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Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor kontrolní a právní
zerotínovo náměstí3
601 82 Brno

SpZn.: S - JMK 87841/2021 OKP

ZPRÁva
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021
, obce MILEŠOVICE, okres Vyškov

ZPráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracován a na základě Zápisu z dílčího

Přezkoumání hospodařenÍ, které proběhlo dne 23.listopadu 2O2l a na základé výsledku
koneČného přezkoumání hospodaření, které se uskutečnilo dne 23. března 2022.

Přezkoumání hospodaření proběhlo na základě ustanovení § 42 zákona č. 12812000 Sb.,

o obcích a v souladu se zákonem ě. 42012004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních

samosPrávných celkŮ a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon o přezkoumávání

hospodaření).

Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Milešovice
Milešovice 68, 683 54 Otnice

Přezkoumání vykonal:
Kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Jana Urbánková

Kontrolor: Ing. Ilona Páralová
Gabriela Lanžhotská

§ 5 zákona o přezkoumávání hospodaření

odboru kontrolního a právního Krajského

Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu

vydal Mgr. Radomír Zimek - pověřen vedením

úřadu Jihomoravského kraje.

Při přezkoumání byli přítomni: Ing. Bohdan Tišer - starosta

Ilona Ondrová - účetní



předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst. 1 a 2
zákona o přezkoumávání hospodaření, posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto
zákona. Přezkoumání hospodaření bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znéní právních předpisů platných
ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

Podle ustanovení § 2 odst, 3 zákona o přezkoumávání hospodaření nebyly předmětem
přezkoumání údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno dne l3. Yílna 202l, a to doručením písemného
oznámení územnímu celku nejpozději 5 dnů přede dnem realizace výkonu přezkoumání.

A. VÝsledek přezkoumání

L Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené
v ustanovení § 10 odst.3 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření.

il. Při přezkoumání hospodaření byly zjištěny následující chyby a nedostatky, které
nemají závaŽnost nedostatkŮ uvedených v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona
o přezkoum áv ání hospodaření.

Přehled zjištěných chyb a nedostatků v členění dle ustanovení § 2 odst. 1 a2zákona
o přezkoumávání hospodaření:

- Kontrolou Smlouvy o dílo uzavřené dne l8. 2.202l tykající se Revitalizace veřejného
osvětlení bylo zjištěno, že uvedená smlouva byla zveřejněna na profilu zadavatele
aŽ23. |1.2021. Nebylo postupováno podle § 219 odst. 1 zákona č. 134/2016 sb.,
o zadávání veřejných zakázek, kdy veřejný zadavatel uveřejní na profilu
zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn
a dodatkŮ, a to do 15 dnů od jejich uzavření, jejíž cena přesáhne 500.000 Kč bez
DPH.

B. plnění onatření k odstranění nedostatků ziištěnÝch

L při přezkoumání hospodaření územního celku za předcházející roky

Při přezkoumóní hospodaření za předcházející rolE nebyly zjištěny chyby a nedostatly nebo
tyto nedostatfu byly již naprayeny.

přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu
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II. při předcházejícím díIčím přezkoumání

Při předcházejícím dilčím přezkoumání hospodaření byly z,jištěny následující chyby
a nedostatlql:

- Kontrolou Smlouvy o dílo uzavřené dne t8,2. 202] tykající se Reviíalizace veřejného
osvětlení bYlo zjištěno, že uvedená smlouva byla zveřeiněna na profilu zadavatele
aŽ 23. I1.2021. Nebylo postupovóno podle § 2]9 odst. ] zákona č. ]34/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, kdy veřeiný zadavatel uveřeiní na profilu zadayatele
smloul'tt uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech.je.jích změn a dottatků, a ío do ] 5
dnŮ od jejich uzavření, jejíž cena přesáhne 500,000 Kč bez DPH. Bvlo přiiato
svstémové opatření, ž.e v budoucnu bude oostuoováno oodle platných právních
Předoisů. Do konce roku 202l nebvla uzavřena ž.ddná smlouva o díIo, na iíeré bv se

C. Závér

Při přezkoumání hospodaření obce Milešovice zarok2021

bvlv ziištěnv chvbv a nedostatkv.
které nemají závažnost nedostatků uvedených v § l0 odst. 3 písm. c)

zákona o přezkoumávání hospodaření. a to:

Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzayřenou na veře.inou zakázku
včetně všech jeiích změn a dodatků v souladu se zákonem.

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

- Při přezlrnumání hospodaření za rok 202I nebyla zjištěna žádná závažná rizika, herá
by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního cellalv budoucnosti.

III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku ........ 1,1l %o

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku ........ 6,780/o
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ........ ... 0 %

IV. Ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední
4 rozPoČtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost:

Dluh obce Milešovice k31. 12.202| nepřekročil 60 % průměru příjmů za poslední
4 rozpočtové roky.
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Milešovice, dne 23. bíezna2022

V souladu se zásadou účelnosti, hospodárnosti, rychlosti a efektivity výkonu kontroly
a s ohledem na povinnost kontrolujícího šetřit práva a oprávněné zájmy kontro|ované osoby
jsou za Krajský úřad Jihomoravského kraje podepsáni pouze kontrolující, kteří se účastnili
projednání návrhu této zprávy.

Jana urbánková

kontrolor pověřerrý řízením přezkoumání

lng, Ilona Páralová

podpis kontrolora pověřeného ím přezkoumání

kontrolor

Gabriela Lanžhotská

Poučení

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodařeníje současně i návrhem zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření. Ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. d) zákona
o přezkoumávání hospodaření je možno k tomuto návrhu a proti kontrolním zjištěním v něm

uvedeným podat písemné stanovisko ve lhůtě do l5 dnů ode dne předání tohoto návrhu, a to

doručením kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání.

Konečným zněním zprávy se tento návrh stává okamžikem marného uplynutí lhůty k podání

písemného stanovi ska kontrolorov i pověřenému řízen ím přezkoumán í.

Zpráva s€ vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává zástupci
kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu krajského úřadu.

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona o přezkoumávání
hospodaření povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatkŮ uvedených v této

zprávé o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci
krajskému úřadu, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se

závěrečným účtem v orgánech územního celku.

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona o přezkoumávání
hospodaření povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhoŽ zákona
uvést lhůtu, ve které podá krajskému úřadu písemnou zprávu o plnění přijatých
opatření a v této lhůtě krajskému rlřadu uvedenou zprávu zaslat.

Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí přestupku podle ustanovení § 14

odst. 1 písm. b) a c) zákona o přezkoumávání hospodaření. Za přestupek lze uloŽit
pokutu do 50.000 Kč.

podpis kontrolora

podpis kontrolora
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ZPtáva o výsledku nrez|lYm.Íní hospodaření byla v souladu s ustanovením § 1 l zákonao Přezkoumávání hosPodaření projednána a jedón_"Yti.ťpr."zal starosta obce Milešovice.Nedílnou souČástí zPrávY je r""nu' o}"rl*ravanycň píseáiosti uvedených v příloze.
Poslední kontrolní Úkon, tj, ukončení kontroly na místě, byl učiněn dne 23. bťezna 2022.ZástuPci Územního celku Prohlasu.li, ze por§tti p.uuaiuJ'u riplné informace o předmětupřezkoum án í a o okolnosteih rrtuniii"i"t,se k němu.

_.{-)§, -/\''' -- -", , "//1.,/
=="<Ing. Bohdan Tišer

_,- 

-. 

uurr, _.í,l!jl" ?,,L:!_2

podpis starosty obce

y'n

podpis účetlrí

starosta obce

Ilona ondrová

f,ffi%

-5-



při přezkoumán í hospodaření byly přezkoumány následuj ící písetnnosti :

- Návrh rozpočtu narok202l
- Evidence rozpočtoqich opatření za období 10-1212021
- Rozpočtové opatření č. l l
- Evidence rozpočtov;iclr opatření za období 1-912021
- Rozpočtové opatření č.9
- Rozpočet obce Milešovice na rok 202l
- Návrlr Střednědobého lryhledu rozpočtu obce Milešovice na rok 2022-2023
- Střednědobý výhled rozpočtu obce Milešovice na rok 2022-2023
- Návrh Závěrečného účtu obce Milešovice zarok2020
- Výpiszbankovního účtu KB č, 156zedne l. l 1.2021
- Výpis z bankovního účtu KB ě. 160 ze drre 8, l 1.2021
- Výpisz bankovního účtu KB č.84 zedne l4. 6.202l
- ]nventarizaění zpráva Zák|adní školy a Mateřské školy Milešovice za rok 2021 ze dne 28. 1 .2022- Plán inventur Základní školy a Mateřské školy Milešovice na rok 2021 ze dne 7, 12.2021
- Inventurní soupisy majetku azávazkŮ Základní školy a Mateřské školy Milešovice ke dni 31 . 12,2021- Plán inventur na rok 202l ze dne l l,10.202l
- ]nvenfurní soupisy majetku azávazkůk 3l . 12,2021
- lnventarizační zprávazarok202l ze dne 3l . 1. 2022
- Rekapitulace mezd za období září 2O2l
- Mzdové listy zastupitelů za období l0-1212021
_ Mzdové listy zastupitelů za období leden až září 2021
- Pokladní doklad od č.21-701-00679 do č. 21-701-00765 zaobdobí 11,1212021
- Pokladní doklady za období čer.venec 202l
- Pokladní deník za období ll, |2l202l
- Účetní odpisy za období září 202l
- Darovací smlouva na darování pozemků p.č.64715 ap.é.336612 ze dne l 8. l|.2021
- Darovací smlouva ze dne 2. 6.2021
- Žádosto pokračování podpory Linky bezpečí,z.s.zedne 8.4,202t
- Dohoda o provedení práce se zastupitelkou ze dne 22. Il. 202l (os.č. l03)
- Mzdoqi list pracovníka os,č. l03
- Dohoda o provedení práce ze dne 22.9.202I (os.č. 55)
- Mzdoqi list pracovníka os.č. 55
- Finanční r,ypořádání dotace z rozpočtu obce Milešovice ze dne 4, l l. 202l (SDH)
- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - finančního pr'íspěvku pro SDH Milešovice ze dne 9. 6,202l- Zádost o dotaci z rozpočtu obce Milešovice v roce 2021 ze dne 25. 5.202l
- Finančnívypořádání dotace č. JMK071482121/OKH ze dne l |.1.2022
- Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu (Revitalizace ver'ejného osvětlení)- Smlouva č. JMK071482/211OKH o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ze dne- Smlouva o rrájmu nebytov,ých prostor ze dne l .7.2021
- Zámér obce Milešovice na pr.onájem obecní restattrace ze dne 3 l. 5.202l
- Smlouva o dílo ze dne l8, 2.2021
- Smlouva pro urnístění Z-BOXU a spolupráci při jeho provozování ze dne 28. 6.2021- Zámér obce Milešovice (výpťljčka) ze dne 31 . 5.2021
- Protokol o otvírání, posouzení a hodnocení nabídek ze dne 5. 2,2021
- Zápis ze zasedání Zastupitelsťva obce Milešovice ze dne 18. 12. 2021
- Zápisy ze zasedání Zastupitelstva obce Milešovice za období leden až září 202l
- Zápisy ze zasedání Zastupitelsfva obce Milešovice za období říjen až prosinec 202l .
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