
Kraj skf riŤad Jihomoravského kraj e
odbor kontrolní aprávní - oddělení pŤezkumu obcí
Žerotinovo nám. 3/5
601 82 Brno

SpZn.: S - JMK 9510612009 OKP
Č.;.: JMK 95|0612009

ZPRÁVA

o vysledku pÍezkoumání hospodaĚení za rok 2009

obce ŘÍcMANICE, okres Brno.venkov

Zpráva o vysledku pŤezkoumaní hospodaŤení byla vypracovarra na základě Zápisu

z dílčího pŤezkoumání hospodaĚení, které proběhlo dne Z4.|istopadu 2009 a na zák|adě

vfsledku konečného pŤezkoumání hospodaĚení, které se uskutečnilo dne 20. dubna 20|0.

PŤezkoumání hospodaŤení proběhlo na zák|adě Žádosti a v souladu se zákonem č,. 42012004

Sb., o pŤezkoumávéni hospodaŤení zemních samosprávnych celkri a dobrovoln;ich svazk

obcí (dále jen zákon o pŤezkoumávání hospodaŤení).

Místo provedení pňezkoumání: obecní riŤad Řícmanice
Masarykovo nám . 43, 664 0| Bílovice nad Svitavou

PŤezkoumání vykonal:
Kontrolor pověŤeny Íizením pŤezkoumání: Zde ka Procházková

Kontrolor:

PověŤeni k ptezkoumání hospodaŤení ve smyslu $

vydal vedoucí odboru kontrolního a právního

Mgr. Martin Mikš.

Pňi pňezkoumání byly pňítomny:

Hana Koumalová

5 zékona o pŤezkoumávání hospodaŤení

Krajského riŤadu Jihomoravského kraje

Ing. Lenka Lišková . starostka

Lenka Kunčarová - ričetní



PŤedmět pŤezkoumání:

PŤedmětem pŤezkoumaní hospodaŤení jsou ridaje uvedené v $ 2 odst. l a 2 zákona
o pŤezkoumávání hospodďení. V souladu s $ 6 odst. 3 písm. b) zakona o pÍezkoumávání
hospodaŤení je pŤezkoumání hospodaŤení prováděno vyběrovym zprisobem s ohledem
fia v;fznamnost jednotliqich skutečností podle pŤedměfu a obsahu pŤezkoumaní.
PŤi posuzováníjednotlivych právních rikon se vychází ze zněni právních pŤedpisti platn;ich
ke dni uskutečnění tohoto rikonu.

A .  VÝs l edek  pŤezkoumánÍ

I. Pňi pňezkoumání hospodaňení nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

B .  P lnění  opa tňení  k  ods t ranění  nedos ta tk r i  z i iš těnÝch

I. pňi pňezkoumání hospodaŤení rizemního celku za pĚedcházející roky

PŤi pŤezkoumání hospodaŤení za pŤedcházející roky nebyly zjištěny chyby a nedostatlE.

II. pňi pĚedcházejícím dílčím pŤezkoumání

PŤi pŤedcházejícím dílčím pŤezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatlry.

C .  PÍezkoumané písemnos t i

PŤi pŤezkoumání hospodaŤení byly pŤezkoumány písemnosti uvedené v zápise
z pŤedchazejiciho dílčího pŤezkoumání hospodaŤení a dále následující písemnosti:

- Rozpočtová opatŤení č. 9 -]0, evidence rozpočtov!,ch opatŤení za rok 2009
- Evidence pohledávek za psy a domovní odpad za rok 2009
. Inventurní soupisy t ičt sestavené k 3]. ]2.2009, čty 0]8,0I9,02],022,028,04],

042 ,031 ,112 ,231 ,236 ,263 ,314 ,315 ,321 ,324 ,331 ,336 ,342 ,379 ,951 ,959 ,972 ,
973, 974, 975, 976, 980, 981, 984, 985

- Kniha došlychfaktur k 3].l2.2009
- Mzdová rekapitulace za období prosinec 2009
- Mzdové listy člen zastupitelstva obce za rok 2009,os. č. 000], 0002, 0004, 0005, 00]3,

0014,0015
- Úč,mí doklady vztahující se k poŤízení a vyŤazení dlouhodobého majetku v roce 2009
- Úatovy rozvrh používany v obci Řícmanice pro rok 2009
- Smlouva o poslrytnutí dotace z rožpočtu Jihomoravského lcraje č. 40]/09/ORR/RVZ

ze dne I9.8.2009 na Rekonstrukci opěrné zdi v areálu obecního domu Komenského 68
v částce ]52 000,- Kč, k tomu doklady č. 200842, 20]]]6, 200]I]7, 20I032, 200808,
200732, 200638

. Směrnice č. 3/2007 - Dlouhodobj, majetek a jeho evidence.s činností
dnem 25. 10. 2007

. Zápis zastupitelstva obce Ze dne 30.]].2009, bod č. 13 - schválení rozpočtového
opatŤení č. 9
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- Zápis zastupitelsma obce ze dne I6.]2.2009, bod č. 7 - schválení rozpočtového opatŤení
č. ]0

- Zápis z kontroly kontrolního vyboru ze dne ]5.4.2009 a I5.] ].2009
- PŤíkaz k inventarizaci ze dne I6. ] 2. 2009
. PŤír stlE a bytley čtu 028 v roce 2008
- PŤír stlcy a bytlry čtu 042 v roce 2009
- Zápis o vysledku inventarizace majetku obce podle stavu ke dni 31. I2. 2009

D.  Závér

I. Pňi pňezkoumání hospodaňení obce Řícmanice za rok 2009

nebv lv  z i iš těnv  chvbv  a  nedos ta tkv

II. Upozornění na pňípadná rwika, která |ze dovodit ze zjištěnfch chyb a nedostatkri,
která mohou mít negativní dopad na hospodaŤení rizemního celku v budoucnu:

PŤi pŤezkoumání hospodaŤení za rok 2009 nebyla zjištěna žádná závažná rizika,
která by mohla mít negativní dopad na hospodaŤení zemního celku v budoucnosti,

III. Poměrové ukazate|e zjištěné pňi pŤezkoumání hospodaÍení:

a) podíl pohledávek na rozpočtu rizemního celku 9,93 yo

b) podíl závazk.i;_ na rozpočtu rizemního celku |24,07 yo

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku rizemního celku .... 45,28 oÁ

Řícmanice, dne 20. dubna2O|O

Jména a podpisy kontroloru zričastněnych na konečném dílčím pŤezkoumáni - za Krajsky Ťad
Jihomoravského kraje

ZdeŤkaProcházková

kontrolor pověŤen! Íizenim pŤezkoumánÍ

Hana Koumalová rtror.rA^-

pis kontrolora pověŤéného Ťízením pHzkoumáni

kontrolor podpis kontrolora

Zpráva o v;isledku pŤezkoumání hospodáŤení byla v souladu s ustanovením $ 11 zákona
o pŤezkoumávání hospodaŤení projednána a jeden qitisk pŤevza|a starostka obce Řícmanice
dne 20. dubna 2010.

Ing. Lenka Lišková

podpis starostky obcestarostka obce
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