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ZPRÁvA
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020

obce ŽĎAn, okres Blansko

zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracován a na základě zápisu z dílčího
Přezkoumání hosPodařenÍ, které proběhlo dne 26. listopadu 2020 a na zéů<ladě výsledku
konečného Přezkoumání hospodaření, které se uskutečnilo dne2.února 2021.přezkoumání
hospodaření proběhlo na zékladě ustanovení § 42 zákona ě. t28l20OO Sb., o obcích
a v souladu se zákonem Č. 42012004 Sb., o přezkoumávání hospodařen í územnich
samosPrávných celkŮ a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon o přezkou mávání
hospodaření).

Místo provedení přezkoumání: Obecní ttadŽďár
Zďár 5,679 02 Rájec-Jestřebí

Přezkoumání vykonal:
Kontrolor pověřený řízenímpřezkoumání:

Kontrolor:

Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu
vydala JUDr. Dagmar Dorovská - pověřena

Krajského uřadu Jihomoravského kraje.

Při přezkoumání byli přítomni:

Ing. Lenka Létalová

Bc. Petra Kupková
Jana Burgerová

§ 5 zákona o přezkoumáváni hospodaření

vedením odboru kontrolního a právního

patrik Mikutášek - starosta

Vladimíra Mikulášková, DiS. - účetní



předmět nřezkoumání:

Předmě
zaKona V§2OdSt,la2
zákona. nýchv§3tohoto

Při Posuzování jednotlivých právních úkonů se vycházi ze znéníprávních předpisů platných
ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona o přezkoum ávání hospodaření nebyly předmětem
Přezkoumání Údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňovéh| řádu.
Přezkoumání hosPodaření bylo zahájeno, dne 2.listopadu 2020, a to doručením písemného
oznámeni Územnímu celku nejpozději 5 dnů přlde dnem realizacevýkonu přezkoumání.

A. VÝsledek přezkoumání

I. při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

I. při přezkoumání hospodaření územního celku za předcházející rolry

Při Přezkoumání hospodaření za předcházející roky byly zji§ěny následující chyby
a nedostatlry:

opatření k nápravě chyb a nedo
6, 2019. Z výše uvedeného vyp
PÍsm, b) zákona Č. 420/2004 ,Sá,, o přezkoumávání hospodaření územních

územní celek je povinen přijmout
zprávě o výsledku přezkoumání
nebo auditorem o podat o tom

pro projednání 
.této zprávy spolu ze i;;r;T 

"i;:":?ť";::li-ť;,",,#:Nápravné opatření spočívd v dotlržo

zdkonné lhůtě dne 29. 6. 2020. Naoraveno,

II. při předcházejícím dítčím přezkoumání

při předchózejícím dílčím přezkoumání nebyty zjištěny chyby a nedostatlql.

C. Závér

a- z--



L Při přezkoumání hospodaření obce žte, zarok2020

IL UPozornění na_PříPadná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků,která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:

.rok 
2020 nlb7la zjištěna žádná závažnó rizika, kteró

hospodaření územního celku v budoucnosti.

III. poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

a) podíl ětu územního celku . 0,70 %ob) podíl územnihocelku .. .. .,....... . .... 11,79 Yoc) podíl na celkovém majetku územního celku .... n,55 oÁ

IV' Ověření Poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslednírozPoČtové rokY Podle Právního předpisu upravujicíhoiozpočtovou odpovědnost:

Dluh obce Žtar rst. t2. 2020 nepřekročil 60 % průměru příjmů za poslednírozpočtové roky.

Žďár, dne2. února2021

Jména a PodPisY kontrolorŮ zúČastněných na konečném dílčím přezkoumá ni _ zaKrajský úřadJihomoravského kraje

Ing. Lenka Léta\ová

kontrolol pověí.ený řizenínt přezkoumání

Bc. Petra Kupková

Poučení
Tato zPráva o výsledku Přezkoumání hospodaření je současně i návrhem zprávy o rnýsledkuPřezkoumání hosPodařenÍ, a je možno ke zjištěni u ni uu.a.né podat písemné stanovisko
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ve lhŮtě do 15 dnŮ ode dne předání návrhu zptávy kontrolorovi pověřenému řízením
ikem mamého uplynutí
hospodaření, kpodání

ZPtáva se vYhotov}j9 ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává zástupci
kontrolovaného subjekfu a druhý stejnopis ," ,ákladado príŠlušného Špizu krájského úřadu.
ZPráva o výsledku Přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením § ll zákona
o Přezkoumávání hosPodaření projednána a jeden rnýtisk převzal starosta oa"" Žďar.NJil";;
souěástí zptávy je seznam přezkoumávanych písemností uvedených v příloze.
Poslední kontrolní Úkon, tj. ukončení kontroly na místě, byl učiněn dne 2. února 202l.
ZásttlPci Územního celku prohlašují, že posk}tli pravdivé á ,ipne informace o předmětu
přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu.

patrik Mikulášek

starosta obce

Vladimíra Mikulášková, DiS.
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při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány následuj ící písemnosti :

- Návrh rozpočtu obce pro rok2020
- Schválený rozpočet na rol<2020
- Evidence rozpočtových opatření rok2020
- Rozpočtové opatření č. 6
- Rozpočtové opatřerrí za období říjen - prosinec roku 2020, č.912020- Rozpočtový výhlecl pro roky 2021 - 2025 (střednědobý výhled rozpočtu) - návrlt- RozPoČtový výhled pro rolty 202I - 2025 (střednědobý výh|ed rozpočtu) - schválerrý- Návrh závěrečného ťtčtu obce Žd'ár za rok 2019
- Závěrečný účet obce Žd'ár zarok2019
- Inventarizačrti zápis zarok2020
- Inventurní soupisy rnajetl<u azávazl<ú sestavené l<31.12.2020
- Plán inventur narol<2020
- Mzdové Iisty neuvolněných zastr.rpiteliu za l - 912020
- DohodaoProvedení prácezedne3l. 5,2020 (l"ýrobamycí tlal<ovélištyktraktoru)- Mzdový list zaměstnance za l - 9l2O20 (os.č. 72)
- Mzclové listy neuvolněných čIenů zastupitelstva obce za l0 - 12/2020- Pokladní dol<|ady za měsíc prosirrec r.2020 (d.č. Vl30,Pl84 - Vl35, Pl86)- Pokladní krriha za měsíc prosinec r.2020 (d.č, Vl30,Pl84 - Vl35, P186)- Pokladní kniha za září 2020
- Úeetni doklady k přezl<oumarrýnr písemnostem
- Učetrrí doklady za měsíc září 2020
- Dohoda o realizaci lxanagementor,lých opatření č. PPK-36a/73l20 ze dne 30. 6.2020,vč. protokolu o

Provedení korrtrolY realizovarrých opatř,ení ze dne 2. 11.2020 a vč, Vyúčtování skutečrrých nákladů a
soupis provedených prací vynaložerrých rra realizaci opati.ení ze dne 2. l1.2020- Snrlouva o posl<ytrrutí dotace zrozpočtuJihonroravského kraje č. JMK065823/20loRR ze dne24.9.
?9_20 lr:iiY"stični dotace na realizaci projektu: ,,Op[ava osvétlerrí a srrížení str.opů v vš ža,ar.,;- UČetní dokladY vztahující se k čerpání neitlvestičrri dotace rra realizac.i projektu: ,,oprava osvětlení a
snÍŽení stroPťr v M_S Zďár(ke Sr-r-rlouvě o poskytrrutí dotace z rozpočtu Jihonroravského kraje č.
JMK065823/20/ORR ze dne 24. 9. 2020)

- Dodatek Č, l ze drre 13,5.2020 ke Smlouvě o nájrnu nebytových prosto|. ze dne26.5. 20l0
(pohostinství)

- Nájemrrí smlouva o nájmu služebniho bytu č. 5022020 zed,ne24.9.2020
- Smlouva o bezúplatnérn převodu ze dne 20, 3.2020 vč. Karet majetku, i.č. 800, 801, 8l9 a 820

(nabyvatel: SVAK)
-- Uznání dluhu s dohodou 

"'§J:ff:§T fflr',1ififfi'ť;,óa?Yo,e ]4. 8.2020 (E.oN - oprávněná)
itostem a smlouva o zajištění budoLrcich pohleclávek ze d,ne 5.2. 2001
,č. l6 v k.ú, Žd'ár)

- Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Žd'ár č,7 ze dne 18. 12.2019
- Zápiszezasedání zastupitelstva obceŽd'ár ze dne l0, 6.2020
- Zápis ze zasedáni zastupitelstva obce Žďár ze clne l0. 8.2020- Zápis ze zasedáni zastupitelstva obce Žďár ze clrre l6. 12.2O2O
- Zápiszezasedáni zastupitelstva obceŽďár ze dne l9. 2.2020
- Zápis ze zasedánízastupitelstva obce Žďár ze dne 29. 6. 2020
- Zápiszezasedáni zastupitelstva obceŽďár ze clne 30, 11.2020
- Zápis ze zasedáni zastupitelstva obce Žd'ár ze dne 6. 5,2020
- Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Žďár ze dne'7. l0.2020
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