
Kajský rilad Jibomo6vstého k!áje

s.lD s- JMK1)]]]l]/202l oxP

7,P
o výsledku přeZkoumání hospodařeni z^ íok2.02l

obce VYsoČANY. okrcs Znoj mo

\IÁn, Drí\ldťni lliťlko nlhi:
vysčany 14. ó71 07 Uberčic€

Ko n tol or povéien)' řizcnl m ptczkomún i:

§ 5 zálona o př.ztomáváni hospodateni

odbolu kontolniho o právniho Kdskeho

lt \\,^

zpniva o výsIedku př4kounáni hospod.Řní byla lapifuoÝ'na na áUadě zapisú 2 dí|čibo

přezkouDinl holpodtř.íí ktenj pmběblo ve dne 21, áři 202l a m zálladě vý3l.dlu
koDečDého př.zkounínl no.pod.řenl, lieé ý ukurcčniló dne ]0, kvělna 2022,

Přezkoumáni nospodatenI pŇběhlo na zá]dadě uslanovmi § 42 Žjtóm č, ]2M000 sb..

o obcich a v souladu 9 zrkonen č, 4202004 sb,, o přzlomiváni hospodař€ni Li@ennlch

smosplávných celků a dobŇlolnýcb sveků obci (dále Fn z'toi o pl€zlounáváni

Pověleni k pl€zkomáóí hospod!řeni ve snyslu

ly.lal Mgr, Radonii zimek - povéleň vedenin

úladu Jihomonvského kJaje,

lv!n Krpálck - nhtoslarostn
PJV]i]u K,pállorá učelni

f ii lřť/lrIlnljl i b\ li piilon,ni:



Přcdnět DřezkouE{ni:

Piedmět€n přezkounáni hospodaieni jsou oblsti hospoda}enl uvedené v § 2 odsi l a 2
za}ona o přzkomáváni hospodalení. posuřné podle hl€di*k uvedenýcn v § 3 iohoto
zi&ona, Přeztoumiini hospodaĚ.i bylo vykonáno výběmvýn zgl$bm,
Při posubváni jednoiliÝch pnivóích úkoóú É \}chrri E aěni právnich pi€dPisů plalnýcn
ke dni uskut€č!ěni tohoto úkonu,

Podle ustanoveni § 2 odst, 3 Zikona o plEzkoumáváni hosPodatúi ncbyly př€dněien
přezkománi údaj€, B klere s vzla}uje povinnost nl&nlivosli podle danového ládu.

Pieztománi hospodal€ni bylo ahájeio dne 18. sŤna 202l. a io doruúmjfr plsmného
oznám€ni úzennimu celk! nejpozdé.ii 5 dnú přede dnen Éaliace výkonu plezlouňáni.

l, \ í \ l!i!lr l. lriť/l..UDlitrl

l, l'ii |)řť/LoUnini ho\úxliiCli l)\h /.iina.\ ťh\br i trldo\1itl,r !\úť.ó
r Uíano\ťni§ l0o,1n,]Dn,.l)íi1.o xopi(l1.1u l|nfui1,0\|)odaiťni,

Pl€hled zji§ěnýcn chyb a nedo$a(ú v óleněni dle ušmoYeni § 2 odst, l a2zÁkona
o plEzkounávání hosDodařeni:

§ 2 ad\l ) Dílnl h)úč.lhillfi ýellthé lj:O h, c!lk1,1
_ l)le vitjsu / kakslru nenolitosli. Lv 1000l pro obcc vys.čan!, líokýqici slav

elidovanýkdalu 3l,12, ]02l br-loZji§óňo.že soúl:áíi ao/ťfoklPč s! ,12 7lslJvěná
plocha a nádvoii. ic ýalba občanskúho Vybavcni, bť7 čP/če (márnice). Tato budola
neni evido!ána ! majclk! obce V!Ylč!n! I.lc.lumi soupj§ účlu 02l - stlvby,
neobsahuic v.škeý qetek. kerý obec Vysoaany prolaaleLDě ÝlaslDi, Nebylo
rro§luPvíno Y souladu s ushnovenin § ]9 zákoná č, 563/199l sb,l o účelni.tvi,
kdy tJčctni jgdno(ky inv.nhrizicl 2jill'Uji 3kúleóíý §lrl !.škcrého nljelku .
závlzkú a ověřuji, zda 2ji!t!ňý skutečný !t!Y odpolidá §ravu mijctku a závazkú v

lt Při přelkúufiíni hl§pod!řcni n.b)ll 7jištěn} chlby a nedoslllky. kleró nennil
ávúío:t nťilo§lltkú ulcdcných v ustanoveni § l0 odsl. 3 Di§n, .) ,,tkonl
o r}řezkounnváni hosDod.icni.

B, Plněni oDnlt.ni k odslrNnani ntdoštllků,iiitinÝch

l, Dři přťrkoumíni hosDodlřeni úz.nního .elkU ZN Přtdťhúlqiťi roky

Při řézkóufuini hoslÚdařeni a předchóz.jící lob byly 4jšlěhy fuill.d,jici chfb!

Ikýehl!ňi úč.l 9óó Dlo"hodobé poanindé arýa,bJ z důýodu užíýóní cjziho najelku
M záklodě Mlouý! ó ýj?tjéce, seý@ený t JI. ]2. 2020 ýykaaje hodnolu 369ó6,71
l<č, kleld h.odpoýí.lú lkukčnoslj Tenlo ihýaklulní souPis bll dalaž.h shlouwu o
ýhůjčce a dne 16. 12. 2015, ílercu Jen"ica nirlal.gion dablowlhj lwek obcí
aako "půjěikl") Přenecháýá ab.j v!šóča ! k dočaýéhu buPlalhéfrs ,žíýári ředfuěl



Il, při přtdch{zejícín dilčiD přgkouníni

Při P|edcltikjicih dirl př.2r@uňáhí ho§pollu|ehi b!l! .ji§ěhr rásleduji.i chlb!

Přířúsir účtu 022 - sanoslalké oýilé ýěci a soubory noýirich yéci, za obdobi le.len -
sfpeh 202l byly dle hlavi khih, se§laýdé k 3l. 8. 2021 wkininr, ýe vjši 13 ] 3:]0,- Kě.
Konlrolou bylo zjištěna, * byl 1d v}še úedďi účel dupli.ilhé zaúéloýáň í/AR!
eLoBAL ly s přisfuše"súi ý hodnolě 65.óó5,- Kč, alo.lě. DF 21-21/00a112edke
26, ],202] (Předpis) a d,č, KB-2]/00a15 ze dhe 1 2 2a21 blalba) obec
,eposlupoýala ý loulad" § bL]den 6 ].3 Čďhlho elního sla.dúd, plo hěkeré
ýybrufuj účelni jednolk, č.7l0, ka! k okan ilí| uýedeni dlouho.lahého hrul,ého
rtakl*u .!a ,laýu způlobilého k užíýá"i účehí jednoltg účl"je o acenéni lohólo ddjelku
na sianu MA DATI Přislušného ,nletického úau ,ičloýé skupin, a2 rebo 03 se
souwlaždn,ápise 4a llfuru DÁL účlu 0J2 Nedokončeíj .lo,hodou h olíi
majekk. N5Pfuýnýn PosluPen účloýání došlo ke zbelení sl@u účlu 022 - sakoslahé
hú R \!d a \Úúq nJwich vé\, ! utlt J2l J.J-\al?l? Útnnaouaa^an>
21nOB0 a dle 22, 9, 202] blb z na" 022 - samslalré fuóýílé ,éci a sorból!
nNitkh écí o.|úč,loýrno čfulka ýe úši ós.ó6r,- Kě, NaD.awó.

ýi,pújilq ("uDilý nujcllk ý ..lkai hal]hotč 3ó96ó7] Kč) nu ll\bll j kl- pačinuji!:
dhln 1 1 2015 u končic.lvn j] J Ja2a fýre uvllcný i"Ý,lvni ýů|i, nehll
plokúzan ýí o Palaýhihí"1 íe lkllečhl^li ( h.]a kj lůl} |of4:awl .a ?|úkazkj ý
ýulll.h \ l 3.Ja o.1ý ]|isn u) Iíěel n laklubDl č. VD 2l/a00l0zedr.I].5.202I
bllll z podlo.ýdloÝho účlu člisl*a ollúčloýlim 4 ý solladu s.l nva.í snlouýou brla
hollhold lla,oýnného fuajel^u uúč1oýónn n,č. vD-2|000ll hd lftd a28 - Dloh":l
tllouhodob! hhol,,ý hajefuk. PlůAaz"osl ihý.nlu iho souPhu ú&u 96ó brla oýěždo
l1ři ko 

".č "ah lrexlolhnnl Lorpodo ř. Ob.e yrločon!.a ful2a2I. N!t!!!!!:

Na zaklodě Dfufúťi ýnbu\y :t lh! 3ú 1 2020 lJťn,itkl' nikrolltlion "dlilL!")
dryt]o oh.. l'}\ačan| klka ahjl,1,tl"i, d. ,,lho najelfu nknik' |ě(i f celh]fé

h.dh.lě 3ó 9óó 7] kt KOňhInOu h!h) .iišlžnj žt k 3] 1) 2ú)0 obt! hLličlafa]d a
Přil,|ýku nqllkn Nabll. POý||oýún. ý ý,llallu ! § 2 zlikon( č 5ó3,j]991 sb, a
účethi!^,i uč.lklh llokk leh č. yD-2I/000Il u rl". lL 5. 202] bll .lanyaú

"újelel .aúaoró| ,n účel 028 - Díoblj nlo|hodobý hlld"j ňojaél. NaĎfuýehd

Ulelninda*lulle]ntPoK21/0()07ó7rlne21]52l)2lh},lu.lln!k^,úhutlřijulózúbha
ýe ý}ši 9 3ó0, Ka a rýodel Pozťnku P.č l77j2] o ýimaře ]]7n2|k)i vr"Ýann, u
znojnu D"e 23 ó 202 ] t 1 |row.len fklu.l llo kak$lru nanoý osh nu zúklu.lě Kurňí
s buý! ze.lne 27 5 20)] PřeLlP^ Příinú a )Úeni aihh blh zuúČbýún, dČ l|D
2li0l)0l] ze dnl 2 ó 202] |t |iši 6]7,75 Ki (tfjlllnčni leno Pnrlunilh P,zehků) a
niklnif v ýišj Přjjulé zúbh! liaehi doklu.l a yD 2]/000]! ze dn! 2 ó 2021 nelze

|oýužOd:a lrůtary: úťlhi 4iznan ý! ,\íl!ju ,§laafení ! ]3ll odý l |^h u)
zúkonu ! 563/1991 sb o \ičlhnb^í uzanth doklaleh č. l'D-2I/0003l a 

'D-2|00032 ze .l"e 30. 9. 202l blla pfuý.de,a opnýa chlbného zaúěloýdní přúa.jch
zóIoh a pře.bis ?iúnn zo pío.la|j po.enet. NaDíaýem.



e.-Zi!.š!

l. Připřezlrounóíi hospodlřťíi obct vysočlny 
^rok202l

bvlt zii!těĎv chvbv l nedo.tltkl
uvedenévuslanovcn'§tOodsl,]Ďísmc)7ákonaonřezkoumá!ánihósnódaleni.áto

, Nedm(alky,spočiv,jiciYn€přúkaznosliv.{oniúčetnjcrÝí
Uzenní .lllk invnknzuťi ne2jilli]sk|ktný nu| frui.lk, a z.]ýa],ú

II. Upozor!ěni !n přip,d!á rizik , Lterá lz. dovodit z. zjišlěný.h .hyb l ncdmt ikú,
kter! nohou nit í.eltivní dopád ná hošpodrř.nl ú..nnlho.elku v l,!do!clu:

- Přj Přezkolnání hŇpodařeni za řok 202I nebrla zjišlěha žódlá 2áýažhl fizika, klefá
b, nohla nil negaliwí dopatl m hosPodořeki úzenkiho celku ý budorcnosli.

III. Poběrcvé uk.4t€bzjiltané při př@koundního§podlřenI:

a)podilpohledáveknamzpočtuúz€mnibocelku,,,.,,,,,,..,,,,.,,,,,.,,,,,..,,,...,0,0o%
b)podilzávúků.orczpočtuúzem.ihocelku,,.,,,,...,,,,...,,,...,,,...,,,...,,,...,2,ó9%
c) podil aslaYeného maietku m celkovém maietku úzenniho celku ,,...,,..., 0 %

tv, ověieni poněru dluhu úzenniho c€lku k DrůLněru jeho Dříjnů za posl.dni
ro,púllové nk! podle pr{ríiho přédpi§U Uprlvujiciho rozPoČ lolou o dpověd nost:

Dluh obcc v}$čany k]l, 12,202l ncpickročil 60 % pínnréru přiimn a posledni

v. oltllni sdčlcni r,rc DřakounáYaný úz.mni cclck

- Konnolol l'ipisu 2 kalaslfu hmýitoslí pfoLalujíó slaý k 3l 12.2021 (Lv la00l plo
obec yrsoěahr kalaslfálhi úz. i v,sočahý , zhoj a) bllo zjišlěho, že na po2encich
obce slojí ýaýbr, j.hož ýlaslniky j!ó, cizi osoby Nebyla doložeru 

'idká 
sňluwi

ujednóni (nnjenni shlouýr apod.), LJeú by ópru\ňowla užili obeaiho ajelku. J.dfui
ý Mpř o po.enet pě. ý. 1182/5 o vjněře 15 h2 (zaslúěká plocha a ňlidwři).
Kúlmlní skwina upozořňuj. fu hospodáfusl ob*, ků ňařkk obu ňwi bil
\yžbán úiel"é a hospadámě ý souladu s řjí i Zájiu a úkoly ýwlýwjícíni 4
ukúen \yňezere půrcbnosií obec je poýinna pel:oýal o zachoýáni a rĎoj swho

vy$ěey, dne ]0, květn, 2022



v suladu se ásadou účelnosti. hospodámo9ti. rycblosli a €f€klivity výkonu kontroly
a s ot eded na povinnost konlrclujicibó š.třit piává a opíáÝněné á.jmy konlblo! é osby
jsou Z (mjstý úřad Jihomoralstého kaje podepsáni poue kóntúlujíci. kteřl s účalnilj
púiednánl návlhu lélo zprály.

Pouč9ni

Tab 4rúva o výsledk aie7koufoáni hospodafuni ic soúaJré i náv rem zplá!} o Výsledku
pieZkounrini hospoddieni ve §ĎlJ-slu slanovcni § 6 odsl, ] pisjn. d) zá*ona
o piezkounráváni hospodgienije rnož|o k Iomuto nivrhu j !ííi kóntolnim zji§čnnn v nčm
uvcdcným podaI phdnné slanovúko vc lhfuě do 15 dnú ode dnc Pied;ini !r$ló návrh!. a to
d oručcni m kontolorov i povčtcném u tizcn in p řczkou mán i,

Konečnýnr zněnnn zprávy se lenio ná!r]r slá!á okomžikem ]narného lplyňuii ]húir- k podáni
piscjnnčho íanovŇ|a konlloloroli poÝčřcnťnu řizcninr piezkouDáni,

Zprála se lyholovuje ledvou siejnop]sech. piičenr' sc jedcn stqnoth třcdá!á záslupci
konlrololanólro subickfu a dnlhý slcinopis sc akládá do piislušného spisu krdjského úiadu,

Úzonni celek jo l€ snyslu usranoveni § 13 odst. t pisn, b) zikona o přozkoumíváni
hospod!ř€ni povií.ň přijňUut olllř.ňi k íú1.1vě ch}b ! n.doďatků uvedených v rólo
Zprúťč o výšledku rtfuzkoumííi hosPd{řtní } podrl o (on pisonnou inlomaci
krljskúnu úi!du, ! to ndpozdčji do 15 dnů r,o proj.díini léto 2p.ávy spolu so

závěr.čnýn účlcm v oryán.ch úzcmnihocclku,

Úzenni c.l.k j. dÁle ve snyllu úsrúovoni § 13 odst, 2 zákona o přezkounávíni
hospúdiř.ni povií.n } iňfoín!.ich podl. uJláío}eni § 1] odst, 1Dism. D) léhožzákon.
utó§l lhútu, l. ktcrú po.tá křlj§kónu úřldu Píšťmnou zPiiru o plíění přijatjch
ortnlř.ňiivlélolhilčkrljskénuúřlduUťed.íou4ríluZidnl,
N€splněnim tčchto íolinnosti se ú7emni.clek dopusli rtřť§lupku podle usllíúloni § r.r
od.t. l pisú. b) ! c) ?úkotr! o přqkouníYáni hospod,řeni. za pře§lupek lzo úložil

Zpráva o !ýslcdkl přczkoumáni hospodátcni bJ-la v souladl s ustanoÝcnim § l] ákona
o !ře*Dufoíváni hósa.daieni F.jednána d ]eden ýýlisk plelzxl ňistos.rosla obcc
vysočúy. N.dilnou $učásli 4rrvy je \ť,nam Fezkouňávaný.h piscňnos(i lvcdcných v



Posledni kontiolni úkon, lj, ukončeii kóntoly na nistě, byl uči.ěn dn€ 30, k\'ěha 2022.
Zástupci ú4mlho elku prchlašuji. že posk},lli p6vdivé a úplné iófom&e o plednět!
přeztomili a o okolnoslffb vzlanuj icich sc k nčmu,

Iýln Kryálek

;k;;;;;;i;;;;

Pavlina r,rpálková

;;^;

I

I



Přltoh! k€ zbrtvě o Ýýlledku Dřeztotrňúíi hO§Dod!řeni zí íol202l

Pii přezkoumáni hospodařeni byly Přezkounány následujici pisnnosti:

PÍavidlaÍozpďlovéhopbvibianámk2021
Evidm.e rczpo&ovith opdleil a rck 202l

. oáiňdl o n.řejňováii rczpočblich dokumíti

.Rozpoáďéařlič2/,0,1'10,0,1
, s.hváhný @,poa.! obe vy§očany ía fok 202 ], s,tedtrédóý Ýýhled rczpďu obe

S.hváldý záv.rceý ,íd óa vysďány Z rck ,0r0

. ln€ umi$upisy mrj€lkuaáEz

2 2020(úklid kiihovny, pllp'iv, mhl3Wl.inmý, pójfuváil
knih.rdmiiis'Řtivníráco,Ýč nzdovéholisluZobdoí l - r21202l (os,..23)

_ MzdoYý lis( čleii Yýboíú z tld obó úaDk202r(G,č.l!a2r)
- M.doYé lity ieuÝoliěiý.h óúDicli obe ž obdobi leden - píosinK 202l
_ M.doYý lŮl i.uvolněného íamíy obce a ob,lobi]ed _!ísiie202]
_ Pollidildáik - obdobl l _ l2102], HlaÝ knibrúilylickák ]1.3 ?02]
_ Poklldildoklldy a nlsic píosinec 202 ]

- PbiokoL o lyřaail najdlu i,č. 0Ú40]012 ž die 20. l2 2o2l, d č. MÁJ.2ll000o2 & dí. 31 l2 202l

- Píobkolo ářaznl dlouhodo*ho hmolniho majďku ič. Hz 5]ó002 Ě dne 4 2 202l,d.č,DF-2l/00lll
- dne 2ó 1.202l.di,KB.2l{xĎl5zedne4.2,20?],dč.vD.2l000]0zedn.22,9,?02|(varig106ll

- DfuÝállsnlouv!&dn.2ó.],202l(obd oÝaiá: Zíkladniškola Lubiie, Dřkpěvko!á oEaniá..)
snloúVa o pdskylnú'l dobe . fužpoalu J]iofroía6kého líajo Ý íánci dobadio píogBnu: podpon
boje prcl] $.hu, adrž.il rcdy Ý ]Gjjiě ! iás]edná pét€ o a]eň ía ú&úl Jihoňoírskaho kroj. v fue

23. 7. 2021 (ieinv6ličíi dúce na íea]izmi prcj€ktu ,Áíboíi5liďý
ásh sfuni v ob.i vysočany') vč d.

. Níjmnl5nlowa č dre n, ó, 20r 1 (pmnáj.m pozmku p.č. lď/ró o vý

vD rlmoo,r tdne, 6 mrl orcdej
výmďe 117 m, vk.ú, vydmy U zrcjn4
Zdme m pmúj.m pozmkú p. ró3rlódvýňéb]3n2!k.ú vy*ny o Zno]m
Zám4obempmd.]pomkup,č. l77rl ovýnět ll7m2!k,,r.VysočeiyUznojnl
Plšmná infom&. o plijelý.h opíhil.h !j.]i.h plnhl u rc[ ,0r0
Zápis.. lr021 ashúa finúailhoYýboíukoúiéhodí. l7 5 2021

, zápi§č lr02l a Ňhúa koíh]ilho iboru konaného di. l7.5 20?l
evydyčó/2020konéhÓdi.21,2020


