Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor kontrolní a právní
zerotínovo náměstí 3
601 82 Bmo
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OKP

ZPRÁv't
o výsledku přezkoumání hospodaření za

rok 202t
obce MORAVSKÝ ŽIŽXOV ^ okres Břeclav

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracovián a na základě Zápisu z dílčiho

přezkoumání hospodaření, které proběhlo dne 1. prosince 2021, a na základě výsledku
konečnéhopřezkoumání hospodaření, které se uskutečnilo ve dnech 13.

-

14. ú:bna 2022.

Přezkoumání hospodaření proběhlo na základé ustanovení § 42 zákona č. 12812000 Sb,,
o obcích a v souladu se zákonem č. 42012004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon

o

přezkoumávání

hospodaření).

Místo provedení přezkoumání:

Přezkoumání lykonal:
Kontrolor pověřený řízením přezkoumání:

Obecni úřad Moravský ŽiZkov
Za Skolou 555
691 01 Moravský Žižkov
Bc. Dagmar Dohnalová
Lenka kosmáková
Bc. Eva Zavíelov á
Gabriela Lanžhotskí

Kontrolor:

Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § 5 zákona o přezkoumávání hospodaření

lydal Mgr. Radomír Zimek

-

pověřen vedením odboru kontrolního a právního Krajského

úřadu Jihomoravského kraje.

Při přezkoumání byli přítomni:

Mgr. Josef Osička - starosta
Ing. Bronislava Kachyňová,

BA - 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 jednotlil"ých právních úkonůse vychází ze znění právních předpisů platných
ke dni uskutečněni tohoto úkonu.
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3

zákona o přezkoumávání hospodaření nebyly předmětem
přezkoumání údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

Podle ustanovení §

odst.

Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno dne 20. řijna 202l, a to doručením písemného
oznámení územnimu celku nejpozději 5 dnů přede dnem realizace výkonu přezkoumání.

A. VÝsledek

I.

p

řezko

u

mán í

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby

a nedostatky.

B. plnění ooatření k odstranění nedostatků ziištěnÝch

I.

při přezkoumání hospodaření územního celku za předcházející roky

Při přezkoumání hospodaření za předcházející rolgl nebyly zjištěryl chyby a
ýto nedo st aí ky byly.i iž napraveny.

nedostatl<"ll nebo

II. při předcházejicím dílčímpřezkoumání
Při předcházejícím dílčímpřezkoumání nebyly zjištěny chyb1, a 7g4.rrr'r-

C. Závér

I.

Při přezkoumání hospodaření obce Moravský ŽĚkon za rok 2021

nebvly ziištěnv chvbv a nedostatky.
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 přezkoumání hospodaření za rok 202I nebyla zjištěna žádná zá,važná rizika, herá
by mohla mít negatiýní dopad na hospodaření územníhocelku v budoucnosti.

.)

III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku ..................................... 6,95 %
.............. 3,66 %
b) podil závazkťl na rozpočtu územniho
c) podíl zastaveného maietku na celkovém majetku územního celku ...... 5,68 %

celku

IY. Ověření poměru dluhu územníhocelku k průměru jeho příjmůza poslední čtyři
rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícíhorozpočtovou odpovědnost:

Dluh obce Moravshi Žižkov k 31. 12, 202I nepíekročil60 % pruměru příjmůza poslední
4 rozpočtové roky.
Moravský Žižkov , dne 14. dlbna 2022

V souladu se zásadou účelnosti,hospodámosti, rychlosti a efektivity výkonu kontroly

a s ohledem na povinnost kontrolujícího šeťitpráva a oprávněné zájmy kontrolované osoby
jsou za Krajský úřad Jihomoravského kraje podepsráni pouze kontrolující,kteří se účastnili
proj ednání návrhl této zprávy .

Bc. Dagmar Dohnalová
kontrolor pověřený řizením přezkounání

podpis kontřolora pověřeného řizením přezkoumání

Lenka kosmáková

Poučení
'Iato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně i návrhem zprávy o v,ýsledku
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 písemnéstanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání tohoto návrhu, a to
doručením kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání.

Konečným zněnim zptávy se tento návrh stává okamžikem marného uplynutí lhůty k podáni
písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání.
Zpráva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis píedává zástupci
kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušnéhospisu krajského úřadu.
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Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením § 11 zákona
o přezkoumávání hospodaření projednána a jeden v}tisk převzal starosta obce Moravský
Zižkov. Nedílnou součástí zpíávy je semam přezkoumávaných písemností uvedených
! pÍÍloze,
Poslední kontrolní úkon, tj. ukončeníkontroly na místě, byl uěiněn dne 14. dubna 2022.
Zástttpci územního celku prohlašují,že poskytli pravdivé a úplnéinformace o předmětu
přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu.
__-- \. __--\
Mgr. Josef Osička
podpis starosry

sta@sta obce

lng. Bronislava Kachyňová. BA
účetniobce

i4w
(

* rb ,
\ť_./
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příloha ke zprávě

o vÝsledku přezkoumáni hospodaření za

rok 2021

Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány následující pisemnosti:

-

Návrh rozpočtu obce Moravský Žiž*ov. Návrh rozpočfu účelovéhofondu obce Moravský Žifuov na rok
202l (sociální fond), Ozrrrimení o zveřejněni - návrh rozpďfu. náÝŤh rozpočtu účelovéhofondu, náwh
střednědobého výhledu rozpočfu

Pravidla rozpočtového provizoria na rok 202l, Oznámení

o

zveřejnění

-

Schválená Pravidla

rozpočtovéhoprovizoria na rok 2021
Rozpočtová opaťenía aněny rozpisu rozpočtu v roce 202l, Rozpočtová opatřeni č. l , 5, 8

Schvátený rozpočet obce Moravský Žižkou na rok 2021, Schválený rozpočet účelovéhofondu Obce

Moravský Žižkoy, ozrirárín.'ní o zveřejnění - schválený rozpočet na rok 202l, schválený rozpočet
írčelovéhofondu, schválený střednědobý výhled rozpočtu na období 2022-2023

-

NáYrh střednědobého ýh|edu rozpočtu v tis. Kč na období 2023-2024, schválený střednědobý \4ýhled
rozpočtu v tis. Kč na roky 2023-2024
Návrh střednědobého výhledu rozpočfu v tis. Kč na roky 2022-2023
Návrh ávěrečného účtuobce Moravský Žižkov za rok 2o20, ozrrámeni o zveřejnění ze dne 28.05.202l
Bankovni qýpisy k 30. 9. 202l (ověření zustatků bankovních účtu),bankovní účtyk 3l. l2, 202l (ověřeni

-

Bankovní výpisy Komerčníbanky od č.l98 do č.205 za období lI/2021
Karta majetku "ozvučeni obřadní místnosti" _ inv.č.1677 (pořizovaci cena l34.360, -- Kč)
Kaf,ta majetkl "Kont€jner 3,9 m3, sklopné bočnice" - inv.č.1672 G)oŤizoýaci cena ?8,408, - Kč)
Protokol o zařazení dlouhodobého majetku č, z{fulo/2l2l inv.č.1668 - Přivěsný vozik Titbit 08A 1oR

-

č. zAful4l202l irjy.ě]672 - Kontejnery speciálně
konstruované a lybavené pro jeden nebo více dtuhů doprara (pořizovací cena 78.408, - Kč)
Evidence poplatktk 31.12.202l _psi, odpady
Dodavatelská faktuía č, 520211 ze dtle 14.12.202I (lystavil správa majetku obce Moravský Žižkov,
vodné a stočnéza období 01.12.2020 - 30.11.202l), účetnídoklady č.70375,94l
Faktura - dodací list č. 2o2ll222 zs dle 22.12.202l (ozvučeníobŤadní místnosti), účetnídoklady
č. 70385, 959
Fakfura č.70153 za provedené práce na akci "Moravský Žižkoy- \l. Benátky - oprava povrchu",
áotovitel Stavba a údržbasilnic s.r.o., objednávka č.oBJ-202l 18 ze dne l . 6. 202l, cena díla 502.05 1,75
Kč včetně DPH - úhrada dne 16, 6. 202l dle yýpisu č.ll2 ze dng 16. 6. 202I z účtuvedeného
u Komerčníbanky, a.s.
Hlavni kniha analylická za období 1-12/2021
Inventarizace majetku a závazků ke dni 3l.|2,202l - Správa majetku obce Momvský Žižkoý (plán
inventur, inventumí soupisy, inventafizační zpráva)

-

zůstatkůbankovních účtů)

(pořizovací cena 36.2'76, --

Protokol

o

Kč)

zařazení dlouhodobého majetku

Inv€ntarizační zpráva Základní školy Moravský Žižkou ,u rok 2021, Plán inventur Základni školy
Moravský Žižkov na rok 2021, lnvenfurní soupisy maj€tku a ávazků ke dni 3 l. 12. 202l
MateŤská škola Moravský Žižkov, příspěvková organizace - Plán inventur na rok 202l, inventumí
soupisy majetku, pohledávek a ávazků k 3l. 12.202l a lnventarizační zpráva rok 202l
obec Moravský Žižkov Pllín inventur na rok 202l, inventumí soupisy majetku, pohledávek a závazků

-

k 3|. 12.202l a Inventarizační zpráva rok 202I
katastru nemovitostí - li§t vlastnictvi č. |000l k,ú. Moravsbý Žižkov, č.2264 k.ú. Hrušky, č.4907
k.ú. Velké Bilovice a č.9535 k,ú,Břeclav
Kniha došlých faktur za období 1-1212021 (doklady č.70001-408)
Kniha ladaných faktur za íok 202l (doklady č, l 500l - 1 1 3)
Rekapitulace mezd za obdobi 1-12/2021
Rekapitulace nrzdových nákladů podle útvarůza měsíc září 202l (ověŤení zůstatkůmzdo\^ých účtů

-

Mzdový list člena výboru, kterlý není členem zastupitelstva obce, s osobním čísleml4l za období

-

-

výpis z

k30.9.2021)

1-

9/202|
Mzdové listy všech zastupitelů za obdobi |-12/202I
Pokladní deník za prosinec 202l, pokladní doklady č.800468 -484. č.810421-439
Pokladni kniha za měsíc záĚi 2o2l (anal}tický účet26l .0300, ověření zůstatku účtuk 30. 9. 202l )
Pokladní kniha a pokladní doklady za měsíc září 202l (analytický účet261_030l, ověření zůstatku účfu
k 30. 9. 2o2|)
Učetnídeník za období 1-1212021
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Účetní doklady č. 286 ze dne 13.04.202l, č.297 ze dne 15.04.202l, č. 303 ze dne 19.o4,2o2t,
ze díe 21.04.202l, č.342 ze dne 28.04.202l

Účto\"ý rozwh na rok 202l

Zřinvací listina é. 18012009 ze dne

12.06.2009 včetně Dodatků č. 1-5, Smlouva o
nemovitého a movitého majetku uzavřená mezi obcí a PO Spnáva majetku obce Moravsl<ý
26.03.2010, Dodatek ě. 11 ze dne 07.12.2020 (doba určiá pro výpůjčkudo 31.12.2022)
Ziizovací listina příspěvkové organizace Mateřská škola Moravshý ŽižkoY íěill]ná od
Dodatek č.l ke Zřizovací listině účinííý
od |7. 12.202l
zř7zoYací |isliía příspěvkové olgalizace Základní ško|a Moravský Žižkoy íčiníráod
Dodat9k č.l ke zíimvacílistině účinnýod 25. 6.2014 a Dodlek č.2 ke zíimvacílistině

12.2021

ě.3l0

v,ýpůjčceč. 2

Žižkov ze

dtte

23. 10, 2009,

23. l0. 2009,
účinnýod

17.

Dohoda o provedení prérce ze dne 20.9.202l, kompletace obálek a distribuce hlasovacich listků, Mzdo!"ý
list pracovníka s osobním číslem35 za období 9/202l
Dohoda o provedení práce ze dne 26, 4.202l, ílpíaYaa údržbadělského sportovního hřiště v obci,
Evidence výkazu práce za měsíc 5-9/2021, Mzdový list pracovníka s osobním číslem10 za období

5-9/202l
Smlouva o návíatné finanční výpomoci č. ll2021 z9 dne 24.02.202l (dlužníkSpráva majelku obce
Molavsbi Žižkov), účetnídoklad č. 236 ze dne 30.03.2021
Veřejnop,rávní smlouva o posk}tnutí dotace ě,'].l202l ze dne 19.5. 2021, příjemce dotace: TJ Mořavslqi
Žižkov, Žádost o dotaci z rozpočtu obce Moravský Žižkov la rok 202l zs dle 5. 11. 2020, Vyúčtováoí
dotace posl§,tnuté v roce 202l (Příjemce; TJ Moravský Žižkov, z.s.)
Veřejnoprávní smlouva o poslq,,tnutí dotace ě. 212021, ze dlrc 20. 5. 202l, příjemce dotace: Žižkovjánek,
z.s., Žádost o dotaci z rozpočfu obce Moravský Žížkou na rok 202l ie dne 2. ll. 2020, žadatel:
Žižkoyjárck z,s,,yyúčtovánídotace poslqfuluté v roce 202l €řiiemce: Žižkovjánek, z.s.)
Veřejnoprár.rrí smlouva o poskytnutí dotace č,5/202l z rozpočfu obce ve výši 15.000, - Kč, příjemce
dotace Divadelní společnost "Šejkspír"Mo nvský Žiikov, ádost o dotaci ze dne 12. I1.2020
Faktura č. 20210707 ze dlte 27 .l2.202l (nákup lybavení pro JSDI výdaje ozrračeny Úz t +00+; účetní
doklady č. 70389, 974

Finančnílypořádání doáae zp dne 14,01.202l, Závěfečíá zpíáya o realizaci
spolufinancovaného z íozpočb)Jihomoravského kraje ze dne 14.01.2021 (ke
č. JMKOó5834/20/oKH), účetrrídoklad č. 130010

projektu
smlouvě

Přehled dokladů - Předběaé vyúčtovánívýdajů v souvislosti s volbami do Poslanecké sněmovny
Parlamennl CR, účetnídoklad č, 982, AYízo z9 d\e 14.01.2022 kÝíatai íIe\Tčerpanéčásti dotace

Roáodnuti o posk}tnutí dotace (změna) č, ll7D82l0A3029 ze dne 04.08.202I (MMR - Moravshý
ŽižkoY - \dňoýaai práce na MoK), Zpráva pro závěrečné \,yhodnocení akce (zvA) ze dne 15.10.2027
Roáodnutí o posk},tnutí dotace 1l7D8210C3382 zp drc l7.12.2020, Změr'a ze díe 01.04.2021 (MMR,

Žižkov oprava parkoviště u pošty), účetnidoklad č. 190071
Smlouva o nájmu nebyto!"ich prostor z€ dne 21.02,2011(pronájem nebytowých prostor o celkové \"ýměře
74 m2 zA účelemposkytování zdravoúrípéče),účetnídoklad č. 130002 ze dne 31.01.2021 (předpis
nájemného), ě. 756, 830,907 (úhrada nájemného a paušální náfuady za energie a služby za období říjenprosinec 202l)
Smlouva o nájmu podporovaného bytu č.254555201712 - by1 č.l v budově č.p.563 U B},tovek
v Moravském Žižkově, obec pronajímatel
Vyúčtováníza energie a služby za období I. 6.2020 - 31. 5,202l - doklad č.400059
Smlouva o nájmu podporovaného bytru č.254555201715 - by1 č.9 v budově č,p,563 U Bytovek
v Moravském Žižkově, obea plonajímatel
vyúčtováníza energie a služby za období 1.6.2020 - 3l. 5.2021 - doklad č.400059
smlouva o zemědělském pachtu č,I/2021 na pozemky p.ě.1606/16,2829/1 a 2829/2 vše k.ú. Moravský
Žižú,o\, ziLrnď z)eřejněn dne 24. 2. 202l
Smlouva o díIo ě.461121 ze dne 30.09.2021(akce "Moravslqí Žižkov - oprava komunikace U Škob,"
\aDS), dodavatelská faLllra č.210286 ze dne 31.10.202l (administrace VZMR), účetnídoklady č. 70317,
827
Smlouva o dílo ze dne l1.11.202l (Moravshý Žižkov - oprava komunikace U Škollq,)
Kupní smlouva o koupi nemovité věci - p ozetikrl p.č.1l99l45 v k.ú. Moravsbý Žižkov, obec prodávaj ící
Záměr prodeje části pozemku p.č.1 19919 ze dne 4. 9.2020
Směnná smlouva na směnu pozemku p.č.l l9l1 - omá půda, o výměře 200 m2 v k.ú. Moravshý Žižkov
(vlastnik obec) za pozsmek p.ě.ll7/l4 - ost. plocha o v._iměie 178 m2 v k.ú. Moravsbý Žižkov (vlastník
fyzická osoba), Záměr srněny pozemku ze dne 27 . I0. 2020
Smlouva o zřízení věcného břemene č,: Ho-0I4330059981/00l k poz€mkům p.č.l l71/l, ll'lo/t, ll7olz,
1170/3,11'l8/33 a 1124 vše k.ú. Moravslqi Žiž:kov. oprá}Ťéná E.ON Distribuce, a.s.
Moravský
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Smlouva o zřízení věcného břemene č.: H0-014330066503/001 k pozemku p.č.144/1 v k.ú. Moravslcý
Žižkov, oprávněná EG.D, a.s.
Smlouva o r"ýpůjěce mobilní sirény s typo!.ým ozračením Pavian Car l50 (pořizovaci cena
203.945,50 Kč), půjčitelJihomoravský kaj
Dokumentace k veiejné zakiázce malého rozsahu Moravský Žižkov - opruua komunikace U Školky
(v,ýzva k podání nabídky, krycí listy nabídek, protokol o otevíráníobáek s nabídkami, zpráva
o posouzení a hodnocení nabídek, ozrámení zadavatele o přidělení veiejné zakázky)

Protokol o v,ýsledku veřejnospráwí kontroly pňspěvkové organizace Zrákladní škola Moravský Žiž:kov
ze dle 26. l0.2021
protokol o liýsledku veřejnosprávní kontroly příspěvkové organizace Mateřská škola Moravshý Žižkov
ze dne 26. l0. 202|
Zápisy č. 48 ažč.60ze schůzi Rady obce Moravský Žižkov
Zápís zasedání č, l1 Zastupitelstva obce Moravslcý Žižkov konané dne 20,11,2020 (pravidla
íozpočtovéhoprovizoria na rok 2021)
Zápisy ze zasedání Zastupitelstva obce Moravský Žižkov konaných v období leden-pro§inec 2021
Záqísy ze schiá finarrčního l"ýboru kolaných v roce 202l, Zápisy kontfolního !.ýboru za rok 202l
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