyb n ncdostutků,
kteřá mohou mít negativni dopad na hospodaření úzeínníhocelku y budoucnu:

"

Při Přezkoumáni hospodaření za rok 2021 nebylo zjišftna žádná záýažnLi ťizika, kíerá
b),,fiohla lníl nega!i,hídopal na hospodařetlí Llžemního klku |, budouckosli.

III. Poměřové ukauatele zjištěnó při přezkoumání hospodařeníi

podíl pohledávek na rozpočtu úzenrního celku ,,,,,,,,.....,,,,......,,,,,,........ 2.33 o/o
o/.
Lr) podil závazků na rozpočtu územníhocelku .....,,,,,,.......,,........,,,, ........ l9.59
c) podí] zastaveného maietku na ce]kovém majeíku územniho celku .--........0y"
a)

IV. Ověření poměru dluhu úzcmníhocelku k přůměru jeho příjmů za

poslední
,l ťozpočtovéroky poclle prár niho předpi§u upravujícího rozpočtovou odpovědnost:

Dluh obce Všechovice k3l.

.l lozpočtové roky.

l2.202l

nepřekročil 60 7o průměru přijmů za posledni

Všechovice_ dne 25. bíez.n,,l2022

V souladrr se Zásadou účelnosti.hospodárnosti. rychlosti

a elektivity výkontr

kontroly

a s ohleden na povinnost kontrolujíciho šctřit práva a oprávnčnó Zájmy kontrolovanó osoby
jsou za Krajský ťlřad Jihomoravského kraje podepsáni pouze kontrolujici, kteři se účastnili
proie.lnání náVíhu této zpráv!,.

/a-L,*/

lnp, PaVla Mašková

podIiskonlroloŘ poréiťnéhoiiZcnin piťzloUnl]]i

lonrok)l |o\aienj nzen]nr přťZloú ltidi

Poučeni
Talo zpráva o výsledku přezkoumáni hospodařenije současně i návíhem zpráV!, o výslcdku
přezkoumáni hospodařeni, Ve smyslu ustanoveni § 6 odst. l pism. d) zákona
o přezkoumáváni hospodaření je možno k tomuto návrhu a proti kontrolním zjištěnim \ ném
uvcdcným podat pisemné stanovisko ve lhůtě do l5 dnťl ode dne předání loholo návrhu, a to
doručenímkontrolorovi pověřenému řizením přezkoumání.
Konečným zněním zpíávy sc tento návrh stává okamžikem mamého uplynutí lhůty k podání
pisemného stanoviska kontrololovi pověřenémU řizením přezkoumání.

ZpláVn sc vyhotovuje v€dvou

stcinopiscch, přičemž se jeden stejnopis předává zástlpci
kont|olovaného subjektu a druhý stejnopis se Zakládá do přísIušnéhospisu krajského úřadu.

Zpťáva o výsledku přczkoumátlí hospodaření byla v souladu s ustanovenim § l! zákona
o přezkoumávání hospodaření projednána a jeden výtisk převzal starosta obcc všcchovice.
NedilnoU součásti zprávy.jc scznarl přezkoumávaných pisemností uvedených v příloze,

3_

Poslední kontrolní úkon, tj. ukončeni kontíoly na misiě, byl učiněn dne 25. bře^a 20)2.
o přcdnrčtu
Zástupci úzcmníhocelku prohlašují,že poskytli pravdivé a úplné
vztahujícich
se
k
něn]U.
přezkoumáni a o okolnostech

Pavel Vejro§ta

lva Měšt'anová

-4-

Přiloha kc ZDrá\.ě o \,ý§ledku Dřezkoumáni hU§Dodaření zá rok 202l
Při přťZkouInání hospodaření b},ly přezkoun]án), následuiicí píscn]nosli:
NáVrh rozpočtu obce na rok 2021
Rozpočtové opalřeníč 61202l a 81202.1
Rozpoalovó opatření č 9/202l
Rozpoč€l obce ná rok 202l
střcdnědobý ťhled rozpočtu obce Všechovi€e
Závěrečný účetza rok 2020

naobdobi2022

-

2013

plán inv€nlur
lnvenlun]i soupisy inventalizačních položek

lnventariZačni ZpráVa
]Vlzdový Iist zastu pnele osobni č isjo 1 02 a 63 zn období 0I _ 09/202]
Dohoda o ptovedeni práce ze dne 9, 3, 202l (údržbaobecni zeleně a budov)
smlouva o poskytlruli dolacc z rozpočfu Jihomolavskdho kru.jc zc dnc 9, 7, 202l (snrlouva
č, .l|víK0707 84/2 l /oRR _ R€konstrukce Vo _ 1], €tapa)
Doklad č. l60019 ze dne 29, 7. 202l (přij_€ti dolace "Rekonstrukce Vo _ II. etapa")
funkovní\"ýpis č. ]9 ze dne 29, 7, 2021 CNB (ptijeri dotace "Rekonsíukce Vo _ IL €tapa")
Nájcmní §nl|ouva ze dlre 7.4, 202l (pronájem čáýi p.č. l067/2)
ZámčL ze dnc l9,3,202l
Doklad č, 450023 ze dn€ 7, 4, 202l (úhrada nájmu čá§ti p,č, l067l2)
Smlouva o dilo zc dnc l 6_ 6, 202 l (Rekonstrukce vo, Il, eBpa)
Piedávaci prolokol zc dne 6. l0. 202 ] (Rckonstrukce vo _ lI etapa)
Dokl6d č, ] l04óó a l ]0167 ze dne l. I I. 202l (úhrada "Reko|lstrukce Vo - ll, elapa' )
Bankovlli Výpis č, l 19 Zc dne l, l I 202l KB (l{ckonstrukce vo, ll. ehpa)
Kupní smlouva o převodu nemovi!é Ýěci ze dne 29. 6_ 202l (pfodej poZenlkU p_č. 257)
Zámér Z€ dne l3,5, 202]
Doklad č, l l0298 zc dnc 30, ó, 202l. č, l l0]0] ze dne l, 7, 202l (úhrada kupní ceny _ prodej pozemku

p,č,257)

DokIad č. 4200l4 ze dne 29. 6, 202 l (p.odej pozemku p,č, 257)
Klpui smlolva ze dne 29, l, 202l (nákup pozemku p.č, l9ó/3)
Doklad č 420007 zc dte l5,2,202l (zařazenj pořízeného pózenrkU p,č. l9ór])
Doklad č. 1ó00l8zedl)e l5,2,202l (úhradaVkladudoKN -pozemekp,č, l9613)
snrčnná snrlouva ze dne 29.6.2021 (pozemek p,č, al6)
Záměr ze dne 1].5,202l
smlouva o úvěru z€ dne I l. 2, 202l (Komerčni banka - akceI Rekonstrukce bývalé ZŠ]
smčrnic€ plo zadáváníveřeiných zakázek malého rozsahu

Zápiszl0/202lveře.]néhoZasedánízastupitelSlvaobce\/šechovicekonanéhodneI4. l0,202l
Zápis z 1 l/202I veřejného zasedání zastupitelslva obce Všechovice konallého dne26. l0.202l
Záp;s z ] 2/202 l veřei n ého asedán í zaýupitelstva obce \'šechoÝice konaného dtje 25. l l . 202 l

Zápis z 13/202l veřcjného zasedánízastlpitelsNa obce Všechovice koDaného dn€ l6. l2, 202l
Zápis Z l 1)/2020 vcřlj ného za§cd án i ztslupilc kiva obce všechovicc konanóho dne l 5. l 2 202 l
Zápis z l |2021 veieiného zasedán i zastupitelstva obce všecho Yice konan ého d ne l 2, 1 . 202 l
ZáPís z1l202l veiejného zaredáni zaslupitelswa obce Yšechovice konaného dne 9, 2. 202l
Zá?ís z 3l202l }cicjnóho zasedáni zasiupitel§tva obce Všcchovice konaného dne 9, 3, 202l
zápis z 4l202I veřejného zascdání zastupitelstva obce Všcchovice lonanóho dne ó. 4, ?02l
z^pis z 5l202l v€řejného Zasedáni zastupitelstva obce Všechovice konaného dne.r, 5, 202l
Zápis z 6/202l vei€jného zasedáni zastupitelstva obce Všechovice konaného dne l, 6. 202l
Zápis z7 iz02l veřejného zasedá!í za§tupitelstva obce Všechovice (onaného dne 29. 6, 202I
Zápis z 8/202l veřejného zasedáni zaslupirclstYa obcc vš€chovice konauého dnc 27, 7,202l
?.ápis

z9l2(l2l vcicinahozasedániZa§t!p;te|ýVaobcevšechoÝicekonanéhodnel4.9202l

