
Krajský iriad Jilromolavského kraje
otlbol kontrolni a přávní - oddělení přezkumu obcí
Zerotínovo náměs]í 3
601 82 B111o

SpZn.: S - JMK 81305l20L9 OKP

ZPRÁvA
o výsledku přezkoumání hospodaření z^ rok 2019

obce LABUTY, okles Hodonin

Zpráva o výsledku přezkounráuí hospodaiení byla vypracována na základě Zápisu z dílčího

přezkoumání hospodaření, které proběhlo dne 8. srpna 2019 a na základě výsledku

konečného přozkoumání hospodaření, kt9ié se usl tečnilo dne 13, úiora 2020,

PŤezkoulání hospodaieui ploběhlo na zákiadě u§tanovení § 42 zákona č, 128/2000 Sb..

o obciclr a v souladu se zákonem č.42012004 Sb.. o piezkoumávrini lrospodaiení ťuennícl,t

samosprávných celků a dobrovoinýclr svazkťt obcí (dále jel zákot] o přezkoumá\,ání

hospodaření).

Nlísto provedení přezkoumání: Obecni uřad Labuty
Labuty 30, 696 48 Ježov

Přezkoumání 1Tkonali
Kontroloť pověřený iízením přezkoumáTi: Ing. Jařmila Ántošová

Pověieni k přezkoumání hospodaření ve smyslu § 5 zákooa o přezkoumávání hospodaření

rydala JUDI. Dagmar Dotovsltá - pověřena vedením odboru kontrolního a právního

Krajského uŤadu Jihomoravského kraje-

Jiřinrr poizlová - rnístostařo§tka

Simoia Náplavová - účet1rí

l'ři pŤťzkouÍ}láni b\.h př,ítomn\:



Přcdmět Dřezkoumání:

Předmětem přezkoum|íni ho§podaření jsou oblasti ]]ospodaiení uvedené v § 2 odst, 1 a 2
zákona o pře/(oumáváni hospodaření. posouzené podie 1rledisek uvederrych v § 3 tohoto
zákona, Přezkoumání hospodařeni bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při posuzování jednotlirlich právních úkonů se vychází ze znění právních piedpisů piatnýcb
ke dni uskutečnú]í tohoto úkonu.

Podle ustanoveni § 2 ods1, 3 Zákona o přezkoumávání hospodaieúi nebyly přodmětem
piezkoumárrí údaje, na ktelé se vztallúje povinnost mlčenlivosti podie daňového řádu.

Přezkoumáí l,tospodaŤeuí bylo zabájeno dle 23. července 2019, a 10 don]čenín písemného
oznámení úZemnímu oelku nejpozději 5 dnů přede órem realizace výkonu přezkoumani,

{. \'Ýs ledek p řezkou mtini

l, l'ř,i přczkournriní hosporiařcni nehyi1 z.iištěn},chyb\ á nedo§trtk],.

B, plněni oDatření k od§tranění nedo§tatků ziištěnÝch

I. při přezkoumání hospodaření územního celku za předcházejici roky

Pří pře-,kltmání hospodaření za předcházející rolq1 fiebyb, zjišíěny chyby a edostatlcy nebo
lylo nedosldílE bylyjiž hapruýeny

ll. pii píedchá/e,iicím rlilčim piezkoumáni

Pří předcházeiícím dílčínt přezlcoumání nebyly zjíštěq) chyby a nedos|lltK!\-

C, Závér

I. Při přezkoumání ho§podaření obce Labufy za ťok 2019

nebylv ziištěnv chyt y a n€dostatky

II. Upozornění n. případná řizika, kteřá |ze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků,
která mohou mít negativní dopad na ho§podaření územního celku y budoucnu:

- Při přezkoumání hospodaření za rok 2019 nebyla zjištěna žádnó zátlažná tižikt!, kteťá
by l}1ohla míí negaíi|ní dopad na hospodaření tizemního celku v budoucnoslí.



III. Poměrové ukazatele zjištěnó při př€zkoumání ho§podaření:

a) podíl polrledávck na rozpočtu úZemního celku .,...,...,...,,......,...,..-,...,... 0,08 %

b)podilzávMkůna1,ozpočtuúzenmjhocelku,,...,.......,,...,..,,.........,.........2.06%
c) podíi Zastaveného majetku na celkovém majetku úzerrrnílro celku ....,.....-. 0 |.

IV, Ověřeni poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední
,l rozpočtové roky podle prívního předpisu upťavuiiciho řozpočtoyou odpovědno§ti

Dluh obce Labuty k31, 12, 2019 nepřekročil 60 % průnráu přiinlů Za posiední
4 rozpočtové loky.

Labuty, dne ] 3. únořa 2020

Jrnéna a podpisy kontrolonl Zúčastněných na konečném přezkollmfu]í - za Krajský úřad
Jihomorevskeho kr"je

Ing. Jarinila Antošová ó/u"1
kontrolol po!ětený řirenim přezkoumán í podpis kolťolora po!ěleného ři2enim př.zkoumání

Poučení

Tato zpláva o výsledku piezkolunání hospodaření je současně i návrhem zprávy o výsledku
přezkoumriní l]ospodaiení, a je možno ke zjišlětí vní uvedené podat písemné stanovisko
ve lhůtě do 15 dnů ode dne piedání návrhu zprál,y kont1olorovi pověienému řízenim
přezkoumáni. Konečným Ztlění1n Zplá\ry se tento návlh stává okanžikem marného uplynuti
ihůty, stanovené v § 6 odst. 1 pisrn. cl) zikona o pi€zkortnrávliní hospodaierrí, k podání
pí§emné1,lo stfuloviska kontlolorcvi pověřeiému řízenim přez,kounání.

Zpláva se vyhotovrúe ve dvou slejnopisech, pŤičemž se jeden stejnopis piedává Záslupci
kontolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do piíslušnélro spisu krajského úřadu,

Zpráva o výsle.lku přezkoumáni hospodaření byla v souladu s ustanovením § 11 Zíkona
o přezkoumávání hospodaiení projeclnána ajeden vjlisi( pielzala místosta],ostka obce Labuty,
Nedí]nou součástí zprálT,je seznam piezkorunávaných písemnoslí uvedenýclr v piíloze.
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Poslední kontrolní irkon, tj. ukončení kontroly na mistě, byl učjněn dne 13, února 2020.
Zástupci územního celku prohlašuii, že posk},tli plavdivé a úplné informace o piedmětu
přezkoumrini a o okolnostech vztahujicích se k t1ěmu,

Jiřina Poizlová -ĚY
;;;;;.1,9#;-,;;;mišosteostka obce

Simona Náplavová ž/2-4z

o,]É::;ŤH.uJo
"§ii sgo ls o
rdč-oooroaot
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Příloha ke Zprávě o vÝsledku přezkoumáíi hosDodař€Iri za řok 2019

Při přezkoumání hospodaření byly přezkounány následující písemnosti:

, Návrh rozpočlu na rok 2019
, Rozpočtové provizodun na lok 20l9
- Přehled uzavl'enýci rczpočiových změn za obdobi 01.20]9, 12.20t9
- Rozpočtoýá opatieDí č,112019 - a.2/2019
- Rozpočtová opan'ení č. 312019 - č.l n019
, sclrváIený rozpočet řoku 20]9
_ sředlrědobý r"ýn]ed rozpočtu na roky 2020 _ 2021
- ZáVělečný účet obce za rok 20l3
- Ba.l"o,1 l \jpi.} ke dl 30,U,20lo:KBc,ó; KBc,],Č\Bc, ld
_ B_lKo,n| lipi.ykLdn .l,l1,20 o: KBc, |:Jió.čr.Bc,,:
- Pláninvenlurnarok2019;inventurnísoupisymajedíuaZávazhlkedni:]],]2,2019;]nveniarizační

zpÁýa ZA rck 2019
- Kniha došlých fakiur ke dni 30, 6, 20l9
- Kniha došlý€h faktlr ke dni 3l, l2.20l9
, Mzdové lisb] č]enů zaslupitelstva obce za obdobi červen€c plosine€ 20l9
- Mzdové listy členů Zastupite]stva obce za obdobi leden, červen 20l9
_ Pokladnídoklady za měsic če.ven 20l9
_ Pokladni doklad} za měs'c ]jstopad 20i9
- Pokladni denft za období od ]. ] l, 20]9 do 30, 1 ]. 2019
- Pokladnidelik za obdobi od l, ó.20I9 do 30.6,20i9
- Úče.ní doklady Vzlahujíci se k přezkouraným písemnostem
- Prorokolo Schvatováni účetni závělky za rok 20]8 7e díe i7 ó 20l9
- Učehi odpisový plán plo iok20l9
_ U člo\"ý rozvrh roku 20 ] 9
- Dalovacisnrlouva 7e dne 9, 5,20l9 (Nemocnici Kyjov dar na §anitkll)
, Dohoda o plovedení práce ze dn€ ]. 4. 20l9; Mzdový hst zaměstnance o§. č. 19 za obdobi duben - kvěr€n

2019
_ Roáodnuri o posIrytnutl dotace ze slátnlho rozpočru Č R na rok 20 l o (Zah áJ € n automa zace Mhlní

kn]hovny Labury)
- Kupni snr]ouva Ze dne 24. ]. 20l9 (Píodej pozemku)
_ směnná a kxpni snrlouva Ze dne 2], 1.20]9
_ Snr louva o Zřizeni Věcného lrřemene Ze drre l2, ] 2, 20 ] 8 (PráVni účinky žápisu 4, 1,2019)
_ Záněr č, 3/]8r)a §měnu čásli pozenrku ve vlastnictvi obce

Záměr č, 7/18 na plodej pozemků ve vlastnictvi obce
Vniťn í směm ice č, l /20 ] 9 - Zásady pro posk}Ťován i c€stovn ich náhrad

_ VnitŤni směrnic€ č.2/2018 _ Směrnice pIo provedení inventarizace
- ZápiS ze Zasedáni zastupitelstva obce konaného dne 28, 1L 2018
, Zápisy zjednánj zastupitelstva obce za obdobi červenec - prosinec 2019 (] zápis},)
- Zápisy zE zasedini zastupitelslva obce za období teden - čeNen 20 l 9
_ PLotokol o výsledk kontloly konh,olniho výbot! ze dne 15, 7. 2019; Protokol o výsledku konh,oly

t']lančniho Výboru ze dne 28. ó. 20]9


