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ZPRAvA
o vysledku p ezkoumání hospoda ení za rok 2018

obce LABUTY, okres Hodonín

Zpráva o v sledku p ezkoumiání hospoda ení byla vypracována na základě Zápisu z dílčího

p ezkoumání hospoda ení, které proběhlo dríe 4. zá í 20t8 a na zálkladě q sledku

konečného p ezkoumání hospoda ení, které se uskutečnilo dne 26. nora 2019.

P ezkoumání hospoda ení proběhlo na záHadě ustanovení 42 zál<ona ě. 12812000 Sb.,

o obcích a v souladu se zákonem č. 42012004 Sb., o p ezkoumávriní hospoda ení zemních

samosprárm;fch celkri a dobrovoln}ch svazkri obcí (dále jen zákon o p ezkoumávéní

hospoda ení).

Místo provedení p ezkoumání: Obecní u ad Labuty
Labuty 30,696 48 Ježov

P ezkoumání vykonal:
Kontrolor pově en} ízenímp ezkoumiání: Ing. Jarmila Antošová

Pově ení k p ezkoumaní hospoda ení ve smyslu 5 zákona o p ezkoumávání hospoda ení

vydala JUDr. Dagmar Dorovská - pově ena vedením odboru kontrolního a právního

Krajského u adu Jihomoravského kraje.

Milan Hrkalík - starosta

Simona Náplavová - učetní

P ip ezkoumáníbylip ítomni:



I

p edmět p ezkoumání:
p edmětem p ezkoumání hospoda ení jsou oblasti hospoda ení uvedené v 2 odst. 1 a 2
zékona o p ezkoumávání hospoda ení. posouzené podle hledisek uveden ch V 3 tohoto

zákona. p ezkoumání hospoda ení bylo vykonáno vyběrovym zprisobem.

P i posuzování jednotliv ch právních rikonri se vychází ze znéni právních p edpisti platn; ch

ke dni uskutečnění tohoto rikonu.

podle ustanovení 2 odst. 3 zákona o p ezkoumávání hospoda ení nebyly p edmětem

p ezkoumání ridaje, na které se váahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového ádu.

p ezkoumání hospoda ení bylo zahájeno dne 19, července 2018, a to doručením písemného

oznámení zemnímu celku nejpozději 5 dn p ede dnem realizace vykonu p ezkoumánÍ.

A. VÝsledek p ezkoumání

I. P i p ezkoumání hospoda ení nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

B. Plnění onat ení k odstraněni neOostattt zil

I. p i p ezkoumání hospoda ení zemního celku zapíedchánející roky

P i p ezkoumání hospoda ení za p edcházející rolq nebyly zjištěny chyby a nedostatky nebo

tyto nedostatky byly již napral)eny.

II. p ip edcházejícímdilčímp ezkoumání

P i p edcházejícím dílčím p ezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatlcy,

C. Závér

I. P i p ezkoumání hospoda ení obce Labuty za rok2018

nebvlv ziištěnv chvbv a nedostatkv

II. Upozornění na p ípadná rizika, která lze dovodit ze zjištěnych chyb a nedostatkrin
která mohou mít negativní dopad na hospoda ení rízemního celku v budoucnu:

P i p ezkoumání hospoda ení za rok 2018 nebyla zjištěna žádná závažná rizilra, která
by mohla mít negativní dopad na hospoda ení zemního celku v budoucnosti.
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III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

a) podíl pohledávek na rozpoětu územního celku ........ 0,5I oÁ

b) podíl závazkůna rozpočtu územního celku .... 13,16 oÁ

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ........... 0 %

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

Dluh obce Labuty k31. 12.2018 nepřekročil 60 % pruměru příjmů za poslední
4 rozpočtové roky.

Labuty, ďne 26. tnora 20 1 9

Jména a podpisy kontroloru zúčastněných na t or,"ene- dílčím přezkoumání - za Krajský uřad
Jihomoravského kraje

Ing. Jarmila Antošová

kontrolor pově eny íizením p ezkoumání podpis kontrolora pově eného ízením p ezkoumání

Poučení

Tato zpráva o vysledku p ezkoumání hospoda ení je současně i náwhem zprávy o vysledku
p ezkoumání hospoda ení, aje možno ke zjištění vní uvedené podat písemné stanovisko
ve lhritě do 15 dn ode dne p edání návrhu zprávy kontrolorovi pově enému ízením
p ezkoumání. Konečn}m zněním zprávy se tento návrh stává okamžikem manrého uplynutí
lhrity, stanovené v 6 odst. l písm. d) zákona o p ezkoumávání hospoda ení, k podrání

písemného stanoviska kontrolorovi pově enému ízenímp ezkoumání.

Zpráva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, p ičemž se jeden stejnopis p edává zástupci
kontrolovaného subjektu a druh stejnopis se zakládá do p íslušného spisu krajského u adu.

Zptáva o vysledku p ezkoumání hospoda ení byla v souladu s ustanovením 11 zékona
o p ezkoumávání hospoda ení projednana a jeden v tisk píevzal starosta obce Labuty.
Nedílnou součástí zprávy je seznam p ezkoumávanychpísemností uvedenych v p íloze.
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Poslední kontrolní úkon, tj. ukončení kontroly na místě, byl učiněn dne 26. Února 2019.

Zástupci územního celku prohlašují, že poskýli pravdivé a úplné informace o předmětu

přezkoumání a o okolnostech vztahujicích se k němu.

Milan Hrkalík

starosta obce

Simona Náplavová

podpis starosty obce
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p íloha ke zttrávě o r,Ýsledku íezkoum ání hospod

p i p ezkoumrání hospoda ení byl;,,p ezkoumány následující písemnosti:

Náwh rozpočtu na rok 20l 8

Rozpočtové provizorium na rok 20 1 8

P ehled uzaťen; ch rozpočtov,_ ch zménza období 01,2018 - I2.20l8
Rozpočtová opat ení č. Il2018 - č- 3/2018
Rozpočtová opat ení č.4l20l8 - č.7/20|8
Schválen rozpočet roku 20l8
St ednědob v hledrozpočtunaroky2019 -2020
Závérečny íčet za rok 20 1 7
Barrkovniv pisy ke dni 31. 7.2018: ČNS e. 15, KB č. 7 a č. 8

Plán inventur na rok 2018; Inventurní soupisy majetku a závazki ke dni 31. 12.2018; Inventarizační

zprávazarok2018
Kniha došl; ch faktur za období leden - červenec 2018

Kniha došl; ch faktur za období srpen - prosinec 20l8
Mzdové listy členri zastupitelstva obce za období leden - červenec 2018
Mzdové listy členri ZO za období srpen - prosinec 2018
Pokladní doklady za měsíc červenec 2018
Pokladní doklady za měsíc prosinec 2018
Pokladní denikzaobdobí od l. 12. 20l8 do 3l,12.2018
Pokladní denikza období od 1.7.20l8 do 3I.7,2018
Úeetni doklady vztahujicí se k p ezkouman m písemnostem
Protokol o schválení ričetní závěrky zarok20l7 ze ďne25.6,2018
Účetní odpisov plán pro rok 20l 8

ÚetovY rozvrh roku 2018
Darovací smlouva ze dne 19.9. 2018 (Obec dárce)
Pachtolmí smlouva ze dne 2.7.2018 (Obec propachtovatel)
Pachtovní smlouva ze ďne 25 . 4. 2018 (Obec propachtovatel)

Smlouva o dílo ze dne l1. 10. 2018 (Zpevnéná plocha u sklepri)
Kupní smlouva ze dne 26.11.2018 (Prodej pozemku)
Zámér č. 1/18 na pacht pozemkri, zve ejněno od 14. 3. 2018
Záměr č. 5/18 na pacht pozemkri, zve ejněno od 6. 6. 20l8
Zámér č. 4/18 - na prodej pozemku ve vlastnictví obce ze dne 6. 6, 2018
S měrnice pro proveden i inv entar izace č. 2 / 20 I 8

Zápis ze zasedáni zastupitelstva obce konaného dne l 8. 12.2017
Zápisy z jednéni zastupitelstva obce za období leden - červenec 201 8

Zápisy z jednáni zastupitelstva obce za období srpen - prosinec 2018
Protokol o v,_isledku kontroly finančního q.íboru ze ďne 31.7,2018 Protokol o q sledku kontroly
kontrolního q boru ze dne 12.2.2018
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