l

ll

Kraiský úřad
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ZlínskÉhokraie

obec Leskovec

Odbor ekonomický
oddělení kontrolní

Leskovec 67
756 11Valašská Polanka

Datum

Oprávněná úřední osoba

číslojednací

Spisová značka

21. května 2021

lng. Antonín Putala

KUZL3575212020

KUSP 3575212020 EKo

Zprávač. 168/2020IEKO
o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Leskovec, !C: 00303984
za rok 2020

Přezkoumání se uskuteěnilo ve dnech: 19. 5,2021 - 21.5.202í (jednorázové přezkoumání)
na základě zákona ě.42Ol2OO4Sb., o přezkoumávání hospodaření územníchsamosprávných celků a
dobrovolných svazků obcí.
Kontrola byla zahájena písemným oznámením doručeným kontrolované osobě dne 5. 1. 2021.

Posledním kontrolním úkonem bylo vrácení písemností a dokladů dne 21. 5. 2021,

Místo provedení přezkoumání:

Obecní úřad Leskovec, Leskovec 67
756 11Valašská Polanka

Přezkoumání vykonal:
kontrolor pověřený řízením přezkoumání: lng. Antonín Putala
Obec Leskovec zastupovaly:
starostka:
účetní:

Krajský úřad Zlínského kraje
Tomáše Bati 21,
76190 Zlín

tř.

lng. Jana Št'astná
Monika zichová

lČ: 70891320
tel; 577 043 219
e-mail: antonin.putala@kr-zlinsky,cz, www.kr-zlinsky.cz
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A.

Přezkoumané písemnosti

Druh písemnosti

Návrh rozpočtu

Popis písemnosti
Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce od 18.2.2020 (v zákonné lhůtě)
pro příjmy 12.0í3.650 Kč a výdaje 11.498,530 Kč. Financování 515.120 Kě
představuje navýšenízůstatku ZBtJ. Výdaje jsou členěny odvětvově (§ RS)

Pravidla

ZO dne 16.12.2019 schválilo rozpočtovéprovizorium podle schválené směrnice o
rozpočtovémprovizoriu ze dne 13.12,2007, Touto směrnicí se bude obec řídit do
schválení rozpočtu na rok 2020. Směrnice byla zveřejněna na úřední desce
způsobem umožňujícídálkový přístup dne 30.3.20,17. Na venkovní úřednídesce
oznámeno zveřejnění.

Rozpočtová

Rozpočtovéopatření /RO/ č, 112020 schválilo ZO dne 27,4.2020 (P + 25.900 Kč,
V + 390.100 Kč, pol. 8115), Zveřejněno dne28,4,2020,
RO ó. 212020 schválilo ZO dne 25.5.2020 (P - 1.464.150 Kč, V + 53.500 Kč, pol.
81 15. Zveřejněno dne 27.5,2020.
RO č. 3/2020 schválilo ZO dne 29.6.2020 (P + 30.600 Kč, V + 335.700 Kč, pol,
81 15). Zveřejněno dne 3,7 ,2020.
RO č,4 schválilo ZO dne 27.7.2020 (P + 7.682 Kč, V + 7.682Kč). Zveřejněno

rozpočtového
provizoria

opatření

dne
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.7,2020,

RO č.5/2020 schválilo ZO dne 7.9,2020 (P + 887.250 Kč, V + 386.282 Kč, pol,
81 15), Zveřejněno dne 14.9.2020.
RO č. 6 schválilo ZO dne 12,10,2020 (P + ,l ,631,197 Kč, V + 24,978 Kč, pol,
8115), Zveřejněno dne 14.10.2020.
RO č. 7 schválilo ZO dne 14,12.2020 (P + 1.963.853 Kě, V + 384.472 Kč, pol.
B,1 15, konsolidace 962.000 Kč), Zveřejněno dne 21.12,2020.
RO jsou zveřejněna na úřednídesce způsobem umožňujícídálkový přístup a na
venkovní úřední desce oznámeno zveřejnění.
Schválený rozpočet ZO dne 9.3.2020 schválilo rozpočet obce Leskovec na rok 2020 v předloženém

znění, kdy přebytek příjmů dosáhne výše 515 120 Kč (ve znění návrhu).
Rozpočet byl zveřejněn dne na úřední desce způsobem umožňujícídálkový
přístup 10,3.2020. Na venkovní úřednídesce oznámeno zveřejnění.

stanovení

závazných
ukazatelů zřizeným
organizacím

Obec je zřizovatelem PO ZŠa MŠLeskovec, V rámci rozpočtu byl schválen na

provoz PO příspěvek 580.380 Kč. Výše příspěvku byla sdělena PO dne
25.11.2019. PO obdržela na provoz 580.380 Kč. Zastupitelstvo obce dne

27.4,2020 schválilo účetnízávérku, rozdělení hospodářského výsledku školy za
rok2019 ve výši 15 932,17 Kč převodem do rezervního fondu.

Střednědobý výhled Střednědobý výhled rozpočtu /SVR/ na období 2020 až 2024 byl zveřejněn na
rozpočtu
úřednídesce způsobem umožňujícídálkový přístup dne 10.8.201B, Na venkovní
úřední desce oznámeno zveřejnění.
Závěrečný účet

Přezkum obce Leskovec

za rok 2019 byl ukončen vyhotovením zprávy

dne

9.7.2020, Návrh závěrečného účtuobce Leskovec za rok 2019 byl zveřejněn od
9,7.2020 v zákonné lhůtě. ZO dne 27,7,2020 schválilo závěrečný účetobce za
rok 2019 bez výhrad. Závěrečný účetbyl zveřejněn dne28.7.2020. Na venkovní
úřední desce oznámeno zveřejnění.

Bankovní výpis

StaV prostředků ZBÚ k 31,12.2020 dle bankovních účtů:
KB č.ú.1 0029851/01 00 - zůstatek 1 1. 1 35,672,31 Kč ověřen na výpis č,v. 1 3;
Črua e.ri. 94-111851t0710 - zůstatek 30.658,63 Kč ověřen na výpis p.č. 38.
Zůstatky výše ,1 1 .166.330,94 Kč odpovídají hodnotě SÚ 231 v rozvaze a hodnotě
ř. 6010 výkazu FlN 2-12 M k témuždatu.

Evidence majetku

Evidence dlouhodobého majetek (účt.skupina 01, 02, SÚ 902)je vedena v KEO.

2

Klasifikace: chráněný dokument

Evidenci pozemků zpracovává obci firma Real- Soft. Výpisy majetku

by|y

doloženy příslušnélS. Obec má nemovitý majetek zapsán v KN na LV 10001 kat.

územíLeskovec. Evidence pozemků byla doložena výpisem
31.12.2020 pro LV 10001 kat. územíLeskovec,

Evidence
pohledávek

Evidence závazků

z KN ke dni

K 31.12.2020 krátkodobé pohledávkv vÝše 8.932.030,31 Kč na účtech:
SÚ 311 odběratelé - částka 968 Kč doložena u lS ó. 15 kopiífaktury;
SÚ 314 poskytnuté zálohy - částka 117,478,53 Kč doložena u lS č. 16 platebními
kalendáři záloh;
SÚ 381 náklady příštíchobdobí - částka 32.394 Kč doložena u lS č. 32 (náklady
r, 2021, 2022 služba Codexis);
SÚ 3BB dohadný účetakt. - částka 8,781.189,7B Kč (dohad dotací MŠ/sú 314/,
chodníky lsÚ 472l).
K 31.12.2020 dlouhodobé závazky vÝše 7.177.880,78 Kč na účtech:

SÚ 472 př. zálohy na transfery - částka 7.177.BB},7B Kč, (dotace

SFD|
chodníky).
K 31.12,2020 krátkodobé závazky v]Lše 2.131.823,67 Kč na účtech:
č. 1B (výpis z KDF);
SÚ 331 zaměstnanci - částka 142.702 Kč, SÚ 336 sociálnízabezpečení - částka
46.208 Kč, SÚ 337 zdravotní pojištění-částka 24,563 Kč, SÚ 342 ostatní přímé
daně - částka 27.483 Kč (vše doloženo rozúčtovánímezd za 1212020),,

sÚ 343 DPH - částka 9.379 Kč doložena u lS č. 24

(kopie přiznání k DPH za

4..čtvrtletí2020);
SU 374 přijaté zálohy na transfery - částka 1.607.306,90 Kč doložena u lS č. 29
(nevyčerpanéprostř. na volby, dotace MF ČR na kuchyni MŠ);
SU 3B4 výnosy příštíchobdobí - částka 41,040 Kč (DPPO za obec za rok2020),
sÚ 389 dohadný účetpas. - částka 195.104,21 Kč doložena u lS č. 35 (dolrad
nákladů voda, plyn, elektr. energie, ..);
SU 378 ost, závazky - částka 10.000 Kč doložena u lS č. 31 Dohodou o užívání
pozemku.

lnventurnísoupis

Obec provedla inventarizaci majetku a závazků k datu 31J22020. Provedení
inventarizace se řídilo Plánem inventarizace. Příkazem k provedení
inventarizace, vydaným starostkou obce dne 14,12.2020, byli pověřeni členové
inventarizačníkomise. Proškolení členůlK bylo provedeno dne 14.12.2020,
lnventarizačnízpráva byla zpracována dne 29,1,2021. Nebyly zjištěny inventurní
ani zúčtovatelnérozdíly. Provedení inventarizace majetku azávazků je doloženo
inventurními soupisy č. 1 - 47 llSl,

Kniha došlých
faktur

KDF je vedena v SW KEO-W, Do období roku 2020 obec zaevidovala 255 faktur
(účetnířada 20-001 -00001 až 20-001-00255),

Kniha odeslaných
faktur

(účetnířada 20-002-00001 až 20-002-00025).

majetku a závazků

KOF je vedena v SW KEO-W. Pro období roku 2020 bylo vydáno 25 faktur

odměňováníčlenů Zastupitelstvo obce Leskovec má 9 členů.Starostka obce je pro výkon funkce
zastupitelstva
dlouhodobě uvolněna. ZO dne 1.11.2018 stanovilo odměny neuvolněným členům
ZO: předseda výboru ve výši 1.600 Kč měsíčně,člen výboru ve výši 1.350 Kč
měsíčně, místostarosta ve výši 14.600 Kč měsíčně, Odměny budou poskytovány
od 1 ,1 1,2018. Zastupitelstvo obce dne 16.12.2019 schválilo poskytování souhrnu
odměn členůmtechnického výboru s účinnostíod 1. 1. 2020 takto:
- za funkci předsedy technického výboru 2954 Kč a člena kontrolního výboru ve
výši 1350 Kč, tj. celkem ve výši4 304 Kč měsíčně
- za funkci předsedy finančníhovýboru 1600 Kč a člena technického výboru ve
výši 2704 Kč, tj. celkem ve výši 4 304 Kč měsíčně
- za funkci člena technického výboru 2708 Kč a člena kontrolního výboru ve výši
2708 Kč, tj. celkem ve výši 5416 Kč měsíčně.
Byla provedena kontrola výše vyplácených měsíčníchodměn za období listopad
a prosinec 2020 u všech členůZO.
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Ziištění;

1-1e
Narizeni ó.318t2O17 Sb. je odměna člena výboru uvedena ve výši 2.704 Kč,
V případě souběhu funkcí za člena technického výboru a člena kontrolního
výboru lze odměnu stanovit ve výši pouze 5.408 Kč.

pokladnídoklad

Ko ntrola doklad ů 20 -7 01 -00340

pokladní kniha
(deník)

Pokladní kniha je vedena s využitím SW KEO-W, měsíčnětištěna a přiložena
k dokladům. Evidence k 31.12,2010 zachycuje vystavení 545 dokladů v účetní
řadě20-7O1_o0oo1 až20-701-00545 a zůstatek 0 Kč. ZŮstatek odpovídá hodnotě
SÚ 261 v rozvaze a hodnotě pol. 5182 výkazuFin2,12 M k témuždatu,

Příloha rozvahy

Yýkaz sestaven k

Rozvaha

úeetnidoklad
Výkaz pro
hodnocení plnění
rozpočtu
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.1

až 20,7 0 1,00545.

2,2020 (zpracová no 2.2.2021).

Kontrolována rozvaha sestavená k 31.12.2020 (zpracováno dne 2.2.2021),
K uvedenému datu činíhodnota aktiv brutto 95.340.438,03 Kč, hodnota aktiv
netto 75.408,42B,46 Kč. Korekce výše 19.932.009,57 Kč je tvořena oprávkami
k stálým aktivům. Hodnota pasiv je rovna hodnotě aktiv netto.
Kontrola dokladů 466 až712.

Kontrole podroben výkaz Fin 2-12 M sestavený k 31.12.2020 (odesláno dne
1e
1 )o21\ H
Hosoorlaření ídle
oo konsolidaci) uvedeno v tabulce.
dle tříd RS po
8.1.2021\.
Plnění
Rozpočet po
Rozpočet
Yýkaz FlN 2 -12M
rozpoětu
změnách
schválený
vKč
10 000 592,13
10 00,1 250,00
10 560 750,00
Daňové příimv
1 150 741,23
1 151 360,00
1 303 200,00
Nedaňové příjmy
2 550,00
2 550,00
kapitálové příimy
přiiaté transferv
2
978
695,00
2978 822,00
149 700,00
,l2 013 650,00
přiimv celkem
578,36
14132
14 133 982,00
491
318,97
7
7 522782,00
7 593 530,00
Běžnévýdaie
4
595
369,77
4 596 462,00
3 905 000,00
kapitálové výdaie
,l1 498 530,00
12 086 688,74
12119 244,00
VÝdaie ceIkem
-2 045 889,62
-2
-515120,00
014 738,00
Financování

Výkaz zisku a ztráty Kontrolován výkazZlZ sestavený k datu 31.12.2020 (zpracováno dne2.2.2021),
uvedenému datu jsou vykázány náklady 11.611,468,78 Kč výnosy
12.992.4}4,57 Kč, Výsledek hospodaření ve výši 1.381.015,79 Kč odpovídá
hodnotě položky C.ll1.1 výkazu rozvaha k témuždatu. Obec účtujepouze v hlavní

a

K

činnosti.
Dohody o

provedení práce

Dpp uzavřená dne 22.9,2O2O na sjednaný pracovní úkol roznos volebních lístkŮ

(odměna 549 ks x 5,54 Kč/ks = 3.042 Kč).
ĎPP uzavřená dne 17.9.2020 na sjednaný pracovní úkol příprava a plněníobálek
hlasovacími lístky (odměna 549 ks x 1 Kč/ks = 549 Kč),
DPP uzavřená dne 1,10,2O2O na sjednaný pracovní úkol příprava, úklid a
dezinfekce volební místnosti pro volby, l. kolo, ll. kolo (rozsah 20 hodin, odměna

4.500 Kč),
Dpp uzavřená dne 1.10,2020 na sjednaný pracovní úkol organizačně- technické
zabezpečení voleb (rozsah 15 hodin, odměna 3.000 Kč).
Smlouvy a další

materiály
k poskytnutým
účelovýmdotacím

Zastupitelstvo obce dne 9.3.2020 schválilo žádost FK Leskovec o přiznání dolace
na činnost pro rok 2020. Současně schválilo Veřejnoprávní smlouvu A/PS/ o
příspěvku na činnost pro rok 2O2O a pověřilo starostku podpisem smlouvy, VPS o
poskytnutí neinvestičnídotace z rozpočtu obce Leskovec byla uzavřena dne
11.3,2O2O. Dne 11.3,2O2O byla VPS zveřejněna na úřední desce způsobem
umožňujícídálkový přístup. Dotace B0.000 Kč byla poskytnuta dne 16,3.2020
(dokl. 20-801-00157).

Zastupitelstvo obce dne 9.3.2020 schválilo žádost SDH Leskovec
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o

přiznání
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dotace na činnost pro rok 2020. Současně schválilo Veřejnoprávní smlouvu
o příspěvku na činnost pro rok 2020 a pověřilo starostku podpisem
^/PS/
smlouvy. VPS o poskytnutí neinvestičnídotace z rozpočtu obce Leskovec byla
uzavřena dne 12,3.2020. Dne 13,3.2020 byla VPS zveřejněna na úřední desce
způsobem umožňujícídálkový přístup. Dotace 100.000 Kč byla poskytnuta dne
18,3.2020 (dokl. 20-801 -001 63).

Zálohy na dotace byly vyúčtovány.
Smlouvy a další

materiály k přijatým
účelovýmdotacím

Obec přijala k31.12,2020 prostředky účelověurčenédotace:
Dotace na aktivní zaměstnanost:
Úz lsl01 příjem pol. 4116 výše 42.460 Kč,

Dotace MZe

ČR na

obnovu. zajištění a výchovu lesních porostů (KUZL

2020, 23 589 l 2020):
UZZSOM příjem pol. 4116 výše 30.7BO Kč, výdaje § 1O32 tJZ vyiSe 30.780 Kč,

37 07

3l

Dotace MZe
4.1223l2O2O):

ČR na

zpracování lesního hospodářského plánu (KUZL

lJzzgoll

příjem pol. 4116 výše 30.25B Kč, výdaje § 1032 UZ výše 30.25B Kč.
Dotace MZe ČR na zmírnění dopadů kůrovcovékalamitv (KUZL 4994812020),,
Úzzgoso příjem pol. 4,1,16 výše 39.735 Kč, čerpánípředch. let.

Kompenzačn í bonus (KUZL 5325812020),.
UZgaOZA. příjem pol. 4111 výše 826.250 Kč,
Dotace na volbv do Senátu PČR a zastupitelstev kraiů (KUZL 5440012020),,
Úz gal93 příjem pol 411 1 výše 47 .ooo Kč, výdaje § 61 15 Uz vlise 43,002,10 Kč,
vratka 3,997,9 Kč,
Dotace MF ČR na Stavební úpravv a opravv povrchů kuchyně MŠLeskovec (i,č.
298D22B009042),,

Úz gaesg příjem pol4211 výše 1.603.309 Kč, výdaje § 3117 pol,6121 UZ výše
1.603.309 Kč.

Dotace ZK na podporu usměrňování odtoku a vsakování vody v rámci lesních
cest (KUZL 7 534512020):
ooozo příjem pol, +izzz výše 209.203 Kč, výdaje § 1o37 po|.6121 |Jzvýše
-Úz
209.203 Kč.
9B193 (volby) dokl. 20-017-00463
Kontrolou výdajů odlišených
(20-001-00143), 20-017-00498 (20-001-00154), 20-017-00509 (20-001-00153),
20-017-oo529 (20-001-00171), 20-017-00550 (20-001-00183), 20-017-00557
(20-001-00179), 20-017-00573 (20-001-00182), 20-019-00014 (20-001-00042,
20-017-00185), 20-701-00398, 20-701-00420, 20-701-00422, 20-701-00429,
20-701-00435, 20-701-00439, 20-701-00447, 20-701,00449, 20,701-00453 a

Úz

mzdových nákladů 6 členůYK,
nebyly zjištěny nedostatky.

z

DPP (dokl. 20-017-00532,

20-017-00602)

Smlouvy o ručení

Obec Leskovec (ručitel) a ČS, a.s. uzavřely dne 17.9.2019 Smlouvu o
úpravě vzájemných vztahů mezi ručitelem a bankou č. RD1/0495398179/LCD,
kierým ruči-tel obec Leskovec zajišt'uje veškerépohledávky a nároky banky ČS,
a,s. Praha, plynoucí ze Smlouvy o úvěru č.0495398179/LCD, uzavřené dne
17.9.2019 s klientem DSO Sdružení obcí Hornolidečska, poskytnutého na projekt
"1. etapa cyklostezky Bečva -Vlára -Váh na územíobcí Hornolidečska", včetně
pohledávek, ato až do celkové výše 6.200.000 Kč. Závazek z ručeníjeevidován
v podrozvahové evidenci na AÚ 982 0100.
Ručitelsképrohlášení podepsané dne 1,7,2013 v Leskovci, akceptace
v Praze dne 26.8.2013, kterým ručitel Obec Leskovec zajišt'uje veškeré
pohledávky a nároky Banky ČS, a.s. Praha, plynoucí ze Smlouvy o úvěru č.
22Bll3tLCD uzavřené s klientem DSO SOMV, poskytnutého na projekt "Čistá
řeka Bečva ll.", včetně pohledávek, a to až do celkové výše 9.8,10.000 Kč,
Závazek z ručeníve výši 9.810.000 Kč je zachycen v podrozvahové evidenci na
AÚ 9B2 0000.

Smlouvy zástavní

Na výpis z KN ke dni 31 12.2020 bylo ověřeno, že obec nemá v KN evidovaný
majetek s omezením vlastnického práva zástavní smlouvou.
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v

roku 2020 uveřejněny dvě veřejné zakázky_,
Leskovec - dopravní automobil, Stavební úpravy a oprava povrchů kuchyně MS

Dokumentace

Na profilu zadavatele byly

zakázkám

Leskovec.
Stavební úpravy a oprava povrchů kuchyně MŠLeskovec:

k veřejným

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce v předpokládané ceně
1,571,150 Kč (bez DPH). Obec oslovila šest firem k zpracování cenové nabídky.
Obec obdržela jednu cenovou nabídku s cenou 1.711,254,07 Kč (včetně DPH),
Smlouva o dílo byla uzavřena dne 16.6.2020 a zveřejněna na profilu zadavatele.
Ke smlouvě byl dne 8,9.2020 uzavřen dodatek č. 1 (specifikování víceprací,
méněprací) s cenou ve výši 1.791,962,64 Kč (včetně DPH), Dodatek byl
zveřejněn na profilu zadavatele, Dne 5,3.2021 byla na profilu zadavatele
zveřejněna skutečně uhrazená cena (dle smluv).

Zápisy z jednání
zastupitelstva
včetně usnesení

Kontrola zápisů ze Xll, až XXl. zasedání ZO, které se konaly ve dnech
17,2,2020, 9,3,2020, 27.4,2020, 25,5.2020, 29.6,2020, 27,7,2020, 7.9.2020,
12,1 0.2020, 23.1 1 .2020, 1 4.12.2020.

Rozpočtová
odpovědnost

Hodnota 60 % příjmůza poslední čtyři roky činí9.436.468,52 Kč, Ve smyslu
ustanovení § 17 odst. 5 Zák. č.2312017 Sb, je dluh obce ve výši 0 Kč.

úeetni závěrka

ZO dne 27.7 ,2020 schválilo účetnízávérka obce za rok 2019,

B.
l.

Zjištěni
Předmět přezkoumání, u něhož nebyla nalezena chyba či nedostatek

Zákon ó,42Ql2oo4 Sb. § 2 odst. 1 písm. b)finančníoperace, týkajícíse tvorby a použitípeněžních
fondů. Nevyskytuje se.
Zákon ó. 42012004 Sb. § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního
celku. Nevyskytuje se.
Zákon č. 42ol2oo4 Sb. § 2 odst, 1 písm, d) peněžní operace, týkajícíse sdružených prostředkŮ
vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě
smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami. Nevyskytuje se.
Zákon č, 420t2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. e) finančníoperace, týkajícíse cizích zdrojŮ ve smyslu
právních předpisů o účetnictví,
Zákon č, 42012004 Sb. § 2 odst. 1 písm, f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými
z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničíposkytnutými na základě mezinárodních
smluv.

Zákon ó.42012004 Sb. § 2 odst. 1 písm. g) vyúčtováníavypořádánífinančních vztahŮ ke státnímu
rozpočtu, k rozpočtůmkrajů, k rozpočtůmobcí, k jiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším

osobám.

Zákon č. 42012004 Sb. § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření
územníhocelku.
Zákon ó, 42012004 Sb. § 2 odst, 2 písm. b) nakládání a hospodaření
hospodaří územnícelek.

s

majetkem ve vlastnictví

s majetkem státu, s

nímž

Zákon č. 42012004 Sb. § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňováníveřejných zakázek,
s výjimkou úkonůa postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu.
Zákon č. 42012004 Sb. § 2 odst, 2 písm. d) stav pohledávek a závazkŮ a nakládání s nimi.
Zákonč,42012004 Sb. § 2 odst.2 písm. e) ručenízazávazky fyzických a právnických osob.
Zákon ě, 42012004 Sb. § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch
třetích osob. Nevyskytuje se.
Zákon č.42012004 Sb. § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územníhocelku.
Zákon ó.42012004 Sb. § 2 odst, 2 písm. h) účetnictvívedenéúzemnímcelkem.
Zákon č, 42012004 Sb. § 2 odst. 2 písm. i) ověření poměru dluhu územníhocelku k prŮměru jeho
příjmůza poslední
rozpočtovéroky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou
odpovědnost.

4
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ll. Při

přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost
nedostatků uvedených v § í0 odsú. 3 zákona ě.420/2004 Só. podpísmenem c):
Nařízenívlády č, 31812017 Sb., o výši odměn členůzastupitelstev územníchsamosprávných
celků.

§ 1

Neuvolněnému členovi zastupitelstva bvla vÝše měsíčníodměnv stanovena
stanovenÝmilimity, Přiznána a vyplacena odměna v chybné výši.

v rozporu se

c.

l.

Závěr
Odstraňování chyb a nedostatků z předchozích let
Při přezkoumání za předchozí rokv nebylv ziištěnv chvbv a nedostatkv. případně tvto chvbv a
nedostatkv bvlv

n

aprauenv.

ll. Při

přezkoumání hospodaření obce Leskovec za rok 2020 byly zjištény chyby a
nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písm. c) [§ 10 odsť. 3 písm.
b) zákona č.420/2004 Sb.].

lll.

Nebyla zjištěna rizika dle § í0 odsť. 4 písm. a) zákona č.420/2004 Sb.

lV.

Při přezkoumání hospodaření obce Leskovec za rok 2020
Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územníhocelku
b) podíl závazků na rozpočtu územníhocelku
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územníhocelku

V.

Dluh územníhocelku nepřekročil 60

%

0,01 o/o
2,04 Vo
0,00 %

průměru jeho příjmůza poslední 4 rozpočtové roky.

Leskovec dne21. května 2021

lng. Antonín Putala

kontrolor pověřený řízením přezkoumání

lng. Jana Št'astná, starostka obce Leskovec, prohlašuje, že v kontrolovaném období územní
celek nezastavil movitý a nemovitý majetek, neuzavřel smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo
půjčky,smlouvu o převzetídluhu, smlouvu o přistoupeníkzávazku a smlouvu o sdružení, nekoupil ani
neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady, uskutečnil pouze veřejné zakázky
malého rozsahu.

lng. Jana Št'astná, starostka obce Leskovec, se dnem seznámení s návrhem zprávy vzdala
možnosti podat k návrhu zprávy písemnéstanovisko do 30- ti pracovních dnů od předání návrhu
zprávy a požádala o předání konečnéhoznénízprávy o výsledku přezkoumání hospodaření územního
celku za účelemjejího projednání při schvalování závěrečného účtu,
Zprávu převzala a s obsahem byla seznámena dne 21, května 2021
lng. Jana Št'astná
starostka

podpis

Ě\G

Klasifikace: chráněný dokument

1 x obdrží: Obec Leskovec
1x

obdrží:Krajský úřad Zlínského kraje, odbor ekonomický, oddělení kontrolní

Poznámka:
Územnícelek je ve smyslu ustanovení§ 13 odst. 1 písm, b) zákona č.42012004 Sb., povinen
přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávé o výsledku přezkoumání
hospodaření a podat o tom písemnou informaci a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy
spolu se závěrečným účtemv orgánech územníhocelku.
Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst, 2 zákona č, 42012004 Sb., povinen
vinformacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhožzákona uvést lhůtu, ve které podá
příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě
příslušnému přezkou mávaj ícímuorgán u uvedenou zprávu zaslat.
Nesplněním těchto povinností se územnícelek dopustí správního deliktu podle ustanovení § 14 odst.
,1
písm. b)a c) zákonaó.42012004 Sb. a za to se uložíúzemnímucelku podle ustanovení§ 14 odst.2
zákona č. 42012004 Sb. pokuta do výše 50.000,00 Kč.

