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Žerotínovo náměstí 3
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Spzn.: S -JMK 90399/2020 0KP

zpRÁVA

o výsledku přezkoumání hospodaření za  rok 2020

obce VEVČICE,  okres Znojmo

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

přezkoumání  hospodaření,  které  proběhlo  dne  18.  listopadu  2020  a  na  základě  výsledku

konečného    přezkoumání    hospodaření,    které    se    uskutečnilo    dne    10.    února    2021.

Přezkoumání  hospodaření  proběhlo  na  základě   ustanovení   §  42  zákona  č.   128/2000  Sb.,

o  obcích  a v  souladu  se zákonem  č.  420/2004  Sb.,  o  přezkoumávání  hospodaření  územních

samosprávných   celků   a   dobrovolných   svazků   obcí   (dále   jen   zákon   o   přezkoumávání

hospodařeni).

Místo provedení přezkoumání:

ž::u;sttí.u;ř.aáíih:sTío3r,a#g2Fr:j:

Přezkoumání vykom]:
Kontrolor pověřený řízením přezkoumání:     Ing. Františka pind'áková

Pověření  k  přezkoumání  hospodaření  ve  smyslu  §  5  zákona  o  přezkoumáváni'  hospodaření

vydala   JUDr.   Dagmar   Dorovská   -   pověřena   vedením   odboru   kontrolního   a   právního

Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Při přezkoumání byli přítomni: František Kuchařík - starosta

Miloslava Viklická -účetní



Předmět Dřezkoiimání:

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 výběrovým způsobem.

Při posuzování jednotlivých právních  úkonů  se  vychází ze  znění právních pře4pisů platných
ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

Podle   ustanovení   §   2   odst.   3   zákona   o   přezkoumávání  hospodaření   nebyly   předmětem

přezkoumání úda.je, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu

Přezkoumání  hospodaření  bylo  zahájeno   dne  26.   října  2020,   a  to  doručením  písemného
ooznámení územnímu celku nejpozději 5 dnů přede dnem realizace výkonu přezkoumání.

A.  VÝsledek  i)řezkoumání

S  oli]edem  na  mimořádnou  situaci  související  se  šířením  koronavi].u  došlo  k  omezení
možností  realizovat  přezkoumání  hospodaření  územních  ce]ků   obvyklým  způsobem
a v obvyklém  rozsahu v souladu s vytvořeným  p]ánem. V této věci vyda]o Ministerstvo
financí    mimořádné    metodické    doporučení    k    výkonu    přezkoumání    hospodaření
územních ceHiů.

Za účelem zajištění splnění základnícli zákonných povínností přezkoumávajícího orgánu
b|rlo  nutné  konečné  přezkoumání  provést  korespondenčiiíin  způsobem.  Požadované
písemnosti  ke  konečnému  přezkoumání  hospodaření  byly   předloženy  elektronickou
fomou.

1.    Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

B.  Plnění  ouatření  k  odstranění  nedostatků  ziištěnÝch

1.    při přezkoumání hospodaření územního celku za předcházející roky

Při přezkoumání hospodaření za předcházející roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky nebo
tyto nedostatky byly již napraveny.

11.  při předcházejícím dí]čím přezkoumání

Při předcházejícím dílčíin přezkoumání nebyly zjištény chyby a nedostatky.

C.  Závěr

1.    Při přezkoumání hospodaření obce Vevčice za rok 2020

nebvlv,  ziištěnv   chvbv   a   nedostatk
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11.  Upozornění  na  případná  rizika,  která  lze  dovodit ze  zjištěných  chyb  a  nedostatků,
která mol)ou mít negativní dopad na hospodaření územního ce]ku v budoucnu:

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

111. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
b) podíl závazků na rozpočtu územni'ho celku
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

IV.   Ověření   poměru   dluhu   územního   celku   k   průměru   jeho   příjmů   za   poslední
4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost:

Dluh   obce   Vevčice   k3l.12.   2020   nepřekročil   60   %   průměru   příjmů   za   poslední
4 rozpočtové roky.

Bmo, dne  12. února 2021

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na konečném dílčím přezkoumání - za Krajský úřad
Jihomoravského kraje

Ing. Františka Pind'áková

kontro lor pověřený řízením přezkoumání

fl..atí.,LÍ
podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

Poučení

Tato zpráva o  výsledku přezkoumání hospodaření je  současně  i  návrhem zprávy  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  mamého  uplynutí
lhůty,  stanovené  v   §   6  odst.1   písm.  d)  zákona  o  přezkoumávání  hospodaření,  kpodání

písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání.

Zpráva  se  vyhotovuje  ve dvou  stejnopisech,  přičemž  se  jeden  stejnopis  předává  zástupci
kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu krajského úřadu.

Zpráva  o  výsledku  přezkoumání  hospodaření  byla  v  souladu  s  ustanovením  §   1 1   zákona
o  přezkoumáváni'  hospodaření  projednána  a  jeden   výtisk  převzal   starosta  obce   Vevčice.
Z   důvodu   mimořádných   opatření   byl   návrh  zprávy   projednán   dálkově,   prostřednictvím
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telefonické  komunikace.  Nedílnou  součástí  zprávy je  seznam  přezkoumávaných  písemností
uvedených v příloze.

Poslední  kontrolní   úkon,   tj.   projednání  návrhu  zprávy,   byl   učiněn   dne   12.   února  2021.
Zástupci  územni'ho  celku  prohlašuj.í,  že  poskytli  pravdivé  a  úplné  informace  o  předmětu

přezkoumání a o okolnostech vztahuj ících se k němu.

František Kuchařík

starosta obce

Miloslava Viklická •".%.úta'
podpis účetní

OBPEsCČT7Y€:CE
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Příloh.  Le  Zprávě  o  vÝiled|m  i)řezLoumíní  hoii)odíiře.í z.  rok  202P

Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány následuji'cí písemnosti :

-     Návrh rozpočtu na rok 2020 -Obec vevčice
-      Evídence rozpočtových opatřeni' za období  l -12/2020
•     Rozpoětové opatření č.10/2020
-Evidence rozpočtových opatřeni' za obdobi'  l -9/2020
-     Rozpočtové opatření č. 2/2020
-      Schválený rozpočet na rok 2020 -Obec vevčice
-     Střednědobý výhled rozpočtu obce vevčice na období let 2020 -2022
-     Závěrečný účet obce vevčice, okr. Znojmo 2a rok 2019
-     BankovnívýpisčNB č.20k30. 9.2020
-     Bankovní výpisy KB za období 9/2020
-     Zařazení do evidence -nalezený majetek (kři'žky)-inv. číslo DI"/267, DI"/268, DIIM /269
-Plán inventurzedne  l7.12. 2020
-Inventarízačni' zpráva ze dne 3l.  L. 202l
-      Inventurní soupisy majetku a závazků k 31.12.  2020  účtů 231, 261, 311,  321,  349, 374
-Kniha došlých  fakturza obdobi'  10-12/2020
•     Kniha došlých fákturza období  l-9/2020
-     Platový výměr ze dne 31.12. 2019 včetně mzdového  listu pracovníka s osobni'm číslem 33 za obdobi'

1 - 1 2/2020
-Rekapitulace sumář -mzdy za obdobi'  12/2020
-     Rekapitulace sumář -mzdy za období 9/2020
-Mzdové listy zastupjtelů obce za obdobi'  10-12/2020
-Mzdové listy zastupitelů obce za období  l-9/2020
-Pokladní doklady za obdobi'  12/2020
-     Pokladni' doklady za období 9/2020
-     Pokladni' deník  l2/2020
-     Pokladní kniha za obdobi' 9/2020
-     Účetní doklady k přezkoumaným pi'semnostem
-     PLán účetních odpisů za rok 2020
-     Účtový rozvrh roku 2020
-     Darovací smlouva ze dne  15. 5. 2020 (obec -obdarovaná, předmět daru -pozemek)
-      Darovací smlouva ze dne 3. 7. 2020 (obec -dárce, Linl(a bezpečí z. s. -obdarovaný)
-     Dohoda o provedeni' práce ze dne  1.1. 2020 (údržba a úklid, dle potřeby obce) včetně výkazu práce

a mzdového listu pracovni'ka s osobním číslem 42 za obdobi'  1 -9/2020
-      Dohoda o provedení práce ze dne  10.  8. 2020 (zhotovení odpoči'vadla se stři'škou) včetně výkazu práce

a mzdového listu pracovníka s osobni'm či'slem 42 za období 8-9/2020
-     Předběžné vyúčtování voleb do  1/3  Senátu Parlamentu ČR a do Zastupitelstva kraje
-      Smlouva o nájmu pozemků ze dne 6. 2. 2012 (obec-pronajímatel, AGRO Jevišovice, a. s. -nájemce)
•     Dodatekč.4 kesmlouvěonájmupozemkůzedne 8. 8.  2018
-Dodatekč. 5 kesmlouvěonájmupozemkůzedne  l9.12.2020
-Záměrzedne8.10.2019
-      Kupni. smlouva ze dne 22. 7. 2020 (obec-kupující, nákup pozemku)
-Směnnásmlouvazedne  lo.  l. 2020
-Záměrzedne7.10.2019
-     Směmice obce vevčice č. 4/2016 (o zadáváni' veřejných zakázek malého rozsahu)
-      Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vevčice č.  5/2019 z 27.12. 2019 (Rozpočet obce na rok 2020)
•     Zápis ze zasedání zastupitelstva obce vevčice č. 2/2020 z  l7. 4. 2020
-     Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vevčice č. 3/2020 z  19.  6. 2020 (Závěrečný účet obce za rok 2019)
-Zápis ze zasedáni' zastupitelstva obce vevčice č. 4/2020 z 28.  8. 2020
-     Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vevčice č.  5/2020 z  18.12. 2020
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