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ZPRÁva
o výsledku přezkoumání hospodaření 7,a rak 2a21

obce LABUTY, okres Hodonín

Zptáva o výsledku přezkoumání hospodaření byla qrpracována na základě Zápisu z dílčího

přezkoumání hospodaření, které proběhlo dne 10. srpna 2a2l a ta záklaďé výsledku

konečnóho přezkournání hospodaření, které se uskutečnilo dne 10. února 2a22.

Přezkoumání hospodaření proběhlo na zákLaďé ustanovení § 42 zákona č. 12812000 Sb.,

o obcích a v souladu se zákonem ě. 42anaa4 Sb,, o přezkoumávání hospodaření územních

sarnosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon o přezkoumávání

hospodar'ení).

Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Labuty
Labuty 3a,696 48 Ježav

Přezkoumání vykonal:
Kontrolor pověřený íízením přezkoumání:

Kontrolor:

Pověření k přezkoumrání hospodaření ve smyslu

vydal Mgr. Radomír Zimek - pověřen vedením

úřadu Jihomoravského kraj e.

Ing. Jarmila Antošová

JanaNovotná

§ 5 zákona o přezkoumávání hospodaření

odboru kontrolního a právního Krajského

Milan Hrkalík - starosta

Simona Náplavová - účetní

Při přezkoumání byli přítomni:



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
záI<ona. Přezkoumání hospodaření bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při posuzování jednotlir,}ch právních úkonů se lrychází ze znětí právních předpisů platných
ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona o přezkoumávání hospodaření nebyly předmětem
přezkoumání údaje, na které se vztahuje povinnost mlčerrlivosti podle daňového r'ádu.

Přezkoumání hospodaření bylo zahájena dne 19. čer-vence 2a2I, a to doručením písernného

oznámeníúzemnjmu celku nejpozději 5 dnů přede dnem realizace výkonu přezkoumání.

A. VÝsledek přezkournání

I. Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chytly a nedostat§.

B. Plnění opatření k odstranění nedostatků ziištěných

I. při přezkoumání hospodaření územního celku za předcházející roky

Při přezkoumáni hospodaření za předchdzející rolql nebyly zjišťěny chyby a nedostatlty nebo

tyto nedostatfu byly již naprtlveny.

II. při předcházejícím dílčím přezkoumání

Při předcházejícím dílč{m přezkaumáni nebyly zjištěny chyby a nedostatfol,

C. Závér

I. Při přezkoumání hospodaření otlce Latruty za rok2021

nebvlv ziištěnv chvby a nedostatkv

II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatkŮ,
která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku y budoucnu:

- Při přezkoumání hospodaření za rak 2a2] nebyla zjišíěna žádná závažná rizika, která
by mohla mít negcttivní dopad na hospodaření tizemniho celku v budaucnosti.
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III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospcdaření:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku .0,0ZYo
b) podíl závazků na rozpočtu úzernního celku ..,.... í,35 Yo

c) podíl zastaveného majetkrr na celkovém majetku územního celku ..,..,...,., a %

IV. Ověření poměru dluhu r[zemního celku k průměru jeho příjmů za poslední
4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpoětovou odpovědnost:

Dluh obce Labu§ k31. 12.2a21 nepřekročil 60 % pruměru příjmů za poslední
4 rozpočtové roky.

Labu§, dne l0. tnoraZa22

V souladu se zásadou účelnosti, hospodámosti, rychlosti a efektivity výkonu kontroly
a s ohledem na povinnost kontrolujícího šefiit ptáva a oprávněné zqmy kontrolované osoby
jsou za Krajský úřad Jihomoravského kraje podepsáni pouze kontrolující, kteří se účastnili
projednrání návrhu této zprávy.

ing. Jarmila Antošová ún-r /
kontrolor pověíený řizenim přezkoumaní podpis kontrolora pověřeného řizením přezkoumání

Jana Novotná

Poučení

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně i návrhem zpráw o výsledku
přezkoumrání hospodaření. Ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. d) zákona
o přezkoumáváru hospodaření je možno k tomuto návrhu a proti kontrolním zjištěním v něm
uvedeným podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předrání tohoto návrhu, a to
doručením kontrolorovi pověřenému iizením přezkoumání.

Konečným znéním zprávy se tento návrh stává okamžikem marného uplynutí lhůty k podéni
písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému iizenímpřezkoumaní.

,/l )
/ /*l Á--lr/

podpis kontrolora
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Zptáva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis pŤeďává zástupci
kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládádo příslušného spisu krajského úřadu.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla v souiadu s ustanovením § 1I zákona
o přezkoumávání hospodaření projednána a jeden lýisk převzal starosta obce Labuty.
Nedílnou součástí zpt#,ryje seznam přezkoumávanýchpísemností uvedených v pŤíloze.

Poslední kontrolní úkon, tj. ukončení kcntroly na místě, byl učiněn dne 10. Února 2022,
Zástupct územního celku prohlašují, že poskýli pravdivé a úplné informace o předmětu
přezkoumání a o okolnostech vztahujícich se k němu.

Milan Hrkalík

starosta obce

SimonaNáplavová

účetní

podpis starosty obce

Obec Labuty
Labuty 30
Psc 696 48

lČo: ooetosol

o
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/ příloha ke zprávě o výsledku přezkoumán

Při přezkoumarť hospodaření byly přezkoumány nasleduj ící písemnosti :

- Náwh rozpočtu natok202l
- Rozpočtové provizorium narok2021
- Opis rozpočtoqých zmélza období l/2021 - I2l202l
- Rozpočtová opaďení č. |l202l - ě.3l202I
- Rozpočtová opaťení ě. 4/202I - č.9/202I
- Schválenýrozpočet narok2021
- Náwh sřednědobého výhledu rozpočtu obce naroky 2a22 a2023; Schválený sřednědobý v}hled

rozpočtu obce na roky 2022 a2023
- Náwh závěrečného ůčtu za rck2020; Schválený závéreěný účet za rok 2020
- BaŇovní ťypisy ke dni 30. 6.2021: ČNS e . 13; KB Proťr spořící č. 6; KB č. 8l
- Bankovní vfuisy ke dni 31. 12.202I: KB č, 137; KB č, 16; ČNn e . ZS
- Hlavní kniha analytická sestavená ke dni 3l. 12.202l
- Plán inventur na rok 202 1 ; lnventurní soupisy majetku a závazktt ke dni 3 l . 12. 202l; Inventarizačni

zprávazarok202l
- Kniha došlých faktur za období červenec - prosinec 2021

r . - Kniha došlých faktur za období leden - červen2D2l\r'' - Mzdové listy členů zastupitelstva obce zaobdobí červenec až prosinec 2021
- Mzdové listy členů zastupitelstva obce za období (eďenažěewen202l
- Pokladní doklady za období daben2a2l
- Pokladní doklady za období zaobdoblzař12021 (č.21-701-00180 - č. 21-701-aaZ04)
- Pokladní denkza období od 1. 4. 2021 do30.4.202l
- Pokladní deník za období od 1. 9. 2021 do 30.9,2021
- Rozvaha sestavená ke dni 31, L2. 2021
- Úeetni doklady související s nákupem a prodejem pozemků za období leden - červen 202t, ďokladová

řada007
- Úetoq7rozwh roku202l
- Yýkazpro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M sestavený ke dni 3 1. |2. 202l
- Darovací smlouva ze ďne'1. 7.202L (obec dárce)
- Dohoda o provedení práce ze dne l. 6. ZaT;Mzdovy list zaměstnance os. č, 27 za období6/202l
- Dodatek č. I ze dne 22, 2.2021 ke smlouvě o dílo; Dodatek č. 2 ze dne 10. 6.202l (Zasiťováni

stavebních parcel v lokalitě ,4.2)

- Kupní smlouva a smlouva o ňizeni předkupniho práva jako práva věcného ze dne 2. 7 . 2021 (Prodej
pozemků)

- Kupní smlouva ze dne 2.2,2021(Nákup pozemků)
- Smlouva o ňizeni věcného břemene ze dne2.2.202l (obec povinná)

\_ - Zám& č. 1/2I - na prodej pozemků ve vlastnictví obce
- Směrnice pro provedeniinveftaťtzace č.2/2018, platná od l, 11. 2018
- Zápis ě. 14 ze zasedáni zastupitelstva obce konaného dne 8, 12.2020
- Zápisy zezaseďáni zastupitelstva obceza období červenec - prosinec 2021
- Zápisy ze zasedáni zastupilelstva obce za období leden - ěewen202l
- Protokol o provedené kontrole finančním qiborem zastupitelstva obce konané dne 2'1 . 1.202l

a3a.7.2021
- Protokol o provedené kontrole kontrolním qiborem zastupitelsWa obce konané dne 25. l .202I

a26.7.2021
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