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Kraj sky riŤad Jihomoravského kraje
odbor kontrolní aprávní . oddělení
ŽeroÍínovo nám. 3/5
601 82 Brno

pŤezkumu obcí

SpZn.: S - JMK 9415712011 OKP
Č. i.: JMK 947571201I

ZPRAVA

o vysledku pÍezkoumání hospodaŤení Za rok 20| l

obce RICMANICE, okres Brno-venkov

Zpráva o vysledku pŤezkoumání hospodaŤení byla Vypracov ána na zák|adě Zápisu z dí|čího
pŤezkoumání hospodaĚení, které proběhlo dne 8. prosince 20|l a na zák|adě vysledku
konečného pĚezkoumání hospodaŤení, které se uskutečnilo ve dnech 19. _ 20.b ezna2012.
PŤezkoumání hospodaňení proběhlo na zák|adě Žádosti a v souladu se zákonem č. 42012004
Sb., o pŤezkoumávání hospodaŤení ťrzemních Samosprávnych celk a dobrovolnych svazkri
obcí (dále jen zákon o pŤezkoumávání hospodaŤení).

Místo provedení pňezkoumání: obecní irrad Rícmanice
Komenského 68.664 0l Bílovice nad Svitavou

PŤezkoumání vykona|:
Kontrolor pověŤe ny tizením pŤezkoumání : Bc. Zdeřka Procházková

Ing. Zdeněk VejvalkaKontrolor:

PověŤení k prezkoumání hospodaŤení ve smyslu { 5 zákona

vydala JlJDr. Dagmar Dorovská - pověŤena zastupováním

a právního Krajského riŤadu Jihomoravského kraje.

o pŤezkoumávání hospodai"ení

vedoucího odboru kontrolrrího

Ing. Lenka Lišková . starostka

Bc. Lenka Kunčarová - Úrčetní

Pňi pĚezkoumání byly pňítomny:



n
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Pňedmět pĚezkoumání:

PŤedrnětem pŤezkounrání hospodaŤení jsou ridaje uvedené V $ 2 odst. l a 2 zákona
o pŤezkoumávání hospodarení. V souladu s $ 6 odst. 3 písm. b) zákona o pŤezkoumávání
hospodaŤení je pŤezkoumání hospodaŤení prováděno vyběrovym zp sobem s ohledem
na vyznamnost jednotlivych skutečností podle pŤedmětu a obsahu prezkoumání.
PŤi posuzování jednotliqich právních ukonťt se vychází ze znění právních pŤedpisťr platnych
ke dni uskutečnění tohoto ťrkonu.

A .  VÝs l edek  r rňezkoumání

I. PÍi pňezkoumání hospodaÍení nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

B .  P l nění  opa tňení  k  ods t r anění  nedos ta t k r i  z i iš t ěnÝch

I. pŤi pňezkoumání hospodaňení rÍzemního celku za pĚedcházející roky

Pri pŤezkoum ní hospodaŤení za pŤedcháze'jící ro-K,\' nebyly z.iiš|ěny chyby u neclosÍatl<y
nebo tylo nedostatlry bS,ly.iiZ noprayeny.

II. pňi pňed cházejícím dí|čím pŤezkoumání

Pt,i pŤedcházejícím dílčím pŤezkottmání nebyly ziišÍěny chyby a nedosÍatky.

C.  PŤezkoumané nísemnost i

Pii pŤezkoumání hospodaŤení byly pŤezkoumány písemnosti uvedené v zápise
z pÍedcházejícího dílčího pŤezkoumání hospodaiení a dále zejména následujici písemnosti:

- Evidence rozpočtol1lch opatÍení obce Ricmanice za rok 20] ]
- Rozpočtová opatŤení č. 6, 7, 8, 9, 10
- Rozpočtov! vyhled na roky 20l 3 ' 20l 1
- Inventarizační zpr va rok 20l1
- Inventurní soupisy tičl sestavené k 3]. 12, 20l ]
. Plán inventur na rok 20] ]
- Kniha došlych.faktur - rok 201l
' Kniha vYdan!'ch faktur - rok 201 I
- Mzdová rekapitulace z0 období prosinec 20I l
- Mzdové listy zastupitelú s osobními čísly 000l' 0021, 0011, 0005, 0022, 0023' 0025

za období leden - prosinec 201 l
- Pokladní doklady za období ííjen - prosinec 20l1
- Úča,í,]oklady k bankovnímu Ličtu č. ]315011329/0800 za obrlobí prosinec 20l1
- Učetní doklady kJbndu oprav
- Učetní doklady související s krtpní smloul,ou ze dne 8' 11, 201]
- Účetní doklady soul,isející s požízením t]louhodohého najetku
- Učetní doklady související s pÍijatou investiční doÍací ve vyši 1 50'000'-- rc' Úz zz l
. Učtov! rozvrh roku 20] l

.\



Kupní smlouva ze dne B. 11. 20] ]
Zaměr prodele nemoviÍosti č. p. 13 a pozemk, p.č. l0
Zápis č, ] 2 z ] 2. zasedání Zastupitelstya obce Řícmanice
(kupní smloul,a)
Zťtpis č. ]3 z I3. zasedání Za'stupitelstva tlbce Rícmanice
(rozpočtová opatŤení, rozpočÍovy t,1,hled)

konanéllo dne 7.

konaného dne 29.

I I

12.

201 I

201 I

D .  Záv  ě r

Ří.-u'' ice za

Il.l,

I. Pňi pňezkoumání hospodaňení obce rok 2011

nebv l y  z i iš t ěnv  chvbv  a  nedos ta t kv

II. Upozornění na pÍípadná rizika, která lze dovodit ze zjištěn;fch chyb a nedostatkťr,
která mohou mít negativní dopad na hospodaňení tizemního celku v budoucnu:

- P i pŤezkoumání hospodarení Za rok 2()11 nebyla ziištěna žádna závažna riziku,
kterťi by mohla ntíÍ negaÍil,ní dopad na hospoda ení tizemního celku v budoucno,sti'

III. Poměrové ukazate|e zjištěné pňi pňezkoumání hospodaŤení:

a) podíl pohledávek na rozpočtu uzemního celku 8,56 oÁ

b) podíl závazk na rozpočtu rizemního celku .. 22,|2 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku zemního celku .... 45,48 oÁ

IV. ostatní sdělení pro pňezkoumávany zemní celek

- Upozornuieme na novelu z kona č. 250/2000 Sb., 0 r0ip()67oyych pravicllech tizemních
rozpočti), která byla provedena z konem č. 165/20]1 Sb. s činnosÍí od 3(). ]2. 20]1,
která nově v ustanovení Š ]i odst. 6 stanoví, že tizemní samosprávny celek zvereiní
n vrh svého zál,ěrečného učttt včeÍně zprávy () t,ysledku pŤezkoumání hospodaŤení
po dobu neitnéně ] 5 dn, pŤede dnem .jeho projecln t,ání na zasedání zastupiÍelstt,u
tizemníh() 'slmosprdt:ného celku na své ti eclní rJesc,e a zpustlbem umožnuiícím dálkovy
pŤístup. |Ýa liŤední desce m že byt n vrh záyěrečného tičttt zveňe'fněn v užším rozscthu,
ktery obsahuie alesptln udaje () plnění p íimťt o vydqi rozpočÍu v ti,ídění
podle nejvyšších .lednotek druhového trídění rozpočtové skladby a závěr zprávy
() vysleclku pŤezktlumání hospoda ení. Zptlsobem umož tujícím dťtlkoyy prísÍup
Se zve ejnuie tiplně znění návrhu zavěrečného učtu včeÍně celé zpr vy o l,ysledku
pŤe zko umání ho s po daŤ e n í.
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Rícmanice. dne 20. bŤezna20|2



Jména a podpisy kontrolorri zťrčastněnych na konečném dílčím pŤezkoumání - zaKrajsky riŤad
Jihomoravského kraje

Bc. ZdeĚka Procházková

kontrolor pověÍen. Ťízením piezkournání

Tato zpráva o vysledku pŤezkoumání hospodaŤení obsahuje i vysledky konečného dílčího
pŤezkoumání. Starostka obce Rícmanice paní Ing. Lenka Lišková a učetní obce
paní Bc. Lenka Kunčarová prohlašují, že podle $ 6 odst. 2 písm. e) zákona o pŤezkoumáváni
hospodaŤení poskytly pravdivé a riplné inÍbrmace o pŤedmětu pŤezkoumání a o okolnostech
vztahujících Se k němu a pŤevza|y dle $ 6 odst. 3 písm. k) návrh zprávy o vysledku
pŤezkounrání.

[ng. Lenka Lišková t . ,
7 ,

, / L L .

starostka obce

Bc. Lenka Kunčarová

poclpis starostkl' obce

, 4 i
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učetní podpis četní

Poučení

Tato zpráva o vysledku piezkoumání hospodaiení je současně i návrhem zprávy o vysledku
prezkoumání hospodaŤení, pŤičemŽ konečnym zněním Se stává okamŽikem lnarného uplynutí
lhťrty stanovené V $ 6 odst. 3 písm. l) zákona o pŤezkoumávání hospodaŤení, k podání
p ísemného stanovi ska kontro lorovi pověĚenému Ťízením pňezkoumání.
lJzernní celek mriŽe do 30 pracovních dnti od predání návrhuzprávy o vysledku prezkoumání
hospodaňení podat písemné stanovisko k návrhu zprávy o vysledku pŤezkoumání hospodaŤení
v souladu S $ 6 odst. 3 písm. |) zákona o pŤezkoumávání hospodaŤení.
Stanovisko zašle uzemní celek na adresu Krajského ťrŤadu Jihomoravského kraje, odboru
kontrolnímu a právnímu, k rukám kontrolora pověreného Íízenim pŤezkoumání.
Já, níže podepsaná starostka obce Řícmanice prohlašuji, že nentám k tomuto návrhu zprávy
o vysledktr prezkournání hospodaŤení obce Za rok 20I| pŤiponrínek a nebudu podávat
písemné stanovisko podle $ 6 odst. 3 písm. |) zákona o pŤezkoumávání hospodaňení.

Zpráva o vysledku pŤezkoumání hospodaŤení byla v souladu s ustanovením $ l 1 zákona
o prezkoumávání hospodaŤení projednána a jeden vytisk pÍevza\a starostka obce Řícmanice
dne 20. bŤezna 20|2.

Ing. Lenka Lišková

tbec
Í'i ir', ii}.e^ nice-3-
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starostka obce


