
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor kontrolní a právní
Žerotínovo náměstí 3
601  82  Bmo

Spzn.:  S -JMK 23505/20210KP

zpRÁVA

o výsledku  přezkoumání hospodaření za  rok 2021

obce VEVČICE,  okres Znojmo

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

přezkoumání  hospodaření,  které  proběhlo  dne   12.   srpna  2021   a  na  základě  výsledku

konečného    přezkoumání   hospodaření,    které    se    uskutečnilo    dne    19.    dubna   2022.

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:     Obecní úřad vevčice
Vevčice  10, 67153  Jevišovice

Přezkoumání vykonal:
Kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Kontrolor:

Ing. Miluše Hoi.áková

lng. Františka Pinďáková

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

vydal  Mgr.  Radomír  Zimek  -  pověřen  vedeni'm  odboru  kontrolního  a  právního  Krajského

úřadu Jihomoravského kraj e.

Při přezkoumání by]i přítomni: František Kuchařík - starosta

Miloslava Viklická - účetní



Předmět Dřezkoumání:

Piedmětem  přezkoumání  hospodaření jsou  oblasti  hospodaření  uvedené  v  §  2  odst.  1  a  2
zzákoria  o  přezkoumávání  hospodaření,  posouzené  podle  hledisek  uvedených  v  §  3  tohoto
zzákona. Přezkoumání hospodaření bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Pii posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných
ke dni uskutečnění tohoto úkonu

Podle  ustanovení   §   2   odst.   3   zákona  o  přezkoumávání  hospodaření  nebyly  předmětem
přezkoumání údqje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

Přezkoumání  hospodaření  bylo  zahájeno  dne  19.  července  2021,  a to  doručením písemného
oznámení územnímu celku nejpozději 5 dnů přede dnem realizace výkonu přezkoumání.

A.  VÝsledek  Dřezkoumání

1.    Při přezkoumání hospodaření nebybr zjištěny chyby a nedostatky.

8.  Plnění  oi)atření  k  odstranění  nedostatků  ziištěnÝch

1.    při přezkoumání hospodaření územního celku za předcházející roky

Při přezkoumání hospodaření za předcházející rolq! nebyly zjiš[ěny chyby  a nedostatky nebo
tyto nedosta{ky byly již napraveny.

11.  při předcházejícím dflčím přezkoumání

Při předcházejícím dílčím přezkoumání nebyly zjištěro) chyby a nedostatky.

C.  Závěr

1.    Při přezkoumání hospodaření obce vevčice za rok 2021

a   nedostatk

11.  Upozornění  na  případná  rizika,  která  lze  dovodit ze zjištěnýcli  €hyb  a  nedostatků,
která mohou mít negativní dopad na hospodaření územnmo ce]ku v budoucnu:

-    Při přezkoumání hospodaření za rok 2021  nebyla zjištěna žádná závažná rizika,  k[erá
by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.
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111. Poměrové ukazate]e zjištěné při přezkoumání hospodaření:

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

IV.   Ověření  poměru   d]uhu   územnmo   celku   k  průměru  jeho   příjmů   za   pos]ední
4 rozpoč.ové rolqr podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost:

Dluh   obce   Vevčice   k31.12.   2021   nepřekročil   60   %   průměru   příjmů   za   poslední
4 rozpočtové roky.

Vevčice, dne 19. dubna 2022

V souladu   se   zásadou   účelnosti,   hospodámosti,   rychlosti   a   efektivity   výkonu   kontroly
a s ohledem na povinnost kontrolujícího  šetřit práva a oprávněné  zájmy  kontrolované  osoby
jsou  za  Ki.ajský  úřad  Jihomoravského  kraje  podepsáni  pouze  kontroluji'cí,  kteří  se  účastnili
projednáni' návrhu této zprávy.

Ing. Mi[uše Horáková

kontrolor pověřený  řízením přezkoumání podpi s kontrolora pověřeného řízením přezkoumán í

Poučení

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je  současně i návrhem zprávy  o výsledku
přezkoumání    hospodaření.    Ve    smyslu    ustanovení    §    6    odst.     1     písm.    d)    zákona
o přezkoumávání hospodaření je možno k tomuto návrhu a proti kontrolním zjištěním v něm
uvedeným podat písemné stanovisko ve lhůtě do  15  dnů ode dne předání tohoto návrhu, a to
doručením kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumáni'.

Konečným zněním zprávy  se tento návrh stává okamžikem mamého uplynutí lhůty k podání
písemného stanovi ska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumáni'.

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  §   11   zákona
o  přezkoumávání  hospodaření  projednána  a  jeden  výtisk  převzal  starosta  obce  Vevčice.
Nedi'lnou součástí zprávy je seznam přezkoumávaných písemností uvedených v přl'loze.
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Posledni'  kontrolní  úkon,  tj.  ukončeni'  kontroly  na  místě,  byl  učiněn  dne  19.  dubna  2022.
Zástupci  územního  celku  prohlašují,  že  poskytli  pravdivé  a  úplné  informace  o  předmětu
přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu.

OBECVEVČICE
František Kuchařík

starosta obce

Miloslava Viklická

účetní

Ž%ccéíá23
starosů

PSČ 67153

obce

•...... :

podpis účetní
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Příloha  ke  ZDrávě  o  vÝsledku  Dřezkoumání  hosDodaření  za  rok  2021

Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány následující písemnosti:

Návrh rozpočtu obce Vevčice na rok 2021
Celkový přehled o provedených a schválených rozpočtových opatřeních za období -kalendářni' rok 2021
Rozpočtové opatření č. 2/2021  -kontrola čerpání výdajů v návaznosti na úpravu rozpočtu
Rozpočtové opatřem' č. 8/2021  -kontrola čerpání výdajů v návaznosti na úpravu rozpočtu
Rozpočet obce Vevčice na rok 2021  - schválený
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Vevčice na rok 2022 - 2024
Střednědobý výhled rozpočtu obce Vevčice na rok 2022 - 2024 - sclwálený
Návrh závěrečného účtu obce Vevčice za rok 2020
Závěrečný účet obce Vevčice za rok 2020 - schválený
Bankovní   výpis   č.    12   ze   dne   31.    12.   2021    -   Komerčni'   banka,   a.s.   (vyplaceni'   odměn   za   měsíc
11/2021  -členové zastupitelstva obce s osobními či'sly  1, 2, 6,12, 28, 30, 36)
Bankovní   výpis   č.   26   ze   dne   25.11.   2021   -Česká  národní   banka,   a.s.   (účetní   doklad   č.   220026
ze dne 26.  11. 2022 - vyplacení finančnflo příspěvku za účelem zmímění kůrovcové kalamity v lesích)
Bankovní  výpis  č.  6  ze  dne  30.  6.  2021  -Komerční  banka,  a.s.  (vyplaceni'  odměn  za  měsíc  5/2021   -
členové  zastupitelstva obce  s osobními čísly  1, 2,  6,12, 28,  30,  36  a zaměstnance s  osobním  číslem  42,
33)

3::Í:#3::ĚNE:.:;Z:g:}o66223i,tčtčdd222%i},
Bankovní  výpis  za  obdobi'  od  1.12.  2021  do  3].12.  2021  -Komerční  banka,  a.s.  (od  účetního  dokladu
č.  200131  ze dne 6.12. 2021  do účet"'ho dokladu č. 200141  ze dne 31.12. 2021)
Bankovni' výpisy KB, a.s., č. 63  -č. 77 za období 6/2021  (č.  d. 200063-200077)
Plán   inventur   ze   dne    17.    12.   2021,   Inventarizační   zpráva   ze   dne   31.    1.   2022,   Inventumí   soupisy
inventarizačních položek majetku, pohledávek a závazků ke dni 31.  12. 2021  -obec Vevčice
Kniha došlých fáktur za období  1 -6/2021
Rekapitulace sumář -mzdy za období  1 -12/2021
Rekapitulace sumář -mzdy za období  1 -6/2021
Mzdové  listy zastupitelů obce za obdobi'  1 -12/2021
Mzdové listy zastupitelů obce za období  1 -6/2021
Pokladní  doklad  č.  90072  ze  dne  27.   12.  2021   -vyplaceni'  cestovm'  náhrady  zaměstnance  s  osobním
číslem č. 6
Pokladní doklady za období 6/2021  (č.  d.  36-39)
Pokladni' kniha za období  12/2021  (od pokladního dokladu č.  900071  ze dne  14.12.  2021  do pokladnflio
dokladu č.  900073  ze dne 31.12. 2021)
Pok]adni' kniha za obdobi' 6/2021
Plán účetních odpisů za rok 2021
Účtový rozvrh roku 2021

%rsopvěa.chí.sbm.'íoauřeag:.en:nzeas2ž:ný2.Oh2t,!ů?,:#,oůF.yi;ds.dkTaždegí,moí::áhei:7ož%r2á.V,(pzř.:ápí:náán,1;ige::,
doklad  č.  200079  ze  dne  13.  7.  2021  (Bankovní  výpis  č.  79  ze  dne  9.  7.  2021  -Komerční  banka,  a.s.),
Vnitřní  účetní  doklad č.  700002  ze  dne  31.  8.  2021  (opravný  doklad zaúčtování  u vyplacení  finančnmo
daru)
Dohoda  o  provedeni'  práce  ze  dne  31.12.  2020  (péče  o  vzhled  obce  a veřejnou  zeleň,  postřik  chodníků,

posyp a prohmování chodniků) včetně výkazu práce a mzdového listu pracovníka s osobním či'slem 42 za
období  1-6/2021
Pracovni'   smlouva   ze   dne   31.   7.   2016   (účemí),   platový   výměr  ze   dne   31.    12.   2019,   mzdový   list
zaměstnance s osobním  číslem 33  za  1-6/2021
Dodatek  č.  6  ze  dne  20.   12.  2021  -ke  smlouva  o  nájmu  pozemků  ze  dne  6.  2.  2012  (nájemce  AGRO
Jevišovice,  a.s..  předmětem jsou pozemky k provozování zemědělské výroby),  Bankovn]' výpis č.  ] 34 ze
dne  9.   12.  2021   -Komerčni'  banka,  a.s.  (účetní  doklad  č.  200134  ze  dne  13.   12.  2021  -zaplaceni'  části
nájmu),   Bankovní   výpis   č.   5   ze   dne   11.1.   2022   -Komerční   banka,a.s.   (účetní  doklad   č.   200005
ze dne  12.1. 2022 -doplatek nájmu)
Kupní  smlouva a  sm]ouva o  zřízení  služebnosti  ze  dne  11.  6.  2021  (obec jako prodávající,  část pozemku

p.č.1041/25 o výměře 45  m2)
Dophění a ui)řesnění ze dne 30.  6. 2021  ke kupní smlouvě ze  dne  11. 6.  2021  (oprava čísla pozemku p.č.
1041/1)

Vyrozumění o vkladu do katast" nemovitost]' sp. zm. V-6281/2021 -713  ze dne  16. 6. 2021
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-     Kupní   smlouva   ze   dne   3.   9.   2021   (kupující   Ozická   osoba,   předmět   pozemek   parc.   č.    1041/26),
vyrozumění   o  provedeném   vkladu   do  katastru  nemovitostí  ve  věci  sp.   zn.   V-944l/2021-713   (vklad

3;okY:áeggoeo?389z2oáles6Pra;m2#č-i#hyrakd:zgaáoo2z:keBkťůž:tťdpásk,č;dg:z:|dgnezg.dgrie206:19`úísT|í
(vyřazení pozemku)

-     Záměr obce prodat nemovitost ze dne 3.  5. 2021  (část pozemku p.č.1041/1  o výměře  150 m2)
•     Záměr obce Vevčice prodat část pozemku p.č.1041/1  o výměře 50 m2 ze dne 2. 2. 2021
•     Záměr  obce   Vevčice  zřídit  věcné  břemeno   "vodovodní  přípojka"  na  obecni'm   pozemku  p.č.   ]041/1

ze dne 2. 2. 2021
-     Směmice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ze dne  16.12. 2016
-     Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vevčice č. 4/2021 konaného dne 24. 9. 2021
-     Zápis ze zasedání zastupitelswa obce Vevčice č. 5/2021  konaného dne  17.12. 2021
-     Zápis  ze  zasedání  zastupitelstva  obce  Vevčice  č.  5/2020  konaného  dne  18.12.  2020  (Rozpočet  obce  na

rok 2021, Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022 -2024)
•     Zápis ze zasedáni' zastupitelstva obce Vevčice č.1/2021  konaného dne  16.  3. 2021  (Závěrečný účet za rok

2020)
•     Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vevčice č. 2/2021  konaného dne  16. 4. 2021
-     Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vevčice č. 3/2021 konaného dne 25. 6. 2021
-      Zápis ze schůze finančnffio výboru obce Vevčice -ze dne  15.1. 2021, 25. 6. 2021  a  10.12. 2021
-      Zápis  ze   schůze  kontrolního  výboru  obce  Vevčice   -ze  dne   16.   3.   2021,   16.   4.   2021,   26.   6.   2021.,

24.  9.  2021  a  17.12.  2021
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