Krajský úřad Jihomoravskélro kraje
Odbor kontrolni a právni
zeíotinovo náiněsti 3
60l 82 Brno

SpZn.: S -

JMK 7l024/202I oKP

ZPR Áva
o výsledku přezkoumání hospodařeni z^

obce

íok 202l

LESNÁ, okres Zno.jmo

Zpráva o l"ýsledku přezkoumáni hospodaření byla lypracována na základě Zápisu z dílčího

pi,ezkoumáni hospodaiuí, které ploběh]o dne

8

zátí 202I a íra Zi,I(ladě

\"ýsledku

konečného pí,€zkoumání hospodaření, které se uskutečni]o dne 16, unora 2022,
Přezkoumáni hospodaření proběhlo na základě ustanoveni § 42 ziákona č. 12812000 Sb.,
o obcich a v souladu se zákonem č, 42012004 Sb., o piezkoumávaní hospodařeni územlich

samospráwých celků a dobrovolných svazků obci (dále jen

ákon o

přezkoumáváni

hospodařeni),

Místo provedení přezkoumáni: Obecni úřad Lesná

Lesná2t.67]

Pi,ezkoumání wkonál:
Kontřolor pověiený řizenim přezkoumáni:
Kontrolol:

02 Šumná

Mgr. Zdeřrka Plochtízková
Bc. EvaZavřelová

Pověřeni k přezkoumáni hospodařeni ve smyslu § 5 zákona o piezkouúáváni hospodařeni

r,ydal Mgr. Radomiť Zimek pověřen vedenirn odboru kontro]niho a právniho Krajského
úřadu Jihomoravského kraje,

Při přezkoumání byli pi,ítonrni:

Bc. Ivo Pťchal - staťosta
Jana pinterová Šavrdová - účetni

Pi,edmět Di,ezkoumání:
Předmětem přezkoumánj hospodařeni .jsou oblasti hospodařeni uvedené v § 2 odst, l a 2
zákona o přezkollmáváni hospodaieni, posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto
zákona. Přezkor,máni hospodařeni bylo \rykonáno l}běroqi,m způsobem,

Při posuzováni jednotli\ých právnich úkonůse lrycházi ze zrěni právnich předpisů platných
ke dni uskutečněni tohoto úkonu.

Podle ustanoveni § 2 odst. 3 zákona o přezkoumáváni hospodařeni nebyly předmětem
přezkoumáni úda;e, na kteřé se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu,

Přezkoumani hospodařeni bylo zahájeno dne 16 srpna 202l, a to doručenjm pisemného
oznámeni úzenrnimu celku neJpozděJi 5 dnů přede dnem realizace yikonu přezkoumiini,

A. vÝsledek Di,ezkoumání

I.

Pi,i př,ezkoumání hospodairní nebyly zjiště y chyby a nedostatky.

B. Plněni oDatř€ni

l.

k odstťaněni edostatkťl ziištěnÝch

při přezkoumání hospodař,ení územního celku za pi,edcházející íoky

l'ři

přlzkounú]li hospockicni zct přct{chcizciicí ttlfu, nebyly, ziišíčn),ch!b),
ncbo tyttl ncdostatlq, bylr,již n.\ralcn!,.

a

ncdoýaík),

Il. při předchá7eiiCi,n dilčim pie/Loumíilli
]'ři ?icdchtlzcjicín] (lílčíl11přczkoltnáni

nal1),l),

zjištčn:cb,b!

a

eclo,|(1ík),.

C. Závěl,

l.

Při přezkoumání hosDodni€ í obce l,es

á z^

íok2021

nebvly ziištěnv clrvbv a nedoštatky
ll.

Upozoínění na př,ípadní rizika, kteťá lze dovodit ze zjiště ých chyb a nedostatků!
kterii mohou mít rregativní dopad na hospodaí,ení územního celku y budoucnu: '

- Pň

přezkoulttátli hospodařeni z4 |,ok 202] úeblla ziišíěha žád á zál,džká ňzika.
klelá b, nohla míl ncgaliýní do}nd na horpoí]ařaní tizentního ce]ku l bul]ouc osli.

III. PoměroÝé ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaŤení:
a) podil pohledávek na rozpočtu územniho

celku ,,,..,,..,,,,,,,,, ________________ 0,19%
podil
rožpočtu
b)
ávazků na
úzenrniho celku
,,,,,,,,,,,,,,, 3,58 %
c) podil zastaveného majetku nacelkovém ma]etku územniho celku __..._ 1,'72o/o
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/
IV. ověiení poměru dluhu územního cetku k průměr,u jeho příjmů za poslední čtyři
rczpočtovéroka podle pťávního pi,edpisu upťavujicího rozpočtovou odpov&nost:

Dluh obce Lesná

k3I. lz. 202|

nepřekřočil 60 7o průměru přijmů za posledni čtyři

íozpočtovéroky,
Lesná. dne 16, únoía2022

V souladu se zásadou účelnosti,hospodámosti, rychlosti a efektivity výkonu kontroly
a s ohledem na povinnost koníolujiciho šetřit práva a oprávněné zájmy kontíolované osoby
jsou za I(ajský úřad Jihomořa\§kého kraje podepsáni pouze kontrolu,lici, kteří se účastnili
projednání návrhu této Zpráiy.

Mpr zdeňka procházková
kontrclot poléitnÝ lizenn! PřÝkoumóii

|nd|, s

ld lí.loj, po\e|.1ťh,,j.jÁlji,PÝ

Porrčení
Tato zpťáva o lrysledku přezkoumáni hospodařeni ';e současně i návrhem zprály o llsledku
piezkoumáni hospodaieni. Ve smyslu ustanoveni § 6 odst, l pisn, d) zákona
o přezkoumáváni hospodařeni je možlo k tomuto návrhu a ploti kontrolnim zjištěnim V ném
uvedenýň podat piserné stanovisko ve lhůtě do L5 dnů ode dne předáLrri tohoto návrhu.
a to dořučenim koníoiorovi pověřenému iizenim přezkoumáni.
Konečným Zrěnim zpráVy se tento návíh stává okamžiken marného uplynuti lhůb, k podani
písemného stanoviska kontroloíou pověřenému iizenim přezkoumání,

Zpťáva se lyhotovuJe ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává zástupci
kontrolovaného subJektu a druhý steJnopis se zakládá do přislušného spisu krajského úřadu.

zpráva o výsledku přezkoumáni hospodařeni byla v souladu s ustanovenim § l I Zlkona
o přezkoumáváni hospodařeni přojednána a Jeden \^ýtisk převzal starosta obce Lesná.
Nedilnou součásti zprálT je seanam přezkoumávaných pisemnosti uvedený§h v přiloze,

Pos]edni kontrolni úkon, tj, ukončeni kontroly na mistě, byl učiněn dne 16. unora 2022
Zástupci územniho celku prohlašuji, že poskytli pravdivé a úplnéinformace o předmětu
přezkoumáni a o okolnostech váahujicich se k něrr'u,
OS,6C LESi{Á
t-bá 21
67t 02 Šuónó
lč] 006ó04?í

Bc. Ivo Prchal

?Á"/

L,/

Jana pinterová Šavrdová
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Pi,íloha ke ZDťávě o vÝsledku pi,ezkoumání ho§Dodai.ení zA rok 202l
Při přezkoumáni hospodařeni byly přezkoumány následujíci pisemnosti:
Nálrh nJZrIčiu Do tok 202]

lto4očtdéopalfulri a l/2()2l

ú rok 202l
(řcdnčdob! \ i hlcd rcZPoalLl olrc. Leýrii pn) Ňk\ ]0
\li\Th 7li\'črciDaho idlLl oboc J.cýri /! mk 2():()
;/,.i\'črcčni účclolDc l.ešrá7a iok:02()
schYal.oí irJ/B)ac(
s

]]aŇo\ni \i?;s

Blilo\ni \ípis č 0l2

č

178 lc

z0 obdobi

0l l:20]l

d|e
_

čilni 7 ústilkúúčl!c]r),Vi Pls 2 ularo\
ln!en(ri/aó!j l|m \ a /i rck 2()] l
ln\cnlunriýnPis\ sesla\cnc k ]l l] 2()21

2i)2.]

31,122021 lKolncrcDl lranka. is)]

3ll2,20]1 (Česká spoi,ilclll, a.s): l]a!ko\ilj \]|\

č ]1 7ednc 31,1],]02l (ČN}l)
Ba|ko\nl \i|ls\ ČN]], KoDrcltnl lúDk\. .,
|(tr

l9

] ,l lť.k( +nnllť]n\ k i Ý :0]l
l 12 20:l_ ]l 1]]():l

óho účtLla 0 1: 7a obdobi

l)hn rn\.nlrr ],r ňt ]í)r l
Knilra došhoh kklurZa obdolri l/2():l - l:/2()]l
])fuhled I]rlco\nioh \Zldrú la obdobi l l:/2í)]l(sýr\r M9()9)
]'ichled Prloo\Diolr \ Zl{]iLi la olrdobi od I_lt?2(): l
]lckapilulace DeZdZ. obdobi l/202l - l]/:0]1 (s.sl \0 M95i])
]tckaPilLllacc nrť7d7 obdobiod l/20]l do lt/2(]2l
MZdo\ó ]ish 7asnTilelťlo1).c Zl olrdobiod lr()]l do 8/2021
MZdo\ó lis§ 7asluPilclůoLr.c la obdobiod l/:02l d() l2/2(]2l

P(rkladDi

dlnil 1!

Drčsio ýp.n 202l, pkladDi doklld\ P()K_l]ar:()]1

až l'()K_l9]/:02l

tJokl.d j delik /a obdobi0] i2202ldo]ll],:0]l
I]achi doklad\ ýntrisejjci sdoloalilDl PnJsticdk\
I ]čchidoklad\ sou\isejjci s
ljoiircnn! a /si!/ennn dkll]nxnůého mí]etku _ úč1\(),l:.0:1 40:]. ]74
Uaclrri doklad\ sou!řciili s poijze|ilD a Ziazeliír drobrcho dlulllťo$ho lrinolltho
nr.]clku _ tdh 028,088. j58
l,,-ll l,,\liJ, jU i uilť.,\l.,\,,ljl1,1,,l J,,Jť,.,:,ť
L]aelnidoklad\ \7lalrLliici se k U7ll\icDiDr §ulo ánr o plc\odu nraietku. učel0.] l-l1)lc!rk\
t

]čeúriodpiso\

í piInr !a) nrčsiciclr l)odle

jr\ cltlilnnon

č iscl

pío rok 202 l

Vík.7 1Ťo lrodDoocDi Plnéti t)ZP.l l]in :_ l] M s.sta\cn! k ] l 8 202l
l).u,acj snrlour{ Uza\icná dne:0,()7,202l s .|ilromor"rski m kmienr ia*o.]iícc l]olenkú pč 620/3,

,16/1,926/]
l)ohod| o ProrcdeDi Práce 7e dne ]0 3 202l. udržbN \čruic]r hodtrr

Regjslraoc akoc "(]bno\a nlishioh ko! ri*aci \ .tEi LesDá u
nlollifikluil
čis]o1l7D82l0A75]77.dnc()l,í)7202l.po{k\to\?lelMlnStcrshoI)l)Mjstninr1\ol
'/jroll]lll".
snrlou\a o posk\lnuli do(loc / Iozla)člu ,lihonor{rsl,élro kIlrie č .lMK070697/] 1/()]tR u/.\lena
dnc 32:]()ó202l: idclo\ú nciĎ.sličDj ln)lnčni řlbom !c \(ši 63.000._ Ka na rc.li7aci akcc

opraYa chodtrih u č.p, l,csni] 83.97 l]Z()()2:l
§Drlou\a o dil() Za\ic!á dn. ]s()8:()2l s. lholo;lclcnr lkoc "ObDo\t tnislDich ko runikaci \ obci
LcsDa ! Z|q ra . splcčuos(l c( )1.As cZ l s.lC 2a)177005
KuPDi ýnlou\,! LýaYfuni dne 26 11)0]ln.lrJn(ll,i|olcNliu|č ]07.1
\n]]ou\. ,, h(lul .tLl(m 11(\,t]u \].lnr jL|ť l, [a\! k nenuiŇrn !čccm s oni./Ll]iciln;
řatnlinkan]j
J,l ,,,,,,| | ,,\ cn,l JlN ,10,Ul ] . i1 /\\V,,,,,l,,\,,|,,r
.,/ťnIl, _ ,:,,;,,l
§Drlou\a o ltYq]Lllnam Pi.YodU rl.sl ickclro tll\r k |cm(\llíDr \čconi s onrc7uiicnni |odmiilulnr
č ] 2/2()2 l Lva \ i!!l dnc 30,03 ]0: ] s C R _LlZsVM, ]!ko pit\ odoc pozlLnku p.č 79
Prodcj. lenx\itúho Dr:nolk!, ]ro/cnrliu Ia L()7.1 o \íDrěie 1.160 ln2. drdr Pol§Drku 7al!nda,
'/,i']l]ar
ZvciqNDo \ olrdobi lIt 10 202l _ l] l l :02l
Dokunrcnlac. k !ci.]úé/íki/cc n lclro l)/s ht ntl s(l\clrDi l)racc "()bm!a misltich kolnnikrci \ obci
l.c§)á u 7,Dolnla" §ý/\2 k podlini lrli) k\ _ /ldi\ aci dokulienucc. It\ci lŇt Dabidii1 . s!žmnr účdslnlků.
kt.nm b\la PoskytNlr! \i7\a ( po&uri Dab k\ ., /.ltl\{] d,,kNnorhťe \9lj.dn ])n|JhLh n,bi.lek.
lln.lo\út člonťlhodnolici l,otlisc, lxll lišcDt alelu hodDolioi konise o lepodiibsll l nrlčcnli\lrsll,

-4-

protoko] o olc\ilrini

otílek s Mlrldkann a \11 dloccDt piedložěrých

nabidek. ozDáDeni o \ÝSledku

sDrěmice oZl&l\?ini fcřcjníclr 7aká7ek nulého rozsahuč 1/202l§účinnosliod2406,202l
xVll Zaseď:ini Zaslupilclst\ a olte ].esná konanaho dDe l7 prosince 2020 (rozpočcl obcc)
Zápis ze XvlI] 7ased.ini Zaýupitclý\a obc. Lesná konanóho dDe 14 ledna 202l
Ztipls 7e xlx. 7ase.lin] Zásttrpltelst\a olre l,esl1it koDaDéno dne 18 únom 2021 (litrěr dodnlaiele
nn proickl "Moěrnizace cIrod|iku k rjics(tPlnnu u/lll IDs )
Záprs zc xX Zas.dáDi i/istLlpiteIs1\l oboe l-csDi kon!rcho dne 18, března :02l (učehi Zá!ťrka
n íozdčleni\ísledku hospo.1nieni MS. úó.lDi /á\ó.ti i Zli\i.rcčlĎ iťet obce)
Ztipls ze Xx l 7rseďíir] laslupilclý\ a obcc .eJrn (on0nóho dDe ] h ělla 202 l
Zápis 7e Xxi] 7.sedáni ZastuPilelsna obce l.esná konaného d|e 24 čer\ní202I (Zadá\aci podni (\
Da projekt ' ( )bno\" rlislnich komunikaci \ obci l .esŘ " ]
Zápis 7e xxlll zisedáni ZastLtpltc]stra oMe Lesnti konaDého dne 22 čer\errce 202l (\\,Mr dodavx(clc
na proiekl'Obno\a nristllich komuíiklci \ obcil.esná")
Zápis 7e xX]V znsec]iini Záýupitclý\a olEe Lcslti koMDého óre 1.1 iijlra 202t Gozpočlovó oBllcni
ZáPrs ze

1

č, ,l. Prodei P7elnku p

č 1074

_

1

proledtrliDi z\ eiej íěni Zámčru)

Záp]s Zc xXV, Zasedáni Zastupitels§,l oir'c l-cJra kolarrélro dne ll listoPadu 2021 (podej poz€lnkt
p,č, 107,1- sh\nleDj prodeje)
Zápjs zc xXV], ZasedáDi 7zstupjlelsl\t oltc Les!á kolraného dnc 9, Prosnrce 2021 (dolroda o pŇ\€deni
práoc se zastrynelem oboe, prolednáni Dákq]u konrunálii lcolrDikY)
lrrcloko\, o \ařazeni dlolhodobélro }nnotnólro nraietku, ó l _ ohodnjk a obrubnjk od čp 6] lt:]:
ě,2 - chodnik a \iezdodč,p 63_83
Prolokoh o Zalazeli d]oubodobelio hmollréhó ma]etku _ č 4. ilr\ ó 414 _ chodnik podÉ] silnice tll408.
č, 7. !n,, č. 4 l 5 , chodiik k l])s. č, 8, n\,, . 1 ] 6 _ ťeYitalizaoc \cie] nélrc Prostranstli u hasičskó ZbíoJ fu !ť

-5,

