ffi

Ifu,ajsk ri ad Jihomoravského kqie
Odbor kontrcrlní a právní - oddělení pt'ezkumu obcí
žerotínovo náměstí 3
6ů1 82 Brno

Pk$$ět.n eqknu$áili
jsou oblasti hospodar*ení uyedené v 2 od_st. 1 a 2
zákona o P ezkournávání hosPoda ení, po ouzené po,Jie hledisek uveclenfch
v íi 3 tohoto
zákana, P ezkounrr{ní hospocíar*ení bylo vykonáno u}bě*ov}m zprisobem.
PrYedmětern Prieekoumání hospotlďení

SpZn.: - JMK

92686/2019 OKP

P i Posuzovátrí jednoťivyctr právníctrr ťikonrl se vychánf re znňrrí právních p
*dpisťr platrl;ich
ke dni uskutečnění tohoto ťrkonu.

o

Podle ustanovení 2 odst. 3 zákona o p ezkournávárrí hcrspoda errí nebyty
p edmětern
P ezkounrzurí ridaje, na které se vztahrrj* pouirrrost rnlčerrlívosti podle daňovéhcl : árlu,

7,FRÁv,q.

v sledkH p eu knumání hospoďfl ení ru* rok 2019
dobrnvolného vazku oboí (dále jen vflzek obcí)

p ezkoumárrí hospoda ení bylo
zahájeno dne pátek t q. červerrce 2019, a to doručením
PÍsemniho oznámení svazku crbcí nejpozději 5 dlrťr p e<le dnern realizace v}konu

p ezkoumání.

noBRůvoLNÝ VAf,nK oBCÍ J vIŠovtCKA,
okres Znoj mo

7-,ptáva o

l

sletlku p ezkoumání hospoda ení byla vypťa ována na záklarlě Zápisu z dílčího

p ezktlumání htspoďa ení, ktoró proběhlo dne 6,
konečniho p ezknurrrání hospodn tní, kteró

s

,eá

í 2019 a na

uskutečnilo

základě vfsledku

dne t4" květrra

202ů"

P ezkournání hospoda ení proběhlo na základě ustanovení 53 zákona č. 12812000

b.,

o cli:cíc.h a v soulndtr se zákanem č. 42t}/2004 Sb,, o p ezkoumá,vnrrí hospoda ení tizenrrťch
samo pťávn

ch celkťr &

clobrovoln

ch svazkťt obcí (dále .ign zákorr 0

pi*ezkoumávaní

Místo provedení p erltoumání:
dílčíp

erJ<orrmáni:

konečné pt'ezkoumání:

obncní ri ad Jevišovice
Jevišclvice 56, 671 53 Jevišovice

Krajsk.
& .,

ťr ad

Jihornoravskóhr:

metodické doPoruČ*ní k v konu p erkournání hosptltln .ení rtzemních
č.j, Mil,-?20s/žCI? 0í 47 -1,
Za_

lrtaje

Zerotínnvo nťrměstí 3, 601 82 Bmrr
ezkoumání vykonah
Kontrolor pově eny ír_enírnp ezkourrrání: Mgr. Ztleňka Procházková

k p ezkoumání hospoda,ení ve srnyslu 5 zákona 0 p ezkounrávání hospoda ení

vydala JtjDr. Dagrrrar Dorovská pově ena vedením odboru kontrolníh* & právního

ezkoumárrí hospoda ení nebyly rjištěny chyby a nedostatky.

I. p i p ezkoumání

ítamnil

hospodn ení za p edcházející roky

Pip

erko,umáni ho,spoda eni ra p"*drhťteejicí rnlq, nubyly
zjištďny uhyby
nebo tyta nedostaíky byty již nilpraveny,

a

netlastat:lql

p ip edch$r*jícímdítčímp
erlieiumliní

P i Prledch zejicim

Kraiskdho rl adu Jihomoravskóho klnje,

P ip *rkoumfiníhylip

p tzkounrávajíclho orgánu

formou"

II"
Povět*ení

riČeltm ;njiŠtěnísPlněrrÍ záktndních zrikonn ch povinností

ádnó

celkťrn

bYlo nutné kongČné P ezkorrmání provést korespondenčním zpťtsobtm.
Fožadované
PÍstmnnsÍi ke koneČnémup ezkoumání hospodď tní byty p eitoženy el*ktrtnickou

L p ip

hospoda ení).

P

ohledem nff mimo ádnou gituaci související se šíoním koronnvirn
n v návaznosti
rlrr lo k omenení ruožnn*tírenlizovat p ezkoumfiní hnsprrda
*ní
tizemrrfch celkrl obvYkt m zprlsobem a v obvyklém rozsahu
v souladu s vytvo enyrn
Plánem. V tóto věci vydato Ministerstvo financí rlne t3, Ir ezna 2020 mimo

nft nnuuov stnY

dilčim p ezkoumdní nebyly zjištěny chyhy a n*doslatky,

"Z&fo,
lVígr- Pnvel Mfilgk -

p

edscdn

r, P i P ezkoumriní hosPodn *nÍ sv*zku
na rok

}aíq

ob*í I}obrovoln svazelr ohcí Jevišovickn

c. Rcrrnann Lutz * ťrčetní

-2

-

X[. LTpoznrnění nrn p ípndná rizika, kterd lgc d$vůdit ,ee zji těnych chyb n nednstnÉlrťt,
která mohou mít negativní dopatl nn hosptlda ení svazku olrtí v butlou ttui

- Piri

prlezltotuwllni haspuďtti|*:rtí x* r,tik 2ůJP tteb.llu xíišíěnctťaďná zlitwťnrj t,íziira,
kter by mohlu míín*gaíivltí ďos:rld ntl lttlspat ailt:ni sllaxltu oht:iv buďpl,ttytrlsli,

ítI. FotrrĚrovó uirtrrnt*l* zjištčn* p,i p ,czkoumárrí lrosptltlit

D*br*volny svaz*k obc,í jevišoviclta, 7- drivociu rrrirno árJnj,ch opat eni a v návagnosti
t]e u neserrí viáclY Č.194 ze dne 12- b ezna 2a2a, kter}rn r,lárJa Českd r*publiky
vyhlásila

nouzovY Stav, bYl návrh zPr:ávY projeclnán dálkově, prrrsi ednictvírn telefonígké konrunikace.
Nedílrrnu snulČás'tír"PrávY jn t;exnam p:*zkclumál,rrn;.ich písenenr:stí uvecíen clr v p ílr:nc.

Fo*ledrrí ltnntrnlní ťrltorr, ť. pťfijťdndrrínávttru zprávy, hyl učiněn eln*
29- května 2020, Zástupci svazku crbcí prohlašuií,Lť pcrskytli
& ťrplnÉ
$rayclivé

in'ťormace o P"edrrrětu p"eekcrumání a o oltoltrosiec}r vztáhrrjicíclr se k něn:u"

"*lr{;

?,34 ň
3,?5 %
0,00 %

a) podíl i:olrledáv*k na rcrzpočtu svarlcu ob*í
b) pcldíl závazk na rozpočtrr svazlcu crbcí
c) pr:clíl zastavenóho majetku na c*lkovérn rrrajetku svazku obcí

Mgr,Pavel Málelc
p ctls*da tlthlr:t,olndlrr: svaekLr nhci

IV. Ově gní porněru dluhu

svar.lru ohcí lt prrirrrěru jeho p (irnii rua poslední
rozpočtovéroky prdlt pr"ávního pť,cdpi tl uI}rfivujícího razp*čtovot"t odp*vědnostl

ust.

Ve

$mys}u
se uve,derré ově"etrí

llrntl, dne 14,

rr

rlnhrcrvo

h/

čťy,i

17 zákcrna č. ž3i2018 b,, $ pravidlcrlr nozpo tor,é trďptrvčclntsti

elolirovolnyc.lt svaulrťt obcí rteprovádí.

I3c, Rcrnrana l-utz
ilcelnl

podpirl riór:lní

květrrn žťj20

Jtnénn a 1:odpisy ,kcrntr:olorťr zríčnstněnyclr na lrnncčn*m clílčín:p ezkor"rrnání
Jihomnrnvsle$lrr: kr:n j e

}"v{6r "

^

xa Krajslry rirl*d

Zrlerlltn Fr*chárk*vá
lr1...i,,

konlrolclr ptrvě enj, ťízenim p ,*zktrunrár:í

podpis kotrttolora pově errdlio

'*i,.,,,,,,';i;;*il;;

Foučeffií
T'ato rprávn o vysledleir p,ezkouttt,ání lrospoda ení je sr:učasně i návdrenr eprávy o v sledku
pť,ezknurnárrí lrosptrda**ní, rr je nro ntl ke rii tění v n,í uved,crrd poďat pisernn$ starrrvisko
*rle dtre p *dání návrhrt zpr:ávy lcontrolornvi pr:vó endmu íe*nínr
ve lhťitčdo 15
p ezkournání. I{onečn ,m zrrěním zprár,y se tento rlávrh stává okanržilcenr nrarného rrplynutí
6 ndst. 1 pisnr. cl) zákona i} pí,ezkoitrrrávání hospoda ení, k poďáni
lhrity, stanCIvené
písenrndlrn stannvislca kr;ntrolorovi povč enénrrr iiíxcnínrp czkrrurnání-

dn
v

Z,práva se vyhotovrú* v{* clvou sínjnopiseclr, p ič*rtržse ,jeden stejrropi,s pťectrávó xástupci
kontrolovanélro subjektu a drrrlry stcjrropis se zaltládá do p íslušnáhr: spisu krajského ri aclu.
T"práva rr vyslerlku p ezkournání lrospoda,eni byla v souladu s ustanovenítrr 1 1 zákona
o p ezi<numávání ,h*sp*clni':errí pr*j*cln,ánn a j**den vytisk pí,*vzal pťeclsedn svazku obcí

{

lniltn

4

svai:k Lr

oh*í

f ŤíJshqk"e ínrá]íě ,g.JlÝq.ltdku p ,ealtp${nnqí, bí}qpodg.re$"i ,aurp}i.#{|Já
P i pfurkournání hospodar'ení byly p ezkoumány následující písemnosti:
Náwh rolryočtu na rok 2019
Fravidla rozpočtového provizoria na rok 2019
fividerrce ruzpočtrrv ch opat ení - rok 2019
Rozpočtová opat ení č. 2, 3, 4/2019 za období červenec - prosinec 20l9, čerpání vltdajri v návarnosti

na

pravu rozpočtu

Rozpočtovéopat ení č, l/2019

clrváIenli, rtlzpcrčot na rok 2CI 1.9
tť,ednědoby v hled roepočtu na obdobl 2CI20 - 2(122
Závěrečn ťrčetza rok 20l$
Bankovní vYpis č. 13 - l6 za období prosirrec 20l9 (Česká nátodni banka)

Bankovní v pisy č. 12/20l9 (Kolnerčníbanka, a.s.)
I3nnkovrrí vťpisy ra obdobť led$n - červcn ?f}}9 (Konrerční banka, a.s., Čoská nár:oclní bankn}
Hvidence člerrslqich p íspčvkťtobcí - rok 2ů] 9
Inventarizačni zpráva za rtlk ž0l9
Inventurnl soupisy sestavené k 31 .1?.20l9 (CIt4, 02l,23l , 3 i 1 , 324,331,342,348, 385, 38B, 389)
Plán inventur na rok 20l9
Kniha došt ch ťaktur: - rok 2019, čísladokladťr i 9- l 00-0000l - 19" 100-000 l 5
Kniha vydanych fuktur: za období leden - prosinec 20l9, ťsla doklad 19-200-0CIů(l1 - -2CI0-00031
Mzdová rekapizulace za období červen 2019
Mzdov! list zaměstnance s osobním číslern2 za obclobí leden _ červen - prosinec 2aI9
Mzdov seznam za období 0112019 - l2l2019
Protokol o znričtovártl bankovního v pisu č, 012 z obclobí prosirrec 2019 (Komerčníbanka, t.s.)
Protokal o naťrčtování banknvních v pisrl č. 13 - ]6 z oltdtlbí prnsirrec 2019 (Česká národní banka)
Účetni doklacty k prově ovan lm písemnostenr
Učgtní odpisov plán pro rok ?019
Učefuízávěrka sestavená k 31.12.2018
úctovrt roevrlr boz roapr:čtovéskladby - r:ok }alg
Darovací nmlnuvn unav *ná dne 16.03.2t}19 s Měste:n J*vi ovice fiako dárge neinvestičnlch ťinančtiích
prost edkťr)
Dohoda o provedení práce uzav ená dne 04.1?.2018 se znlněstnancem s osobním číslem 3
Smlouva o poskyťnutí nadačního p íspěvku DU 53*19 uzav ená drre 09.10,2019 se společriostí Nadace
ČEZ, ZalZl5l1 (nadadni p íspěvek ve lTrši 80.000,- Kč na ťtlrradu náklad schváleného proiektu
,,Kulturní akse v obcirh D i{} Jevišovicka ?{}19"); Dgdntek č, l u;tav en dne 2?,12,?ill
Tabulka gvidenco čorp ní p ijat$htl nadačníhcrpí,íspěvku ve vyši 80.000,- Kč; Závěrgčná hrrclnoticí zpráva
vnit'lrí srněrnice dolrrovolného svazkLr ohcí
'DSO
Zápis č, 1 z jednání r{,boru
Jevišovicka ze clne 28.03,2019 (členskép íspěvky na rok 2019,
dar od Města Jevišovice, rozpočet na rok 20l9)
Zápis č, I/20l8 l{onfrolrrí a revizní komise D O Jeviš<lvicka r,e dne 1ů.04.20l8
flápis ť,, 1!2ú1,9 Kontr"olní a revizní k<lmise D, 0 Jevišovi kfl rs dnt 2ťí.05,2019
Zápis č.2 zj*dnání v}boru D 0 jevišovicka ze dne 2S.06.?019 (iičetní závěrka k 3l ,12.ž018, závěrečq
čet za rok20l8, rozpočtové opat eni č. 1i2ů19)
Zápis č,,?/1aW Kontrolnl a revizní komise D O Jevišovicka ze clne 12,09.20i9
žápis č. 3 z j*dnání,l, troru DSO Jevišovickt ze dne 06,12"?0l8 (pr:rrvidla rozpočtovélrc prrrvizor:ia na rok
?CI ] 9, odpisov;i plán rra rok ?01 9, rozpočtov; v hlecl na rrbdob1202fr - ?r}?2)
Zápis č. 3 z jednání v boru DSO Jevišovicka zo clne 1ž,|2.2a19 (ro:ryo tová crpat ení f;. 1,2,3 l?*IE,
plán irrventur na rclk 20l9)
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