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Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor kontrolní aprávní - oddělení přezkumu obcí
Žerotinovo nám.3
601 82 Brno

:llN

ř

i<

JllJ

*P

w

SpZn.: S - JMK 50170/2018 OKP
č.1.:
......l20I9

rvtr

ZPRÁvA

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018
dobrovolného svazku obcí (dále jen svazek obcí)

DoBRoVoLNÝ SVAZEK oBCÍ .rpvtŠovtcKA,
okre s Znoj mo
Zptáva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na záklaďě Zápisu z dílčího

přezkoumání hospodaření, které proběhlo dne 16. října 2018 a na základě výsledku

konečnéhopřezkoumání hospodaření, které se uskutečnilo dne

3. května

20|9.

Přezkoumání hospodaření proběhlo na základě ustanovení § 53 zákona č. 12812000 Sb,,
o obcích a v souladu se zákonem č. 42012004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávný-ch

celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon o přezkoumáváni

hospodaření).

Místo provedení přezkoumání: Městský úřad Jevišovice
Jevišovice 56
67l 53 Jevišovice

Přezkoumání vykonal:
Kontrolor pověřený Ťízenim přezkoumání: Mgr. Anna Bajerová
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 kraj e.

Při přezkoumání byli přítomni:

Mgr. Pavel MáIek - předseda
Bc. RomanaLuíz - účetní

předmět přezkoumání:
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.
PŤi posuzovaní jednotliqích právních úkonůse qtchžui ze znění právních předpisů platných

ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zélkona o přezkoumávání hospodaření nebyly předmětem
přezkoumání údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.
Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno dne 2. srpna 2018, a to doručenímpísemného
oznámeni svazku obcí nejpozději 5 dnů přede dnem realizace výkonu přezkoumání.

A. YÝsledek přezkoumání

I.

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby

a nedostatky.

B. plnění opatření k odstra nění nedostatků ziištěnÝch

L

při přezkoumání hospodaření za předcházející roky

Při přezkoumání hospodaření za předcházející roky nebyly zjištěny chyby a nedosíatlql nebo
Qto nedosíatlql byly

již napr(lveny.

II. při předcházejícím dílčímpřezkoumání
Při předcházejícím dílčímpřezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky

C. Závér

I. Při

přezkoumání hospodaření svazku obcí Dobrovolný svazek obcí Jevišovicka za
rok 2018

nebyly

ziištěny

chyby a nedostatky

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

Při přezkoumání hospodaření za rok 2018 nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která
by mohla míínegaíivnídopad na hospodaření svazklt obcí v bttdoucnosti.

III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:
a) podíl pohledávek na rozpočtu svazku obcí ...,.,..
b) podíl závazků, na rozpočtu svazku obcí .........
c) podíl zastaveného majetku na celkovém rnajetku svazku
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0,70

obcí

..

..... 76,I4
......... 0,0

Yo
oÁ
Yo

IV. Ověření poměru dluhu svazku obcí k průměru jeho příjmů za poslední čtyři
rozpoČtovéro§ podle právního předpisu upravujícíhorozpočtovou odpovědnost:
Ve smyslu ust. § 77 zákona ě. 2312018 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti se
uvedené ověření u dobrovolných svazků obcí neprovádí.
Jevišovice, dne 3. května 2019
Jména a podpisy kontrolorů zúčastněnýchna konečnémdílčímpřezkoumání
úřad Jihomoravského kraje

Mgr. Arrna Bajerová

-

za Krajský

ts

kontrolor pověřený řízenim přezkoumání

podpis kontrolora pověřeného Yízenim přezkoumání

Poučení
Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně i návrhem zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření, a je možno ke zjištěnív 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 Ťízenímpřezkoumání.

Zpráva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemžse jeden stejnopis předává zástupci
kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zak|ádá do příslušnéhospisu krajského úřadu.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením § ll zákona
o přezkoumáváni hospodaření projednána a jeden výisk pŤevzal předseda svazku obcí
Dobrovolný svazek obcí Jevišovicka. Nedílnou součástízprávy je seznam přezkoumávaných
písemností uvedených v příloze.
Poslední kontrolní úkon, tj. ukončeníkontroly na místě, byl učiněn dne 3. května 2019,
Zástupci svazku obcí prohlašují,že poskltli pravdivé a úplnéinformace o předmětu
přezkourrrání a o okolnostech vztahujících se k němu.

Mgr. Pavel Málek
předseda dobrovolného svazku obcí

dobrovolného svazku obcí

Bc. RomanaLutz
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účetní
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podpis účetní
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přiloha ke zprávě

o vÝsledku rlřezkoumání hospodaření za

rok 2018

Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány následující písemnosti
Návrh rozpočtu na rok 2018
Pravidla rozpočtovéhoprovizoria na rok 20 1 8
Rozpočtová opatření č. 1l20l8 až 512018
Rozpočtová opatření č. 612018, 7 12018
Schválený rozpočet na rok 20l8
Návrh střednědobého l]hledu rozpočtu na období 2019 - 2021
Schválený střednědobý qýhled rozpočtu na období 2019 -2021
Návrh závěrečnéhoúčtuzarok201'7
Schválený závěrečný účetza rok 2017
Bankovní,.Ypisy z účtuvedeného u Komerčníbanky, a. s. za měsíc srpen azáŤi2018
Inventarizace majetku a závazkťt ke dni 3 l. 12. 2018 (plán inventur, lnventarizačnízpráva, inventurní
soupisy)
Mzdoý list zaměstnance s os. č.2 za rok 2018
Učetnídoklady k přezkoumaným písemnostem
Učetníodpisy podle SU a AU za období od 0 1/20 l 8 do 12l20I8
Smlouva o poskytnutí nadačníhopříspěvku EDU 46_18 ze dne 31. 7. 2018
Dohoda o provedení práce uzavřená se zaměstnancem s os. č.2 dne 4.12.2017
Zápís č. 1l2018 Kontro]rrí areyizní komise dobrovo]ného svazku obcí Jevišovicka
Zápis ě.212018 Kontrolní arevizni komise dobrovolného svazku obcí Jevišovicka
Zápis č. 1 z jednání výboru DSO Jevišovícka ze dne 2] . 3.2028
Zápis ě.2 zjednání výboru DSO Jevišovickaze dne 28. 6.2018
Zápis č. 3 z jednání výboru DSO Jevišov jcka ze dne 6. 12.2028
Zápis č.4 z jednání v7boru DSO Jevišovicka ze dne 28, 12.2017
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