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7.P

o výs|€dku přezkoumáni ho§podaření za rok2020
,,hťť Vl \oČA\Y.,,krť\ Znoj mo

\Inn,ll,o\ť Uli Dit/Loú llnii
vy$Ďa.y 14. 671 07 Uherčice

zFáva o výsledku přezkounáni hospodai€ni byla vypÉcoÝána na základě zápi§u z dllčiho

přakoln!íl hNpodď€nl, kt€E poběhlo ve dn. 15. záli 2020 a na ákladě !ísl€dku

koncčného překountni bcpod.ř.ni, kiéé sc uskut€čnilo dne Il. května 202l.

Pl€zkomi.i hospodoieni póběhlo na zálladě usianorcni § 42 ákóna č, 128/2000 sb.,

o obcich 3 v $uladu 9 álón€m č, 4202004 sb.. o přezkoumá!á.i hospodaieni ú4ňnich

seo9právných celkú a dobrololíých sÝázků ob.i (dále jen 7ákon o přezkounáváni

Kontolorpověřený lizenin přzkoumáni|

Povéřenl t přezkoumáni hospodaieni ve sfrrslu

vydllá JUD., Daam3r Doóvšká - povětcnl

KBjskéhó úřadu JihomoŘvskébo kraje.

§ 5 ákona o piezkouíóváíi hospodařcni

vedenín ódboru *onlíolníh. l právniho

ltohusl!Ý Hon - \tansla
|'avLjnaKlFilko\í úč.tni

|'ii l)i|/1,otr|llD' h\ h |]iLn,nDi j



!čš!l!ú!-pe4g!Eé!r
Předfiělem pi.zkoumáni hospodářeni jsou obhsti bospodáiÉňi uvedené ! § 2 odsl, l a 2
zólona o ptežlromáváni hospodai€ni. posouzené podle bledisek uvedených v § ] toholo
Z&ona, PfuzkoumIini hdpodáření bylo vykoňáno výbětóvýn způsóben,

Při posubváni jednotliťch Fávních úkonů s vycházi re zněni pláv.ích piedpisů platných
ke dniuslutečněni toholo úkonu,

Podle uslúovenl § 2 odsl. 3 zlkoB o plťZ*óuíávánl hóspodát ni ncbyly pfudmělem
ptezkoumánl í!daj.. na *teé se vztahuje Doviňnost nlčenliÝosti podle daňového ádu,

PřÉzkoumáni hosPodařeni bylo uhájeno dn€ 2r, óeBence 2020, a to doručenin pisennčho
oain€ni úzenninu celku neipozděj i 5 dnů pl€de dnen Ealizace !ýkonu přezkounáni.

I l'ii l,il/1,0 ltini ho\lltrl[iť i hl]r
\ uninolť i § l0 o{l(.,] ljN l,l)/:ilronx

/jišičnJ ch}Ď! i nedollattt uvcdcna
o nřgkoUnáv:i,,i hosDodrřcni.

§ 2 ó.!ý 2 bbh. h) účll i.lýí ýeLléha úzéňhihcllkeh
- Inventumi soupis účlu 9ó6 _ Dlouhodobe podninčnó ávúky z důvodu uži!ání ciziho

naj€ttu m zikladé snlouvy o !ýpůjčcé. sslavený k ]l, 12, 2020 lykúuje hod.oiu
]6,9ó6.7l Kč, která neodpoÝjdá skutečnosti, Tenío inleniumí soupis byl doložcn
snlouvou o výpůjčce rc,lne 16, l2, 2015, kterou Jemnický mikroregion. dobrcvolný
svúek ob.i (jako "pújěitel") plenecháú obci vysočany * dočásnéňu b.Zplatnénu
uživáni PHmět výpůjčky (movilý najelek v celkové hodnolě 36,966,71 Kó) na dobu 5
lei, počiMjic dn€n l, 4, 2015 a končíc dncn ]1, ]. ]020, výš€ uvedený inYenfurni
solpfu nebyl prokjzíI přino porovnÁnin §€ skutečnošti . nelze j€j tgdy pot.žovrt
2{ přŮk.zný v §oultdu 3 § 3aa od§l. 1 pi§n. t).

_ Na zÁkladě Daovaci smlouvy re dne ]0. 4, 2020 (.IeĎnický niklo€gioi. dobŇvoliý
svarck obci'dáM') nabyla obec vysočany,jako oMarolaný, do svého najettu movité
!ě.i v c€lkové hodnotě 36,9Ó6,7l Kč, Konlmlou bylo zjiŠtěno. že k 3l. 12, 2020 obec
vy$ěany neúčlovalá ó při.ůsiku najciku, Nebylo po8lupovino v soul,du s § 2
ákoí. č.563/199l sb., o úč.tnictvi

Plehled zjiýéíých chyb a n€doslatkú v členěni dle u§lanoÝeni § 2 ódí. l a 2 2ákom
o piezkoumáýÁni hóspodai€ní:

lt, Při Dřekoumáni hosDodařcní n.byll /jištan] chtDt a ncdo§tilkl. ktcró nfiuji
,álažnosl n.do§tatkú uvcdcných r lslannYťni § l0 odí,3 l)í§m, c),áko.n
o přťzkouníláni hosr}od|řcn j.

B, Plnč.i oDlrřeni k odstřanóni n.do§lltků ziištěíú.h

r. při DřdkolDlnl b8pod,řeíl |rzennlho celku z! předchízcjici roky

Při přezkou ání hospodaření za předcházející rcb nebrl, zjjilěn! chrh! a rc.laldl, neba
ťýo funólulb, b!,l!, již horyOen!.



lr, při p ředc h áz€jicin dilčin přqkounáni

Píi qi.n ház.j i.in dilčik ?í?.k.",fuh1i h.h),1), :)išlěn, ťbbl a 
"..loýd|b,

c. záačr

l. Při Dřgzkounáni ho§Dod!ř.ni obc. vrsoč!ry ,l rol 2020

hr l\ 7iiilinr .hrh nťdo\lílkr
uv€de.é v usunoveni § ]0 odst, ] Dism, cj ákon! o oře2kóuná!ání hosDodařcni. a1o

_ NedoJttlky, 3oočivtjici v í.úplíosti ! ícprůkuno§ri vodeni úšernicivi
- Uě4nl zázfu lúzt úihó celkú ňehrl Píúk! i
- U2ehhi c.lek 

"eúaoýal 
o Pled élú účelhi.lýi.

II. Upozoríčni n! piip,dná řizika. ktcrn Le doÝodit,c,jišlčný.h .hyb i í.do§htkú,
k(erá mohou mit nogativni dopad n. hospodařcni územniho ..llu ! hudoucnu.

- Při p|e2k uhlihi h.s?alldřlki al k* 202l) hlhr]ll:iišlč,l :tiitxi:ú|a:n.i |i:ika. klu|'
b}nbhh hlil ňlEd!ň,ni da]ldll hll hov)luí,!kill.tĎltiho l!lk! | búnaú.noýi

I|I. Pončrové uk rrt.l.zjišlřné při překoumóni hNpod.řenl:

a)podilpohledáveknarczpoóluúrcmnihocelku.,,,,...,,,,..,,,,..,,,...,,,....,,..0,00%
b) podil závazků na ozpoětu úzenniho cetku ,,,,..,,,,...,,,,..,,,,..,,,.............. 2.6l yo

c) podil Zslaveného m.jetku na *lkovém majeiku úremního celku .,,,.. 0.00 %

tv, ověř€nl poměn dluhu územílbo .€lku k př,lněru j.ho přijnú z. po§l.dní
4 rezpočlové roky podb pr6niho př€dptu upnvujlciho rozpočrovou odpovčdnost:

Dluh obE vysě y k3l, 12,2020 nepiekiočil 60 % píúnrěru piijfoú zj poďednl

vysočmy. dne l l, kvěha 202]

jnéna a podpisy tontroloru zúĎa§l.ěnýcn .a koneĎnén dilčim pŤezkouúéni - ?a Kújský úlad



Pouč.Ďi
'I'alo zpráva o lýslcdku přczkounjáni hospodaicni.c součásnč i nálrhcnr zpúv} o !ýsledku
piezkoumáni hospodaieni. a je nrožno ke 1jišlěni v Di u\edlié FdJt ph.,nnó ýanoýjsko
!e lhúiě do 15 dnů odc dne piedáni nálrlru /|rrál} kontolófuvi poÝóřcnťnN řiz.nin]
př.Zkouňáni Koncčnýn znčnim 2právr sc l.nio Dáldr slává l]kanlriken nrdfuéh. ulltnuli
lhůly, ý.nolené v § ó odst, l pism, d) zikona o piezkounrávtini hospodai.ni. kpodáni
pisenného staDoviska konlroloroli pověiené]nu iilťni pt /ló!náni,

zBáva se Bhotoluje le dvou stejnopisech. piiaun' jc iťdc ýcijropis picddv. záslupcj
ltonúolovanóhosubickluadnlhýstcinopŇsczakládádopiislušnéhospj\uk]!jskéh.útad0.

Úzenni celek je ve snyslú UstanoÝeni § 13 odsl. l pism. b) ,ákín, o ítc,kounávani
hospod.ř€ni povinen přijmout op,třcni k náprarč.hyb , ntdost,tld urcdených v lólo
zprávě o výslgdku přezkoumáni hospodařcni a pjdlt ó ton Di§€nnou iníormaci
krujskónu úř!du,, to nejpozdčji do l5 dnú ío írojcdníňi tólo zprály spolu §c
závěr€čnýn účrcm Y orgánech úzcmnihocc!ku,

Ú,lmni c0l0k jc dúle v. šmrdu uÝ!ňov.ňi § 13 od§l, 2 zákona o přgzkoumúláni
hospodař.ni povinen l informlcich nodl0 udúír.ňi § l] od§t. l pisn, b) tóhož zákona
u!ósr lhůtu, Ýc kl.ró podá kruj§kónu úř,du íí§mnou zlrávu o plnéni přú,dcn
opalřeni a l réto lhúrě krajskénuúřadu uÝcdcnou rPnóru,ld,t.
N.§plnčnin lčlhto noviííoslí s. úZ.nní..lek dopu§li př€stupku podl. ustanovcni § 1.1

odst, l pisn, b) ! c) znkon! o přqkounivíni hoslod!řcňl- z' pt.§lun.k lz€ Uloži(

Zpftiva o !ýsledku lie,kou,náni hospodaicni byla ! souladu s uýanolcninr § ]l zilkonl
o piezkouná\áni hospodaieni |]Njednina ! jedei \ý'Ňk ťcv7a] íaíosta obcc vysočan),,
Nedilnou součásti zprá!}je se^!n piezkounrivanýťh |is.nrnosli uv.dcných Ý při1o7..

Posl€dni kontolni úkón. ij Ukončcni konúól] na nlistč. b).l uči|čn dne l ] k\ěh. 202l
Zášupťi úZemniho cel*u prch]ašuji. 

'! }loskytlj pravdiÝó a úplné inloínjacc o picdnrčtu
piezkounrá|i a o okolnoslech l1iahujicich se k né,nu

-"'------é.<_/



Př|lob. ke zDrá!ě o vÝ3ledku Dřcrkouní.i hošĎodtřeni za řok 2020

Pň Ňzkounánl ho9podaření byly přezkounány následujici pi*nnosti:

lnel a pEd.háZjíci rcl
. schÝáleíýó,pk bzp,)aru rcku2020. PíáÝidl!íožDoalolaioDrcviTn,ób. celkovýplthledo*h!ál.iFhíožpďbÝ.hopďknl.haohdobi.|al.idáhlfur(ror0
- Rozpočto!ť opúleíl i 2. č 7
, stÉdtrédobý Ýýlrled rczpo.ú ó.. vFočany na íoky 2ol9,202l

NdvTh žÝěrcčíéhd účfu a fuk 20 ]9
záv.rcčný úid a rck r0l9

, výrk z účlu..9 Z obdól l,3 rj 3.2020(KBa,s)
, výlk z,1.u. m rc die 3l, &, rmo (ČNB)
, Mzdové lis9 n.uÝo]iéiýclr žíupii.|ú á ] . l2r020

, Mzdový lki Z l 3n020 (os č 2r)

- Pokla,fil doklady a m&l§ sB 2020
- D ovacl smlouv! ř dne 25. 5, 2020 (zák]adil a|oh LUbnř., okEs znoji,o)
- Náj.mnlsmlow!čdn€15,5.2020(rná].úiállipozmkup.č,253/1)
- Dod.tk ke smlouYa o prc!áděii pí.cl a l24/2019(ilvýknl..nyp pofu htbilovr)

Kupnj smlouva Z die 25. 5. 20!0 (prcd.j poŤnku p,č. 4q/2 , abvénj plocha

. zrme prcdd pozm.k p,Č.49' o !rm.ř 37 n' v k.Ú vFoČmy u ZíO]na u dn.

, zh+pómjm l&špoŤmku, lú vysďeyuzmj,m

zápkZas.dáiiz.íupiFkÍaob.€v
- zípis a asnánl z.íupjtk§á ob
- zípk Z aýdánJ Z.íup]tlslya ob.e vysoaany č 21020 2 di. l 2. 5. 2020

zápk Ť aýdlní zzšup]lelstya obce vysoiany č, 3]2020 4 di. 2]. ó. 2m0
v'ei5 z,l.(u., Lr aódobi0l,l:,. r, vlptrzudu(,llŤdne]] l] ]0:0(cNB]

- lnvenbíiační 4íáva mk 2020. lnyentunl$upkyúiii0l3,073,0l9.079.021.031,022,032,023,033,0

. 20 0007 |. ]0 00070 )0(ll01

, úúový M!fi mku 20m

, Dód .k., 10 k smloNé nájemnl2 2005 (níjeú po4nkó ! k.ú, Vyso&ny zD

_ snldúÝa o m.děkkén pmhlu č,
_ smlowa o výpůj.a Z dm ló, lr, ,0r0

zime pbpehtNď poŤmky v k ú, v)so..ny o celiové výíél. 7,r l ha Z dn. ó. l l. 2m0
zápkZ$húčk nolnlho 9ri.ru ko. Zpis-$lriz. frnminJhoYýbóíu

ydy.5/2020*dn.24ll'2020
. záp]s * á.díni z6iupi(.lívr obe vy]oč'íy . ó/2020 ze dn. 22, 12 2020


