I(rajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor kontrolní a právní
žerotínovonáměstí 3
601 82 Brno

SpZn.: S -

JMK 278401202l OI{J

ZPRÁvA

výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021
dobrovolného svazku obcí (dále jen svazek obcí)

MIKROREGION PORTA, okres Brno-venkov
Zptáva o qýsledku přezkoumání hospodaření byla lrypracována na základě Zápisu z dílčího

přezkoumání hospodaření, které proběhlo dne 16. záři 202l a na základě výsledku
konečnéhopřezkoumání hospodaření, které se uskutečnilo dne 1 1. bíezna 2022.
Přezkoumání hospodaření proběhlo na základé ustanovení § 53 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

zékon o přezkoumávání

hospodaření).

Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Předklášteří Předklášteří
Nám. 5. května 1390,666 02 Předklášteří
Přezkoumání vykonal:
Kontrolor pověřený řízením přezkoumání:

Ing. Pavla Mašková
Helena slámová

Kontrolor:

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

vydal Mgr. Radomír Zimek

-

pověřen vedením odboru kontrolního a právního Krajského

úřadu Jihomoravského kraj e.

Při přezkoumání byli přítomni:

Ladislav Tichý - předseda
Antonín Nahodil - tajemník svazku
Gabriela Špačková- 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 v/běrovým způsobem.

Při posuzování jednotlivých právních úkonůse vychází ze znění právních předpisů platných
ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona o přezkoumáváni hospodaření nebyly předmětem
přezkoumání údaje, na které se váahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.
Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno dne 25. srpna 202I, a to doručením písemného
oznámení svazku obcí nejpozději 5 dnů přede dnem realizace výkonu přezkoumání.

A. VÝsledek přezkoumání

I.

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby

a nedostatky.

B. plnění opatření k odstranění nedostatků ziištěnÝch

I.

při přezkoumání hospodaření za předcházející roky

Při přezkoumání hospodaření za předcházející rolE nebyly zjištěny chyby a nedostatlcy nebo
tyto nedostatlql byly již napraveny.

II. při předcházejícím dílčímpřezkoumání
Při předcházejícím dílčímpřezkoumóní nebyly zjištěny chyby a nedostatlcy,

C. Závér

I.

Při přezkoumání hospodaření svazku obcí Mikroregion Porta za rok2021.

nebylv ziištěnv chvby a nedostat|lr
II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatkŮ,
která mohou mít negativní dopad na hospodaření svazku obcí v budoucnu:

-

Při přezkoumání hospodaření za rok 202] nebyla,zjištěna žádná zóvažná rizika, která
by mohla mít negativní dopad na hospodaření svazku obcí v budoucnosti.

.)

-

III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

.........
.........

a) podíl pohledávek na rozpočtu svazku obcí
b) podíl závazktl na rozpočtu svazku obcí
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku svazku

... 0 %
... 2,20 oÁ
obcí ......... ...... 0,0 oÁ

IV. Ověření poměru dluhu svazku obcí k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové
roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost:

Ve smyslu ust. § 17 zákona ě. 23l20I7 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

se

uvedené ověření u dobrovolných svazků obcí neprovádí.

Předklášteří, dne l l. března 2022

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

Z*-l

Ing. Pavla Mašková

podpis kontrolora pověřeného řizenim přezkoumání

kontrolor pověřený řizením přezkoumání

Poučení
Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je 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 15 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 stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání.
Zpráva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává zástupci
kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušnéhospisu krajského úřadu.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením § ll zákona
o přezkoumávání hospodaření projednána a jeden výtisk převzal předseda svazku obcí
Mikroregion Porta. Nedílnou součástízprávy je seznam přezkoumávaných písemností
uvedených v příloze.

-J-

Poslední kontrolní úkon, tj. ukončeníkontroly na místě, byl učiněn dne l7. března 2022.
Zástupci svazku obcí prohlašují, že poskytli pravdivé a úplnéinformace o předmětu
přezkoumání a o okolnostech vztahujicich se k němu.

Ladislav Tichý
podpis předsedy

předseda dobrovolného svazku obcí

L-ť,,fi,-l}'

\qošTď

Antonín Nahodil
tajemník svazku

Gabriela Špačková
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příloha ke zprávě o vÝsledku přezkoumání hospodaření za rok

2021

Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány následuj ícípísemnosti :

-

Návrh rozpočtu narok202l
Rozpočtovéprovizorium - rok 202l
Evidence rozpočtových opatření Mikroregionu Porta za rok 202l
Rozpočtové opatření číslol
Rozpočtovéopatření č.2

Rozpočetnarok202l - schválený

Mikroregion Porta - Závéreěný účetzarok2020
Bankovní vYpisy č.43 - 46 za období ll/2021(Komerční banka)
Faktura č, 002l202t ze dne 25, 8.202l, dodavatel Pavel Bureš, Šerkovice; sečenítrávy a íez větví
(údržbacyklostezky a okolí)
Výpis z účtuKomerčníbanky č. 32 ze dne l 6. 8, 202l, úhrada faktury č. 0021202l ze dne 25 . 8. 202l,
dodavatel Pavel Bureš, Šerkovice - sečenítrávy aíezvětví (údržbacyklostezky a okolí)
Faktura č,2021002l ze dne23.7,202l, dodavatel Jakub Kohoutek, Dolní Loučky; sečenítrávy a ořez
větví (údržbacyklostezky a okolí), účetnídoklad 2003
Výpis z účtuKomerčníbanky, a,s., č.29 ze dne 2. 8.202l, úhrada faktury č.20210021 ze dne
23.7.202l, dodavatel Jakub Kohoutek, Dolní Loučky; sečenítrávy a ořez větví (údržba cyklostezky
a okolí)

Faktura č. VF

2

1

008 ze dne 27 . 5 . 2021 , MaS Brána Brněnska, člensképříspěvky 202

l

VýpiszúčtuKomerčníbanky,a,s.,ze dne 19.7.202l, úhradafakturyč.VF21008 zedne2'I.5.202l,
MaS Brána Brněnska, člensképříspěvky 202l
Plán inventur narok2021 ze dne 16.12,202l

Inventurnísoupisyinventarizačníchpoložek
Inventarizačn| zpráva rok 202l ze dne 3l. l. 2022
Pokladní doklady za l2/202l

Dohoda o provedení práce ze dne l. 9. 202l (údržba cyklostezek v k.ú. Dolní Loučky)
Doklad ě. 14 ze dne l0. 12,2021 (výplata odměny z DDP - údržbacyklostezek v k.ú. Dolní Loučky)
Dohoda o provedení práce ze dne 1 5. 12. 2020 administrativně organizační pracovník (období l, l . 202l 31.

12.202l)

Dohoda o provedení práceze dne 15. 12.2020, příprava azpracován| účetníchdokladů (období
1.

1.202l- 3l.

12,

202l)

Dohoda o provedení práce ze dne l . 7. 2021 , nátěr laviček u cyklostezek v k. ú. Předklášteří
Dohoda o provedení práce ze dne l. 7. 2021, nátěr laviček u cyklostezek v k, ú, Předklášteří
Výpis z účtuKomerčníbanky č.3I za období l0.8.202l, vyplacení odměn z Dohod o provedení práce
za období 712021,4 pracovníci
Finančnívypořádání dotace ze dne l 0. 1.2022 (JMK - Podpora udržování čistoty cyklistických

komunikací Mikroregionu Porta)
Doklad č. ll2 ze dne 31. 12.202l (proúčtovánív,ýnosů přijaté dotace Podpora udržování čistoty
cyklistických komunikací Mikroregionu Porta)

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci dotačníhoprogramu: Podpora
udržování čistoty cyklistických komunikací a úpravy běžec(ých lyžařských tratí v Jihomoravském kraji
v roce202l, smlouva č. JMK07l l97l21/0F.R
Úeetní doklad ě,67 ze dne l. 8. 2021,k Smlouvě o poskytnutí dotace zrozpoětuJihomoravského kraje
č. JMK07l l97l2lllP.F., podpora udržování cyklistických komunikací a úpravy běžeckých lyžařských
tratí v Jihomoravském kraji v roce 202l
Dodatek nájemní smlouvy č, l ze dne 19.2.202l, k Nájemní smlouvě ze ďne 14. l0. 2074,nájemce
Praktik Předklášteří s,r.o., Předklášteří (nájemné za uživáni movitých věcí zdravotního střediska)
Výpis z účtuKomerčníbanky, a, s,, č. 7 ze dne4.1.2021, úhrada faktury č,202005 ze dne 30. 12.2020
za pronájem mobiliáře za IV. Q 2020,k Nájemní smlouvě ze dne 14, l0.202l a Dodatku nájemní
smlouvy o pronájmu inventáře č.ll2018
Faktura č. 202l0l ze dne 24.3.202l, nájem inventáře zdravotního střediska dle Dodatku nájemní
smlouvy č.l ze dne l9. 2.202l, nájemce Praktik Předklášteří s,r.o., Předklášteří

l7zedne31,3.202l,úhradafakturč.202101zedne24.3.2021,
VýpiszúčtuKomerčníbanky,a,s.,č.

nájem inventáře zdravotního sřediska dle Dodatku nájemní smlouvy č.l ze dne 19. 2.2021, nájemce
Praktik Předklášteří s.r.o,, Předklášteří
Faktura č. 202102 ze dne 30. 6.2021, nájem inventáíe zdravotniho střediska dle Dodatku nájemní
smlouvy č.l ze dne l9. 2.202l, nájemce Praktik Předklášteří s.r.o., Předklášteří
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Výpis z účtuKomerční banky, a. s., č. 32 ze dne 16.8.2021, úlrrada faktur č. 202102 ze dne 30. 6.202l,
nájem inventáíe zdravotního střediska dle Dodatku nájemní smlouvy č. 1 ze dne 19.2.202l, nájemce
Praktik Předklášteří s.r.o., Předklášteří
Faktura přijatá č. 221 589 1 5 44 ze dne 1 3, 6. 2021, dodavatel Alza c.z., projekčníplátno
Pokladní doklad č.6 ze dne 14. 6.202l a int. doklad č. 55 ze dne l. 7. 202l,k faktuře přijaté
ě.2215891544 ze dne 13.6.202l, dodavatel Alzac.z., projekčníplátno
Směrnice k zadáváni veřejných zakázek malého rozsahu, účinnost|, 6.2017
Zápis z jednání SR MP dne l 8. 10. 202|
Zápis z jednání SR MP dne 24. 11 . 202l

z jednání Valné hromady MP ze dne l 5. 12. 2020 v Předklášteří
z jednání SR MP dne l7, 12.20210U Předklášteří
z jednání Valné hromady MP ze dne l7. 2.202l v Předklášteři
z jednání SR MP dne 20. 5.202l OU Lomnička
z Valné hromady MP ze dne 7 . 6.202l v Předklášteří
z jednání SR MP dne 28. 7 .202l OU Lomnička
Zápis z jednání SR MP dne25.8.202l OU Štěpánovice
Zápis z jednání Valné hromady MP ze dne 16, 12.202l
Zpráva o práci dozorčírady v roce 2021 ze dne l4. 12.202l
Zápis
Zápis
Zápis
Zápis
Zápis
Zápis
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