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zpráva o výsledku Př.z*oumánl hosPodařeĎl byla iflracovám na základé z{piN z dllčiho
přezkoumÁnl h6pod!řenl, *leré prcběnlo dne l7. záíi 2l)l9
na základě ť3le.l&u
^
konečnóho př€zkounÁíí holpod.ř.ní, kt
§c u§kut€čnilo .!ne 5, květía 2o2o,

é

Plez*oúá.i h$podatol próMhlo @ átla& uslmovmi § 42 ákona č, t23l2ooo sb,,
o obcich a v $uladu s€ ákonen ó, 42o2oo4 sb,, o plezloúáviini hospodář9nl úzeúnich
samosprrvňých €lkú á dobóvol,ý€n sv.zkú ob€i (dál. jen zákon o př€zkounáYání
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piezkoUíáni:
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Žmlúovo námésb 3. óol s2 Bň;

piezkounáni]

Povéléňík piezkounání hospodařai v€ §hyslu § 5 zikoná o přez&ou.rávini nospódaieni

vyd.la

JUDi Ddgdal Dořovská povčioa vedňln

odboro konrJolnlho g práuiho

Kmj§kého úiadu JinonoBvského kJaje,

při překoumíní byli přltomnt:

B.hu§la! llort _ slaroía
PaY]inaKrpálkovú úieini

Př€dněr

Dřezkounáíi:

Předměten přezkoumáni nospodáleol jsu oblbti hospodaieni uvedené v § 2 odsi, l a 2
o piúkounáváni hospodařďi, po$urené podle hlediser uledmých v § ] lohoto
zákom. Přezkoumáni hošpodaieni bylo latonáno ťběrc!ýn zpúsbm,
'kong

Pii posuzováni jednollivých právnich
kedniuskut ěněni tohoio útoóu.

úLtonů 3e

tf.háá

29

aěni ptáviicn pbdpbú platných

Podle usknovoni § 2 odsl. ] zjlona o piezkoumávini hosPodařai nebrly ptedměh
piezkoumá.i údaj€, n. kieé §e vztahuje Povimost mlčenlivosti Podle dáňového řádu.

Přžkounáni hosPodai€ni bylo zanájeno dne 6, sipna 2019, a io doručenin pisfiného
oaámeni územnimu @ltu nejpózději 5 dnů pi€de dnen r€ali4e wkonu pl€2kounÁňi.

A. výsledek Dř€zkoUn,áni

s ohlcd. na ninořÁdnou situa.i souvisejicí §e šířcíínkoronlviru ! v nátáznosli
na nouo!ý (dv došlo k omezeni nožňosti realizovll přezkounáni hospod,tení
ú,cnni.h.clkn oblyklýn 2pfuobem a v ob}tklém řoz§lhú v §ouldu s vytvořenýn
plán€nl, \' téio tčcj vydllo NíinisterslÝo íjnrnci dnc l3. bigzn! 2020 nimořádnó
lclodickó doPíuč..ik yýkonu přúkouúáni hNpod!řcni úzennich c€lkŮ. čj. MF,
za účclcm2jištěni splněni zÁklldnich zákonný.h povinno§il pte,kouíávljiciho ořgánu
b\lo núlnc lanrcn! pic7\oumáni pro\éq Lfuť\pond(nčn,m /pulobem, Poladoi'íť
pn.mnosti kc konetnémú píc,koumíni hGpodař€ni b!l! přc.tlož.n! .lcktronickou

l,

Při přc,kounáni ho§pod.řeni Ď.byly zjištěny chyby. n€dostatk},

B. Plúěnío..třc.l k od!lřríěnI n.doJl.t[ú 2iilté.Ýcb

L

přl

přukounínl ho§po.ttřenl úr.Fn|no Blku Z předcntkjící íoky

Při překóufráni hŇpodařeni 2a přezlchá2ejlci rob nebll! zjišlěny chróy a heítoslďLy rcbo
lrló he.loslallq] bllf již naPnýehr,

II. přl DředchlaiIcin dilčIm př€zkounlní
Při Pízdc^ázejicín aílěípřukóu ónin byly 2jiýěn, chrby a ne.lďlalty-
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Při přc7koumáni hospod.řéní Ďbcc vysočlnv za rok2019
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Upozo.néni na přip.dná rizika, kt.ri lie doYodit ze zjištěných chyb á ledosttlkii,
kteři n,ohou ňít nťaatilnídopad na hospodrřenl územnlho celku v Dudoucnu:

- Pii

Přčkaunúni hosPodaření za fuk 2a19 heb|la zjišlěnd žálnúzúfdžnánztka, kl./á
nil egahý idopad ka hospodařeri úzlhniho.elku I huílouu,:li

h| M,hh

lU. Pon!ěroté ukazálclc zjišlóné při př€zkoumání ho§podařeni:
podil pohl€dávet na rozpoěfu t]žemlho @lku ,...,,,,...,,...,,,,..,,...-....... l1,64'/"
b) podil ávúkúna ozpočtu územniho elku ,.,,,,,.,,,,,,.,,,,.,,,,,.,, .............. 2,a1 ./,
c) podil Zsláveného @i.tku na celkovén Mjetku úzmiho eltu ,, ,,, 0,00 %
a)

přůměřU jeho přtnů z, po§l.díi
uj iciho rozpo! loÝ otr odpovědío§r:

Iv. oyěřeli poměíu dluhu úzenniho celku k

4 rozpočlovéro ky

P..llc pr{vniho před pi,u uprrl

Dluh obce vysočany k3l 12.2019 nepř*ročil ó0 % prúměru piijmů z. poslcdni
l}mo. dnc 5, kýčtná 2020
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*onlrolorú Zjčashčných.akonečóén dllčiň pie?loumáni
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Poučenl
Talo zpráva o výledku ptežloúáni hosPodaŘni j. součs.ě i .áwnem žpráq o yýsledku
přeztominl nóspoda}en'. a je noho ke zjišlěni v ni uved.né podal plsemé í4ovisko
vc lbútě do t5
ode dne předáni nivihu žpiáry konřolorcvj pověřEnéD! iizenin
přzkounini, KonečnýE zněnín zpíá!, Étenro nÁvih slává otmžik€Ď Dméhó uplrlutí
lhú|y, shovené v § 6 odsl, I plsn. d) záko.a o pŘzkouDóvíli nospod.řol, kpodání

díi

pi9n.éhosb.oviskatontolorevipoÝěřňémufiž€dinpřézkóúáni.
zpríva se vyhotowje Ye dvou stejnopiecn, pfičenžse jede. st€jnopis předá!á zástupci
kóirolovdého subjektu a druhý st jnopis e zkldd,i do přlslušnóho §pi§u k Fkéno ílřadu,

zpáva o yýsledku piezkoumáni bGpodatmí byla v souladu š usteovdiú § ll zákon3
o přakoumáváni nospod,řenl prcjednáe a jedd výlisk převzal srarcsb ob€ vysěey,
z dúvodu nimořádných opař6i a v náveosri @ usn Mi vlády č, l94 rc dne 12, bĚm
2o2o, rb.ým vláda ČeskéÉpubliky vyblásil, noMť, §lav, byl náwh zprávy piojednán
dálko!ě, píosibdnictvin telefonicté komunit@, Nedílíou so!částl žprá!' je sam
přezkoumáv@ýoh pisemnosti uvedoýó v píloze,

učinĚn díe 5, k!ělna 2020
úplnó infornace o liedměfu

I'0dťdni kontolíi úkon, lj, plojednáni
ZtistLlpci úzenrniho ceIku píolrlašUli. že
pi.Zloumáni ao okolnostech vaanu.licich
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Pti překoumáni nospodaieni byly píezkouúány ná§ledující pisemo§ti:
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