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ZPRÁvA
o výsledku přezkoumání hospodaření

obee

LABUTY,

za rak 2a2a

okres Hodonín

Zptáva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na zékladě Zápisu z dílčího

přezkoumání hospodaíení,které proběhlo dne 16. listopadu 2a2a a na základě výsledku

konečnéhopřezkoumání hospodaření, které se uskutečnilo dne

1

1. února 2a2I.

Přezkoumání hospodaření proběhlo na záklaďé ustanovení § 42 zákona č. 1,2812000 Sb,,
o obcích a v souladu se zákonem ě. 42012004 Sb,, o přezkoumávání hospodaření územních
sarnosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále

jen zákon o

přezkoumávání

hospodaření).

Místo provedení přezkournání: Obecní ťrřad Labuty
Labuty 3a,696 48 ležov
Přezkoumání vykonal:
Kontrolor pověřený Yízenímpřezkoumání:

Ing. Jarmila Antošová
Jana Novotná

Kontrolor:

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

vydala JUDr. Dagmar Dorovská

*

pověřena

vedením odboru kontrolního a právního

Krajského uřadu Jihomoravského kraje.

Při přezkoumání byly přítornny:

Jiřina poizlová

- místostarostka

Simona Náplavová - účetni

Přednrětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst, i a 2
zákana o přezkoumávéni hospodaření, posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto
zákona. Přezkoumání hospodaření bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při posuzování jednotliqich právních úkonůse lrychění ze znění právních předpisů platqých
ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

Podle ustanovení §

2

odst,

3

zákona

o přezkoumávéní hospodaření nebyly

předmětem
přezkoumání údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

PŤezkoumání hospodaření by1o zahéýeno dne 1. října 2a20, a to doručenímpísemného
aznžnneni územnímucelku nejpozďéjt 5 dnů přede dnem realizace výkonrr přezkoumání.

A. VfulptleF přezkoL_mání

I.

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby

a

nedostat§.

B. plnění opatření k odstranění nedostatků ziištěnÝch

I.

při přezkoumání hospodaření územníhocelku za předcházející ro§

Při přezkoumáni hospodaření za předcházející rolql nebyly zjištěny chyby a nedostatlql nebo
tyío nedostatfu byly

již napraýeny.

II. při předcházejícím dílčímpřezkoumání
Při předcházejícím dilčímpřezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatlly.

C. Závér

I.

Při přezkoumání hospodaření obce Labuty za rok2a20

nebvlv ziištěnv chvbv a nedostatkv
II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků,
která mohou mít negativní dopad na hospodaření územníhocelku v brrdoucnu:

-

Při přezkoumání lzospodařeni za rak 2020 nebyla zjištěna žádnó zóvažná rizika, která
by mrlhla mít negativní dopad na hospodařerci územníhocelku

1

L-

v*

budoucnosti,

III. Poměrové tlkazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

celku

b) podíi závazků, na rozpočtu územního
......3,09 Yo
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územníhocelku ...,........ 0 %

ry. Ověření poměru dluhu

územníhocelku k průměru jeho příjmůza poslední
upravujícíhorozpočtovou odpovědnost:

4 rozpočtovéroky podle právního předpisu

Dluh obce Labuty k31. 12. 202a nepřekročil 6a % pruměru příjmůza poslední

4 rozpočtové roky.

Labuty, dne 1i . unaru2027
Jmóna a podpisy kontroloru zúčastněnýchna konečnémpřezkoumání
Jihomoravského kraje

- za lkajský

úřad

Ing. Jarmila Antošová
kontrolor pověřený Ťízenímpřezkoumání

podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

fl,/^,

Jana Novotná
kontrolor

podpis kontrolora

Poučení
Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodařeníje současně i návrhem zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření, a je možno ke zjištění v ní uvedené podat písemné stanovisko
ve lhůtě do i5 dnťr ode dne předrání návrhu zprávy kontrolorovi pověřenému Hzením
přezkoumání, Konečným zněním zptávy se tento náwh stává okamžikem marného uplynutí
lhůty, stanovené v § 6 odst. 1 písm. ď) zákona o přezkoumávání hospodaření, k podání
písemného stanoviska kontrolorovi pověŤenému řízenímpřezkoumání.

Zpráva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, příčemžse jeden stejncpis pŤeďává zástupci
kontrolovarrého subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušnéhospisu krajského rjrřadu.

Zptáva o výsledku přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením § 11 zákana
o přezkoumávání hospodaření projednana a jeden ýtisk pŤevzala místostarostka obce Labuty.
Nedílnou součástízptávy je seznam přezkoumávaných písemnostíuvedených v příloze.

-J

Poslední korrtrolní úkon, tj. ukončeníkontroly na místě, byl učiněn dne il. února 202I.
Zástupci územníhocelku prohlašují,že poskytli pravdivé a úplnéinformace o předmětu
přezkoumání a o okolnostech vňahujícíchse k němu.

Jiřina Poizlová
místostarostka obce

4/

Simona Náplavová

podpis účetrrí

účettrí

§BEG LA8u,ťY
okres Hodonín
PSČ 696 48 p
tčo: onetOgot
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ťříllha keéplá_oĚ i} r,Ý§]§.dl{u

př_ezkou_mání

bospo@

Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány následuj ícípísemnosti:

-

\_

-

*
-

Ná\.ů rozpočtu narok2020

Rozpočtové provizoriumtarokZ92a
Přehied uzaťených rozpočtov5ích zménza období a1.2020 - 12.2a20
Rozpočtová opaťení č. 1/2020 - č.4l202a
Rozpočtová opařenič. 512020 - č.71202
Schválený rozpočet narokZl2a
Sťednědobý uýhled rozpočtu na ro§ 2021 a2022
Závěrečný účetzarok2019
Bankovní výpisy k31.12.2a2a: KB č. 12+ČNB č.26
Bankovní vYpisy ke dni 30. 9.2a2a: KB č,97; Člre e. ZO
Ptan inventur narck}a2},inventurní soupisy majetku azávazkike dni 3t. 12.2}2a,Inventarizačni

zprávazarok2020

Směmice pro provedení inventarizace - Vniřní směntice č.212018

Kniha došlých faktgr za období leden - zfiíZa2a
Kniha došlých fal<:w za období říjen - prosinec 2a20
Mzdové iisty členůzastupiteistva obce za obdcbí Ťijetl až prosinec 2020
Pokladní doklady za měsíc listopad 2020

Pokladní doklady za měsíc září2a2a
Pokiadní denkzaobdobíod 1. 1I.2020 do30. 1L2O2a

Pokladní deník za období od l. 9. 2020 -30.9.2a20
Úretni dokiady vŤahujícíse k přezkoumaným písemnostem
Darovací smlouva ze dne 16.9.2020 (Obec dárce)
Darovací smlouva ze dne 25. 11.2020 (Obec dárce - Kyjovské Slovácko v pohybu)
Dohoda o provedení práce ze dne 3, 8. 2020
Smlouva o dílo ze dne 30. 9.2020 {Zasťování stavebních parcel v obci Labu§ - Lokalita A2)
Kupní smlouva a smiouva o zřízení předkupního práva jako práva věcného ze dne 2. 12, 2020 (Prodej
pozemkri)
Kupní smlouva ze dne 18. 5, 2020 (Prodej pozemku)
Směnrrá smlouva ze dne26. 10.2020 (Směna pozemků)
Smlouva o ňizeni věcného břemene ze ďte29. 4,202a (Obec povinná)
Zám& č.1l2a na směnu pozemků
Záměr č.2/2a na prodej pozemků určených k zástavbě rodinaými domy
Zámér č.312019 na prodej části pozemků
Yýzva k podrání nabídky a zadávaci dokumentace ze dne 27 .8.2020 (Zasíťováni stavebních parce1 v obci
Labu§ - Lokalita A2); Doplnění č. 1 Yýzly k podání nabídek ze dne 31" 8.2a20; Protokol o jednání

hodnotícíkomise zeďne16.9.2}Z};Rozhodnutí zaďavatele ovýběrurrejvhodnějšínabídky aazadání
veřejné zakázky ze ďne 16. 9. 2020
Vnitřní směmice č.312019 - Směnrice o zadáváni veřeiných zakázek
Zápís č. 8 ze zasedžni zastupiteistva obce konaného dne 1 L 12.2a19
Zápisy ze zaseďání. zastupitelstva obce za období leden - záíi 2a2a
Zápisy ze zasedánl zastupitelstva obce za období říjen - prosinec2O2a
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